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كاربرد نوآوری های عایق در صنعت ساختمان 
از دیدگاه مهندسی

 دکتر محسنعلی شایانفر

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

عطیه فرجی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران )گرایش زلزله(

چكیده 
امــروزه علــم نانــو پیشــرفت قابــل توجهــی در علــوم دنیــا پیــدا كــرده و به طــور چشــمگیری در صنعــت ســاختمان كاربــرد 

حایــز اهمیتــی از خــود بــه جــای گذاشــته اســت. عایــق كاری نیــز یكــی از عوامــل بســیار مهــم در ســازه ها و ســاختمان ها 

ــادی  ــای اقتص ــش هزینه ه ــبب كاه ــوده و س ــه ب ــرون به صرف ــرژی مق ــت ان ــدر رف ــری از ه ــر جلوگی ــاوه  ب ــه ع ــد ك می باش

می شــود. عایق  هــا انــواع مختلفــی دارنــد كــه عبارتنــد از عایــق حرارتــی، عایــق رطوبتــی- برودتــی و عایــق صوتــی. در ایــن 

مقالــه ســعی شــده اســت عایق كاری هــای ســاختمان و بیشــتر عایق هــای حرارتــی  و رطوبتــی مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گیــرد. اگــر جزئی تــر بــه موضــوع پرداختــه شــود هــدف بررســی رنگ هــای عایــق حرارتــی  و  رطوبتــی و بــا توجــه بــه كاربــرد 

علــم نانــو در صنعــت ســاختمان نانــو رنگ هــای عایــق حرارتــی  و رطوبتــی می باشــد.

سخن نخست

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

علــم مهندســی عمــران هــزاران ســال پیــش، آن زمــان کــه 

ــد  ــت، پدی ــاختن را آموخ ــار س ــتین ب ــرای نخس ــان ب انس

ــن  ــرپناهی ام ــا س ــت ت ــی آنس ــر در پ ــاز، بش ــد. از دیرب آم

بــرای زیســتن فراهــم نمایــد. درگذشــته از هــر نــوع مصالح 

موجــود در طبیعــت بــرای ســاخت محیطــی ایمن اســتفاده 

ــزون  ــا پیشــرفت روزاف ــس از گذشــت ســال ها ب میشــد. پ

ــرای  ــر ب دانــش بشــری درک اســتفاده از مصالحــی مقاوم ت

ــه وجــود آمــد. ــی ســازه  ها ب افزایــش ایمن

 فــوالد و بتــن از اساســی ترین مصالــح علــم روز در 

یــار  دو  هماننــد  ســازه ها  مقاومــت  و  ایمنــی  جهــت 

کنــار  در  ســال  ســالیان  توانســته اند،  جداناشــدنی 

یكدیگــر بــرای بهبــود هرچــه تمام تــر ســازه های عمرانــی 

تــاش کننــد و ضعــف یكدیگــر را جبــران نماینــد.

ــف  ــران ضع ــاش در جب ــر ت ــه تمام ت ــوان هرچ ــا ت ــوالد ب ــد و ف ــی می کن ــاری هنرنمای ــت فش ــن در مقاوم ــه بت ــكل ک ــن ش  بدی

کششــی بتــن دارد. بــه علــت مكمــل بــودن ایــن دو مصالــح موثــر ســازه ای در عیــن ایفــای نقــش جداگانه شــان، تیــم نشــریه ی 

علمــی تخصصــی ســیمان و بتــن تصمیــم بــه تغییــر نــام ایــن نشــریه و نــام گــذاری جدیــد فــوالد و بتــن گرفــت.

 توجیــه ایــن گــروه چنیــن بــود کــه ســیمان خــود از مصالــح تشــكیل دهنــده ی بتــن اســت و بــا قــدرت چســبندگی بســیار زیــاد، 

ــدارد. از  ــرد ســازه ای ن ــح مســتقل کارب ــوان مصال ــه عن ــی خــود ب ــد؛ ول ــاری می نمای ــظ اســتحكام و مقاومــت ی ــن را در حف بت

ســوی دیگــر ایــن گــروه معتقــد اســت کــه بــا تغییــر نــام نشــریه، گســتردگی و تنــوع بیشــتری در ارائــه ی مقــاالت وجــود خواهــد 

داشــت.

 امیــد اســت بــا تــوکل بــر خداونــد متعــال و یــاری اســاتید بزرگــوار دانشــكده ی عمــران، ضمــن حضــور و تــاش هرچــه تمام تــر 

دانشــجویان مســتعد و توانمنــد دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، نشــریه ی فــوالد و بتــن بتوانــد بــا پیشــرفتی شــگرف در زمینــه 

ــوان از همــكاری اســاتید و دانشــجویان ســایر دانشــگاه ها  ــن راســتا می ت ــن، در ای ــرو باشــد. همچنی علمــی و تخصصــی روب

جهــت ارائــه ی مقاالتشــان در نشــریه ی علمــی تخصصــی فــوالد و بتــن بهره منــد گردیــد.

ــان گرامــی، از تمامــی اســاتید  ــرای همــه ی مخاطب ــو و آرزوی موفقیــت و شــادکامی ب ــان ضمــن عــرض تبریــک ســال ن در پای

بزرگــوار و دانشــجویان ارجمنــدی کــه نشــریه ی فــوالد و بتــن را یــاری نمودنــد تــا ایــن دوره نیــز، بــا همــكاری آنــان و ارائــه ی 

ــان برایشــان موفقیــت روز افــزون  ــد من ــان برســد، کمــال تشــكر را دارم و از خداون ــه پای ــا موفقیــت ب مطالــب ارزشمندشــان ب

مســئلت می نمایــم. 

باشــد روزی کــه بــا دانــش و پشــتکار بــدون وقفــه ، در کنــار یــک برنامه ریــزی هدفمنــد، ایــن نشــریه علمــی تخصصــی درســطوح 

بــاالی جهانــی ارزیابــی شــود و بتوانــد بــا شــكلی متفــاوت و اســتثنایی ایفــای نقــش کنــد.

عطیه فرجی
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مقدمه   .1
عمــر یــك مــاده بســتگی بــه تعامــل آن بــا محیــط اطــراف 

  Micro و Macro دارد. دو ســطح از محیــط از جملــه

بایــد در نظــر گرفتــه شــود. Macro محیطــی اســت كــه 

ــده،  ــك كنن ــرارت، خن ــل ح ــرایطی مث ــی ش ــور كل ــه ط ب

از  درخــارج  هــوا   و  آب  و  داخــل ســاختمان  تهویــه 

ســاختمان را احاطــه كــرده اســت و Micro محیطــی 

اســت كــه در ســطح مــواد رخ می دهــد تــا زوال آن را 

كنتــرل كنــد. عوامــل مختلــف محیطــی، بــه عنــوان مؤثــر 

ــد. ــه می باش ــل مالحظ ــازه قاب ــواد س ــر م ــر دوام و عم ب

ــر  ــم در نظ ــر، مه ــل زی ــروی از دو عام ــال پی ــن ح ــا ای ب

ــت: ــده اس ــه ش گرفت

1. آب و رطوبــت كــه شــامل آب یــا رطوبــت وارد شــده 

بــه مصالــح ســاختمانی بــه علــت بــارش بــاران، چگالــی 

ــرف می باشــد. و ذوب شــدن ب

آب منجــر بــه زوال مصالــح ســاختمانی بــا توجــه بــه 

انجمــاد  فلزات،اثــرات  آنهــا، خوردگــی  ابعــاد  تغییــر 

از  شــدن كلســیم  شســته  پوســیدگی،  شــدن،  ذوب  و 

ــدن  ــود آم ــه وج ــا ، ب ــه جوش ه ــیب زدن ب ــیمان، آس س

قشــر ســفیدرنگ در ســطح بتــن )آســیب زدن بــه ســطح 

ــود. ــوار و ... می ش ــی دی ــواد پوشش ــی م ــن(، جابجای بت

ــا تغییــر درجــه ی حــرارت، حجــم  2. درجــه حــرارت. ب

مصالــح ســاختمانی نیــز دســتخوش تغییــرات می گــردد. 

علــت  بــه  ســاختمانی  مصالــح  انقبــاض  و  انبســاط 

تغییــر درجــه حــرارت در روز و شــب، باعــث توســعه ی 

ترک هــای ریــز در مصالــح ســاختمانی می شــود.

عایق كاری  .2
ــتن  ــه داش ــرم نگ ــی در گ ــیار مهم ــش بس ــق كاری نق عای

ــتن آن  ــه داش ــك نگ ــتان و خن ــل زمس ــاختمان در فص س

در فصــل تابســتان دارد. بــه كمــك عایــق كاری می تــوان 

یــك خانــه را در زمســتان 5 درجــه گرمتــر و در تابســتان 

10 درجــه خنك تــر نگــه داشــت. بــه ایــن ترتیــب عــالوه 

بــر كــم شــدن مصــرف انــرژی، از آلودگــی محیط زیســت 

نیــز كاســته می شــود و منابــع انــرژی بــرای اســتفاده 

انتخــاب  در  مهــم  فاكتــور  میگــردد.  آینــدگان حفــظ 

عایق هــا، میــزان مقاومــت حرارتــی آنهــا اســت. هــر 

قــدر ایــن مقاومــت باالتــر باشــد، عایــق، حــرارت را 

كمتــر از خــود عبــور مــی دهــد و صرفه جویــی بیشــتری 

بــه همــراه دارد. پــس بــه جــای ضخامــت عایق هــا، 

بایــد مقاومــت حرارتــی آنهــا بــا یكدیگــر مقایســه گــردد. 

ــر،  ــی براب ــای حرارت ــا مقاومت ه ــون ب ــای گوناگ عایق ه

ــتند  ــان هس ــرژی یكس ــی در ان ــزان صرفه جوی ــر می از نظ

ــرد آن هــا  ــا در قیمــت و محــل كارب ــالف آنه ــا اخت و تنه

ــد:  ــی دارن ــروه اصل ــا دو گ ــت. عایق ه اس

ــوا  ــا حباب هــای ه ــه در ســاختار آن ه ــی ك اول عایق های

وجــود دارد و باعــث كاهــش هدایــت حرارتــی میشــود. و 

دوم عایــق هایــی كــه حــرارت را بــاز می تاباننــد. پشــت 

ایــن عایق هــا بایــد حــدود 20 میلیمتــر فاصلــه ی هوایــی 

تعبیــه شــده باشــد.

طــور  بــه  عایــق  عملكــرد  مكانیــزم  خصــوص  در 

ــک  ــی از ی ــرژی حرارت ــور ان ــت عب ــوان گف خالصــه می ت

ــرم و  ــای گ ــالش مولكول ه ــت ت ــق، در حقیق ــاده عای م

ــرد  ــای س ــه مولكول ه ــرژی ب ــال ان ــرای انتق ــرک ب پرتح

وکــم تحــرک اســت، کــه در نتیجــه آن سیســتم، بــه تعــادل 

مــی رســد. ایــن انتقــال بــه ســه طریــق رســانش، جریــان 

همرفــت و تابــش ممكــن اســت. در اغلــب سیســتم ها از 

هــوای بــه دام افتــاده در فضــای خالــی بــرای عایــق کاری 

ــوم  ــه در عل ــو ك ــم نان ــروزه از عل ــود. ام ــتفاده می ش اس

مختلــف كاربــرد گســترده ای پیــدا كــرده اســت، می تــوان 

و خــواص  نمــود  اســتفاده  رنگ هــای ســاختمانی  در 

مطلوبــی در راســتای عایق هــای حرارتــی و رطوبتــی 

بدســت آورد.

1/2. انواع عایق ها

حرارتــی،  عایق هــای  از  عبارتنــد  عایق هــا  انــواع 

صوتــی  عایق هــای  و  رطوبتی-برودتــی  عایق هــای 

ــق  ــاده عای ــك م ــت ی ــن خاصی ــی: مهمتری ــق حرارت عای

حرارتــی، هدایــت حرارتــی آن اســت و كاهــش رســانایی 

ــت.   ــی اس ــق حرارت ــرد عای ــن عملك ــز بهتری ــی نی حرارت

بطــور كلــی هدایــت حرارتــی تابعــی از چگالــی، متوســط 

دمــا و رطوبــت می باشــد.

انواع عایق های حرارتی: 

عایق های ســلولزی،  پانل های عایق ســازه،  فوم اســپری، 

عایق هــای  فایبــرگالس،  انعكاســی،  عایق هــای 

غیرمتصــل و خطرنــاك كــه عبارتنــد از اســپری فــوم پلــی 

ــوز. ــه نس ــان  و پنب اورت

)EIFS(1/1/2. سیستم  نهایی عایق خارجی

از  نوعــی   )EIFS(1 خارجــی  عایــق  نهایــی  سیســتم 

ــه  ــوار خارجــی ســاختمان اســت ك سیســتم پوششــی دی

دیــوار خارجــی را بــه وســیله ی  یــك ســطح نهایــی عایــق 

كاری شــده و ضــد آب در یــك سیســتم مــاده یكپارچــه 

  )ETICS(2 فراهــم می كنــد. در اروپــا هــم ایــن سیســتم

ــق  ــت عای ــتم كامپوزی ــی سیس ــت )یعن ــده اس ــده ش نامی

حرارتــی خارجــی(. EIFS در اواخــر ســال 1940 در 

ــرای عایــق كاری ســاختمان های بنایــی موجــود  آلمــان ب

، در حالیكــه ظاهــر كالســیك آنهــا حفــظ شــود اختــراع 

شــده و  ایــن تكنولــوژی در ســال 1960 بــه شــمال 

آمریــكا بــرده شــده بــود. ]1[ آییــن نامــه ســاختمانی 

ارزیابــی  مــورد گــزارش  و  ســازمان در ســال 1970 

قــرار گرفــت از آن بــه بعــد EIFS یكــی از كاملتریــن 

1 Exterior Insulation Finishing System

2 External Thermal Insulation Composite Systems

ــا شــناخته شــده  سیســتم دیوارهــای تســت شــده در دنی

ــورای  ــای ش ــع، اعض ــی جام ــك بررس ــس از ی ــت. پ اس

ــه  ــد ك ــه رأی دادن ــن گون ــی ای ــای بین الملل ــه ه ــن نام آیی

ــاختمانی  ــی س ــن الملل ــه ی بی ــن نام ــد آیی در ورژن جدی

ــال 2009  ــه در س ــی ك ــكونی بین الملل ــه مس ــن نام و آیی

ــود.  ــرار داده ش ــث EIFS  ق ــده مبح ــانی ش ــه روز رس ب

شــده ی  عایــق كاری  شــامل محصــول  ایــن سیســتم 

ــی  ــی اســتایرن منبســط( توســط تركیب پیــش ســاخته )پل

ــده  ــل ش ــوار متص ــه دی ــی ب ــت مكانیك ــب و چف از چس

اســت. از طرفــی دیگــر مــواد عایــق كاری شــده توســط 

الیــه چســب بــا پایــه ســیمانی پوشــیده شــده و به وســیله ی 

مــش فایبــرگالس تقویــت شــده در الیــه چســب مدفــون 

شــده انــد. سیســتم های شــامل اتصــاالت خــاص ماننــد 

نــوار اســتارت، مهــره گوشــه و... بــرای اتصــال ایــن 

ــند. ــاختمان می باش ــزای س ــه اج ــتم ب سیس

در      EIFS نــوع  از  مقطعــی  سیســتم:  اجــزای  شــرح 

شــكل  )1( نشــان داده شــده اســت. تمــام اجــزاء سیســتم 

در تطابــق بــا الزامــات مختلــف آن می باشــد. راه انــدازی 

 )EPS( توســط ثابــت نگــه داشــتن تخته ی عایــق EIFS

بــه وســیله چســب بــه روی دیــوار انجــام شــد.

EIFS شكل 1. مقطع
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تخته هــای  چســب،  كامــل  كــردن  خشــك  از  پــس 

عایــق كاری شــده بــه كمــك اتصــال دهنده هــای مكانیكــی 

بــه دیــوار متصــل شــده و هرجایــی كــه امــكان نفــوذ آب 

و یــا تــراوش وجــود داشــت شــكاف بیــن تخته هــای 

EPS توســط فــوم PU  پرشــده بــود و مفاصــل توســط 

ــطح  ــپس كل س ــد. س ــوم می ش ــر و م ــیلیكون مه سیلرس

تختــه ی EPS قبــل از اینكــه از الیــه تقویــت كننــده ی 

ــرگالس اســتفاده شــود،  متشــكل از چســب و مــش فایب

ــه تقویــت  ماسه پاشــی می شــد. بعــد از كامــل شــدن الی

ــرار  ــی ق ــه پوشش ــن الی ــوان اولی ــه عن ــود آن ب ــده، خ ش

گرفتــه می شــد.

EIFS مزایای استفاده از

1. عایــق حرارتــی بســیار مؤثــری اســت كــه باعــث 

می شــود. انــرژی  در  جویــی  صرفــه 

ــر آب و هــوا مقــاوم  ــا دوام، در براب 2. ایــن ســاختمان ب

ــد. ــك ظاهــر دلنشــینی را فراهــم می كن اســت و ی

3.كاهــش مصــرف بــرق و در نتیجــه كاهــش هزینه هــای 

سیســتم گرمایشــی و ســرما زا را بــه همــراه دارد.

4. جلوگیــری از انقبــاض وآســیب مكانیكــی بــه دیــوار بــا 

ــه نوســانات درجــه حــرارت در الیــه ی ســازه از  توجــه ب

دیگــر مزایــای ایــن سیســتم اســت.

را  آب  از  زیــادی  مقــدار  كــه  دیوارهایــی هســتند   .5

دفــع می كنــد )كاهــش در جــذب رطوبــت از ســطح 

بیرونی سیســتم(.

6. حفاظــت از محیــط زیســت و كاهــش اثــر گلخانــه ای 

بــه در نتیجــه کاهــش CO2 را بــه همــراه دارنــد.

)در ایــن قســمت یــك گــراف وجــود دارد كــه بــر اســاس 

درجــه حــرارت و صرفــه جویــی انــرژی رســم شــده 

اســت. بدیــن صــورت كــه یــك سیســتم عایــق EIFS بــا 

یــك سیســتم بــدون عایــق مقایســه شــده اســت و نتیجــه 

صرفه جویــی انــرژی در سیســتم عایــق كاری شــده  را 

نســبت بــه سیســتم بــدون عایــق نشــان داده اســت( ]1[. 

همانطــور كــه در نمــودار مشــاهده می شــود، میــزان هــدر 

رفــت انــرژی در سیســتم عایــق EIFS بــه صــورت قابــل 

توجهــی كاهــش یافتــه اســت.

شكل 2. مقایسه دو سیستم با عایق EIFS و بدون عایق

2/2. عایق حرارتی دیوار  

انتقــال حــرارت از درجــه حــرارت باالتــر بــه درجــه 

انتقــال،  مختلــف  ســه  شــیوه ی  از  پایین تــر  حــرارت 

می گیــرد.]1[ صــورت  تابــش  و  همرفــت 

بــا ایــن حــال  میــزان بهــره وری انــرژی ســاختمان تــا حــد 

زیــادی بــه عایــق حرارتــی دیوارمهــای خارجــی بســتگی 

دارد.

انتقــال حــرارت در همــه جــا  فنــی  مشــخصه هــای 

باشــد.  مــی   U ضریــب 

ضریــب انتقــال حــرارت كلــی ) U (: مقــدار U  نشــان 

دهنــده ی مقــدار حــرارت انتقــال داده شــده در یــك ثانیــه 

ــود  ــرض ش ــر ف ــت .اگ ــطح 1mm اس ــد س ــر واح در ه

كــه تفــاوت دمــای هــوا در هــر دو طــرف برابــر   باشــد. 

ــر محاســبه می شــود: مقــدار U توســط رابطــه ی زی

 EPS EIFS  )بــا  مقدارهــا نشــان می دهــد كــه  در 

بــا  بــدون عایــق  از دیــوار  120mm( بســیار باالتــر 

دیــوار   U ضریــب  و  می باشــد  یكســان  مشــخصات 

EIFS  خیلــی كمتــر از آن دیــوار اســت. بنابرایــن می توان 

نتیجــه گرفــت كــه سیســتم EIFS از نظــر صرفــه جویــی 

در انــرژی ســاختمان در مقایســه بــا دیــوار بــدون عایــق 

ــت. ــر اس كارآمدت

پدیده نانو تكنولوژی  .3
پدیــده نانــو تکنولــوژی در ارتبــاط بــا تغییــر خصوصیــت 

مولكولــی مــواد در جهــت ارتقــاء کیفــی آن هــا می باشــد. 

ــن  ــل بی ــی ، فواص ــری روش های ــه کار گی ــا ب ــع ب در واق

ــا  ــه ب ــواد را کاهــش داده ک ــم هــای م ــا ات ــا ی مولكــول ه

ــه  ــدی از جمل ــواص جدی ــا  خ ــت آن ه ــظ خصوصی حف

ــد. در  ــی نمای ــاد م ــفافیت را ایج ــی و ش ــختی ، عایق س

حــال حاضــر ایــن فنــاوری رشــد چشــم گیــری در کلیــه 

صنایــع داشــته اســت.

انــواع تولیــدات ایــن تكنولــوژی بــا خاصیــت چســبندگی 

ــوده و  ــم نم ــطوح را فراه ــام س ــش تم ــكان پوش ــاال ام ب

باعــث جلوگیــری از خوردگــی زیــر عایــق كــه مهــم تریــن 

ــه هــای عایــق شــده در صنعــت نفــت و گاز  مشــكل لول

مــی باشــد را فراهــم مــی آورد.

ــه راحتــی هماننــد  نانــو عایــق، تنهــا عایقــی اســت كــه ب

رنــگ بــر روی ســطوح فلــزی و غیــر فلــزی توســط 

پیســتوله ، بــرس و رول هــای نقاشــی  اســتفاده می شــود 

و بــا صرفــه هزینــه نســبتًا كمــی و بــدون هیــچ گونــه 

تغییــری در فضــای ســاختمان می تــوان توســط آن از 

ــواع  ــق ان ــن عای ــری نمــود. ای ــرژی جلوگی هــدر رفــت ان

مختلفــی دارد كــه نــوع GP آن بــرای ســطوح غیــر فلــزی 

و نــوع PT  آن بــرای ســطوح فلــزی كاربــرد فــراوان دارد. 

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــا ب ــو عایق ه ــواع نان ان

1/3. نانو عایق رطوبتی

نفــوذ و چســبندگی بســیار بــاال، مقاوم ســازی ســطح در 

ــگ  ــرک خوردگــی، پرتوهــای هماهن ــر پوســیدگی، ت براب

ــی  ــات اصل ــالمتی از خصوصی ــت و س ــط زیس ــا محی ب

ــات  ــایر خصوصی ــت.از س ــی اس ــای رطوبت ــو عایق ه نان

ــر اشــاره كــرد: ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن عایق هــا میت ای

1.  ضخامــت 1 تــا 1.5 میلیمتــر کــه بــا ســطح زیریــن 

همبافــت میگــردد . 

2. مقاومــت بســیار بــاال در برابــر شــرایط ســخت آب و 

هوایــی و تنش هــای گوناگــون محیطــی

ــا  ــفاف ب ــا ش ــون و ی ــای گوناگ ــه در رنگه ــل ارای 3. قاب

توجــه بــه نــوع پــروژه عایــق کاری و یــا همــراه بــا طراحــی 

ســطح

 کاربــرد دربــام ســاختمان ها، اســتخرها، ســرویس ها 

وهرســطحی کــه بایــد دربرابــر نفــوذ رطوبــت عایــق 

ــردد. گ

2/3. نانو عایق حرارتی

حرارتــی  عایق هــای  نانــو  ویژگی هــای   و  کاربــرد 

ســقف  ســاختمان ها،  نمــای  در  آن هــا  اســتفاده ی 

 ... و  بهداشــتی  و  بیمارســتانی  محیط هــای  ســازه ها، 

اســت كــه در برابــر تبــادل گرمــا و دمــای بیــش از 50% ، 

هســتند. مقــاوم  باکتری هــا  و  رطوبــت 

ــون  ــطوح گوناگ ــه س ــر اینک ــزون ب ــا اف ــو عایق ه ــن نان ای

را در برابــر عبــور حــرارت مقــاوم میســازند ویژگی هــای 

ــتند و در دو  ــز دارا هس ــی را نی ــق رطوبت ــو عای ــی نان کل

نــوع ســاختمانی و صنعتــی و در انــواع شــفاف و رنگــی 

تولیــد می گردنــد .

3/3. نانو عایق ضد حریق

کاربردهــا و ویژگی هــای ایــن نانــو عایق هــا حفاظــت از 

ــزی ســاختمانی و  ــر فل ــزی و غی ســازه هــا و ســطوح فل
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صنعتــی در برابــر حــرارت مســتقیم بســیار بــاال )تــا 800 

ــه  ــگ پای ــن رن ــن ای ــت. همچنی ــانتیگراد ( اس ــه س درج

ــگام برخــورد شــعله های آتــش  ــی می باشــد كــه در هن آب

و حــرارت بــه آن ضخامتــش افزایــش یافتــه و بــا تشــكیل 

یــک فــوم مقــاوم از رســیدن حرارت هــای بســیار بــاال بــه 

ــد.  ــری می نمای ــن خــود جلوگی ســطوح زیری

4/3. نانــو عایــق حرارتــی شــفاف مخصــوص ســطوح 

شیشــه ای

ــور  ــا %60 از عب ــوان ت ــو عایق هــا میت ــا اجــرای ایــن نان ب

فرابنفــش  از عبــور پرتوهــای  گرمــا و ســرما و 99% 

ــی آن،  ــای امنیت ــن از ویژگیه ــود و همچنی ــری نم جلوگی

ــه  ــر ضرب ــه در براب ــدن شیش ــورد ش ــری از خ ــه جلوگی ک

می باشــد بهــره بــرد .دیگــر ویژگی هــا و کاربردهــای ایــن 

نانــو عایق هــای  حرارتــی ایــن اســت كــه بــه شــكل طلقــی 

شــفاف و چســبنده هســتند و ضخامتــی در حــدود 200 

ــد. میكــرون دارن

5/3. نانــو پوشــش تمیز نگهدارنده ســطوح ســاختمانی 

نماها(   (

ایــن نانــو پوشــش قابــل اجــرا بــرروی مصالــح گوناگــون 

ــواع  ــرده شــده در نمــای ســاختمان ها اعــم از ان ــه کارب ب

رنــگ  و  فلــز  ســرامیک،  ســیمان،  بتــن،  ســنگ ها، 

ــرای  ــز اج ــا نی ــی هزینه ه ــرآورد کل ــر ب ــد و از نظ می باش

اســت           اقتصــادی  بســیار  نانــو عایق هــا  از  نــوع  ایــن 

ــتند (. ــه هس ــی چندگان ــا مزیت های ــادوام و ب ــیار ب ) بس

4. رنگ و پوشش با نانو ذرات
اســتفاده از نانــو تکنولــوژی در رنــگ باعــث افزایــش 

کیفیــت رنــگ و کاهــش مصــرف آن می گــردد . نانــو 

بخــش کمــک  ایــن  بــه  صــورت  دو  بــه  تکنولــوژی 

می کنــد، یكــی در انتخــاب مــواد مناســب در رنــگ و 

ــو ذرات  ــردن. نان ــگ ک ــه رن ــای بهین ــری در روش ه دیگ

فرکانس هــای  بــا  نورهایــی  اندازه هــای مختلــف،  بــا 

ــد  ــرای تولی ــد ب ــد کــه مــی توان متفــاوت ســاطع مــی کنن

رنگ هــای گوناگــون مــورد اســتفاده واقــع شــود .

امــروزه بــا گســترش تکنولــوژی نانــو، رنگ هــای پایــه آبی 

نیــز از ایــن امــر متأثــر گشــته اند، مزایــای بســیار خــوب 

ایــن نــوع رنگ هــا بــا اعمــال ایــن تکنولــوژی دو چنــدان 

ــپرس  ــای دیس ــا از رزین ه ــن رنگ ه ــت. در ای ــده اس ش

ــو پیگمنت هــا  ــز از نان ــو و نی ــا ابعــاد نان شــونده در آب ب

و افزودنی هایــی در انــدازه نانــو اســتفاده می شــود کــه 

ــی  ــر رنگ هــای معمول ــت بهت ــن عملكــرد ســبب کیفی ای

بــا پایــه آبــی گردیــده اســت.

1/4. توصیفات عایق رنگی نانو

براســاس پلیمرهــای پایــه آب اســت کــه بــه صــورت ســرد 

ــوان آســتری  ــوده و بعن ــی ب اعمــال مــی شــود، تــک جزئ

و عایــق رطوبتــی بــرای همــه نــوع ســطوح بــكار رفتــه و 

مقــاوم بــه آب و رطوبــت مــی باشــد.

2/4. سطوحات قابل اجرا 

مناســب جهــت ســطوح بتنــی، گچــی، کاه گلــی، چوبــی، 

ایرانیــت هــا و ورق هــای ســیمانی ســنگ های روســوبی 

ــا،  ــا، کانال ه ــن در پل ه ــوده و همچنی ــره  ب ــی و غی آهك

مخــازن بتنــی و لولــه هــای بتنــی آب و فاضــالب کاربــرد 

دارد.

3/4. مزایای عایق رنگی نانو 

پــس از خشــک شــدن نهایــی ضــد آب شــده و بــه شــرایط 

مختلــف آب و هوایــی مقــاوم و ســازگار بــا محیــط 

زیســت اســت.

تواتایــی آبنــدی شــكاف ها، ترک هــا و اســتخرهای در 

حــال ســاخت یــا ســاخته شــده، ایزولــه کــردن دیوارهــای 

در معــرض بــاران و روطوبــت، ایزولــه کــردن کامــل 

عایــق  کاری کامــل  و گاز،  فاضــالب  و  آب  لوله هــای 

ــزی،  ــی فل ــده، چوب ــزوگام ش ــفالتی ای ــت بام های آس پش

ــای  ــش نم ــنتی(، پوش ــی کاه گلی)س ــی و حت ــفالی بتن س

ســاختمان بــا رنــگ آمیــزی و طراحــی متنــوع، ضــد 

زنــگ کــردن فلــزات در معــرض روطوبــت و خوردگــی، 

عایــق کاری کامــل پل هــای فلــزی یــا بتنــی، تونلهــا، پــی 

ــه آب  ــای پای ســاختمان و فونداســیون براســاس پلیمره

ــی  ــک جزئ ــود، ت ــی ش ــال م ــرد اعم ــورت س ــه ص ــه ب ک

ــه  ــرای هم ــی ب ــق رطوبت ــوان آســتری و عای ــودن، و بعن ب

ــت  ــه آب و رطوب ــاوم ب ــن و مق ــكار رفت ــطوح ب ــوع س ن

ــد. ــو می باش ــی نان ــق رنگ ــای عای ــودن از مزای ب

عایق رنگ های نانو پلیمر  .5
عایــق رنــگ نانــو پلیمــر جدیدتریــن عایــق حرارتــی 

تولیــد شــده در جهــان اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری 

نانــو تولیــد می شــود و دارای کمتریــن میــزان انتقــال 

حــرارت در میــان تمــام عایق هــای موجــود می باشــد.

ایــن عایــق حفــاظ مناســبی جهــت جلوگیــری از انتقــال 

ــی  ــی و همرفت ــع، جابجای ــامل تشعش ــا، ش ــوع گرم هرن

اســت.

از  را  آن هــا  عایق هــا کــه  نانــو  ویژگی هــای  از  یكــی 

ــوان از  ــد، آن اســت کــه میت ــز میكن ســایرعایق هــا متمای

آن هــا براحتــی در ســاختمان های در دســت بهــره بــرداری 

نیــز اســتفاده نمــود، بــدون آنکــه تغییــری در ظاهــر 

ــوده و  ــع ب ــول، مای ــن محص ــرد. ای ــاد ک ــاختمان ایج س

نــوع وســیله رنگ آمیــزی  توســط هــر  را  آن  می تــوان 

ــو پلیمــر پایــه  مــورد اســتفاده قــرار داد. عایــق رنــگ نان

ــه  ــوان از آن ب ــی اســت کــه می ت ــا عایق ــن، تنه هیدروکرب

صــورت رنــگ بــرروی ســطوح فلــزی و غیرفلزی توســط 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــای نقاش ــرس و رول ه ــتوله، ب پیس

ــری  ــه تغیی ــدون هیچگون ــه کــم و ب ــا صــرف هزین ــذا ب  ل

انــرژی نیــز  در فضــای ســاختمان میتــوان از اتــالف 

ــبندگی  ــت چس ــا خاصی ــق ب ــن عای ــود. ای ــری نم جلوگی

ــوده و  ــم نم ــطوح را فراه ــام س ــش تم ــكان پوش ــاال ام ب

ــوینده  ــواد ش ــیدها و م ــر اس ــت 100% آن در براب مقاوم

باعــث جلوگیــری از خوردگــی ســطح زیــرآن میشــود. لــذا 

اســتفاده ازآن بــرای لولــه هــای گاز و آب مناســب اســت.

ایــن عایــق بــه صــورت الیــه ای نــازک اســت کــه هدایــت 

طــور  بــه  و  دارد  بــاال  چســبندگی  و  پاییــن  حرارتــی 

انتقــال  و  خوردگــی  از  محافظــت  قابلیــت  همزمــان 

حرارتــی را نیــز دارا مــی باشــد. همچنیــن حــاوی ذراتــی 

بــا پرزهــای فــراوان اســت کــه از خشــک شــدن ســاختار 

ــن پوشــش از دو بخــش  ســل ژل حاصــل مــی شــود. ای

ــت: ــده اس ــكیل ش ــی تش اصل

1. تشكیل کامپوزیت با ساختار نانو حفره: 

بعــد از خشــک شــدن ســاختاری بــا پرزهــای فــراوان 

حاصــل مــی شــود کــه پرزهــا حداقــل  %80 آن را تشــكیل 

مــی دهنــد. ایــن نانــو کامپوزیت هــا در بســتری پلیمــری 

ــد. ــه آن مــی دهن ــه و قابلیت هــای ویــژه ای ب قــرار گرفت

2. رزین پلیمری:

ــب پلیمــری  ــک ترکی ــق را ی ــازک عای ــم ن ــن فیل  %30 ای

پخــش  آن  در  ســاختار  نانــو  ذرات  داده کــه  تشــكیل 

شــده اند؛ در واقــع ایــن رزیــن پلیمــری بــه عنــوان بســتری 

ــد. ــل می کن ــاختار عم ــو س ــرای ذرات نان ب

 4-5 حــدود  در  شــده  تشــكیل  پرزهــای  انــدازه 

نانومتــر اســت و انــدازه کامپوزیــت بــا ســاختار نانــو 

حفــره 5-500 میكرومتــر مــی باشــد کــه در حــدود              

را  خصوصیــت  ایــن  و  هســتند  پــرزدار   90%  -80

می تــوان توســط حجــم هــوای اشــغال شــده در ایــن 

کــرد. اندازه گیــری  پرزهــا 
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عایق نانو كامپوزیت        .6
ــا  ــو کامپوزیــت ی ــق، نان ــو عای ــی در رنــگ نان جــزء اصل

همــان Nano Silicasol اســت.

ایــن مــاده طــوری طراحــی شــده اســت کــه قابلیــت 

عایــق کاری مانــع حرارتــی و ضدخوردگــی را بوســیله ی 

ــا  ــراوان، ب ــای ف ــا پرزه ــته و ب ــای گسس ــكیل واحده تش

دانســیته ای پاییــن فراهــم می کنــد کــه بــا محبــوس کــردن 

هــوا از انتقــال حــرارت جلوگیــری می شــود. جنــس مــاده 

تشــكیل دهنــده آن نیــز،  بــه دلیــل داشــتن ضریــب انتقــال 

ــی پایینــی  ــت حرارت ــی هدای ــور ذات حرارتــی کــم بــه ط

دارد. ایــن ضریــب بــه W/mK 0.017 مــی رســد و 

پایــداری باالیــی در برابــر انتقــال حــرارت از خــود نشــان 

مــی دهــد.

بــا اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای  تکنولــوژی در 

صنعــت رنــگ ســازی، رنگــی حاصــل شــده اســت کــه 

اکثریــت خــواص ذکــر شــده را بــه نحــو احســن دارا مــی 

باشــد. ایــن تکنولــوژی بــرای اولیــن بــار توســط ناســا بــه 

ــه مــرور در جهــان رســوخ  ــه شــد و ب دو شــرکت فروخت

کــرد. رنــگ نانــو عایــق، کامپوزیتــی پیشــرفته اســت کــه 

نانومتــری و  ابعــاد  پلیمــری در  از مــواد ســرامیكی و 

ــش  ــی بازتاب ــت و توانای ــده اس ــكیل ش ــری تش میكرومت

ــی را دارد. ــواج حرارت ــترده ای از ام ــازه گس ب

ــی  ــق حرارت ــر از رنــگ عای ــا یــک میلی مت ــا اعمــال تنه ب

روی ســطوح، می تــوان %60 درصــد دمــا را کاهــش داده 

و %50 در مصــرف انــرژی صرفــه جوئــی کــرد.

عایق حرارتی نانو  .7
مــاده    NANSULATE یــا  نانــو  حرارتــی  عایــق 

جدیــدی از فنــاوری نانــو اســت کــه محافــظ و عایــق 

حرارتــی مناســبی در مقابــل هــر ســه نــوع انتقــال گرمــا 

می باشــد.  همرفتــی  و  جابه جایــی  تشعشــع،  شــامل 

ــی در  ــه راحت ــوان از آن ب ــت کــه مــی ت ــن خصوصی ــا ای ب

ســاختمان های در دســت بهــره بــرداری نیــز اســتفاده 

نمــود و هیــچ گونــه تغییــر ظاهــری در ترکیــب ســاختمان 

ــرد. ــاد نك ایج

نانو ذرات آلفا آلومینا  .8
انــدازه nm 76 توســط  بــا  آلومینــا  آلفــا  نانــو ذرات 

پختــن )حــرارت زیــاد دادن و بعــد ســرد كــردن( ســاخته 

شــده اند.]2[ نمونــه ی تفالــه )كــف روی ســطح فلــزات 

مــذاب آلومینیــوم بــه وســیله ی روش آســیاب مرطــوب(

ایــن مطالعــه نشــان می دهــد كــه بیشــترین كاهــش دمــای 

ــو ذرات  ــودر نان ــزودن 15% از پ ــا اف ــد ب ــطح می توان س

ــد. در  ــر روی رنــگ ســفید تجــاری بدســت آی ــا ب آلومین

بررســی مقایســه بــا ذرات میكــرون آلومینــات نشــان 

می دهــد كــه كاهــش درجــه ی حــرارت بــا ذرات نانــو 

ــا اســت. ــی بیشــتر از ذرات میكــرون آلومین ــا خیل آلومین

شكل 3. نانو ذرات آلفا آلومینا

تولیــد  رنــگ،  صنعــت  در  نانــو  تأثیــرات  دیگــر  از 

رنگهایــی در مقیــاس نانــو اســت کــه دود را می بلعنــد. در 

ــو ذرات کــروی شــكل دی اکســید  ــوع رنگ هــا نان ایــن ن

تیتانیــوم و کلســیم کربنــات بــا قطــر حــدود 30 نانومتــر 

بــا یــک پلیمــر پایــه ســیلیكونی )پلــی سیلواکســان( 

ــت و  ــل اس ــر متخلخ ــن پلیم ــه ای ــوند، ک ــوط می ش مخل

همیــن مزیــت موجــب میگــردد کــه گازهــای  NOx  بــا 

نامهــای کلــی نیتریــک اکســاید و نیتــروژن دی اکســاید، 

کامــاًل جــذب آن گــردد. ســپس گازهــا بــه ذرات تیتانیــوم 

دی اکســاید مــی چســبند، اشــعه مــاوراء بنفــش نــور 

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــود و ب ــذب ذرات می ش ــید ج خورش

انــرژی  NOx  در یــک واکنــش شــیمیایی بــه اســید 

نیتریــک تبدیــل مــی شــود و اســید حاصلــه یــا بــا بــاران 

شســته شــده و یــا بوســیله کلســیم کربنــات بــازی خنثــی 

ــگ بدســت  ــودن ذرات، رن ــز ب ــت ری ــه عل ــی گــردد. ب م

ــه دســت  ــرای ب آمــده بســیار شــفاف و روشــن اســت. ب

آوردن رنــگ دلخــواه مــی تــوان از رنگدانه هــای مناســب 

ــه  ــازار عرض ــه ب ــه ب ــی ک ــن محصول ــرد. اولی ــتفاده ک اس

ــا  ــگ ب ــن رن ــد ای ــر مفی ــت. عم ــفید اس ــگ س ــده رن ش

توجــه بــه دوام کربنــات کلســیم در حــدود پنــج ســال 

می باشــد. 

فیبریل ها  .9
از دیگــر کاربردهــای جالــب توجــه، اســتفاده از نانــو 

لوله هــای کربنــی در رنــگ اســت. فیبریل هــا ســاختار 

ویــژه ای دارنــد کــه از نانــو لوله هــای کربنــی ســاخته 

می شــوند و خاصیــت رســانایی باالیــی دارنــد. فیبریل هــا 

از لحــاظ شــكل ظاهــر شــبیه بــه رشــته هــای ماکارونــی 

در ابعــاد میكروســكوپی هســتند، قطــر خارجــی آنهــا 10 

نانومتــر و قطــر داخلــی آنهــا 5 نانومتــر و طــول آنهــا از 1 

تــا 10 میكــرون متغیــر اســت.

باعــث  اســت كــه  ایــن  رنــگ  در  فیبریل هــا  کاربــرد 

رســانایی آن می گــردد و مــی تــوان از آن بــرای رنــگ 

شــده  بــاردار  قطره هــای  طریــق  بــه  خــودرو  کــردن 

اســتفاده نمــود .

در ایــن روش الكترواســتاتیكی رنــگ و قســمت هایی را 

کــه قــرار اســت رنــگ شــوند، بــاردار می کننــد تــا جاذبــه 

الكتریكــی بیــن آن دو باعــث جــذب رنــگ توســط آن 

قســمت شــود و بدیــن ترتیــب کارایــی رنــگ چــه از 

ــد.  ــا می یاب ــت ارتق ــت و چــه از لحــاظ کمّی لحــاظ کیفی

در ایــن روش رنــگ بطــور دقیــق روی ســطح مــورد نظــر 

می نشــیند و از پراکنــده شــدن آن جلوگیــری می شــود 

و در نتیجــه کارایــی آن بــاال رفتــه و ســریع و تمیــز و 

مقــرون بــه صرفــه می گــردد. همچنیــن ایــن روش باعــث 

ــود . ــرار می ش ــمی ف ــارات س ــش انتش کاه

ــتر از  ــر بیش ــار براب ــتاتیكی چه ــگ الكترواس ــی رن کارای

رنــگ بــه روش اســپری اســت. بــه ایــن معنــی کــه 80% 

ــورد  ــگ در روش الكترواســتاتیكی روی قســمت م از رن

نظــر مــی نشــیند در صورتیكــه ایــن مقــداردر روش هــای 

معمولــی %20 می باشــد.

فنــاوری پوشــش دهــی مبتنــی بــر نانــو تکنولــوژی، چــه از 

ــو  ــد هــای ســل - ژل و چــه روش هــای نان ــق فراین طری

ــه در صنعــت  ــد ک ــی دهن ــه م ــی را ارائ ذره ای کاربردهای

خــودرو نیــز دارای جذابیــت تجــاری هســتند.

در زمینــه پنجــره هــای فتوکرومیــک1 و الكترومیــک2  نیــز 

تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت؛ آن هــا بــا تعــداد زیادی 

از روش هــای مبتنــی بــر نانــو ذرات و فراینــد ســل- ژل 

مــی تواننــد تولیــد شــوند.

عنــوان  بــه  ســولفات  باریــم  ذرات  نانــو  از  اســتفاده 

ــت  ــدی اس ــده جدی ــگ ای ــب رن ــی در ترکی ــک افزودن ی

تحت تأثیر نور تغییر رنگ می دهند  1

تحت تأثیر الکرتیسیته تغییر رنگ می دهند   2
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کــه موجــب بهبــود خــواص رنــگ مــی شــود. بــه دلیــل 

ــر از  ــولفات )کمت ــم س ــر ذرات باری ــودن قط ــک ب کوچ

0/1میكرومتــر( و نیــز شــاخص تجزیه پاییــن این ذرات، 

شــفافیت پوشــش اعمــال شــده کاهــش نمی یابــد . شــكل 

هندســی کــروی ایــن ذرات در بســیاری مــوارد دلیــل 

دیگــری بــرای افزایــش براقیــت رنــگ اعمــال شــده مــی 

باشــد. ذرات نانــوی باریــم ســولفات موجــب جلوگیــری 

ــز  ــی نی ــر آل ــی و غی ــای آل ــت ه ــدن پیگمن ــه ش از کلوخ

می گــردد . ایــن ذرات روی ســطح پیگمنــت جــذب مــی 

ــزم  ــد. مكانی ــا می گردن ــع پیگمنت ه ــع تجم شــوند و مان

ــد از یــک ســو بــر اســاس خــواص ســاختاری  ایــن فرآین

پیگمنت هــا یكدیگــر  از ســوی دیگــر  و  اســت  ذرات 

ــر  ــود ب ــتاتیكی موج ــای الكتروس ــود باره ــر وج را بخاط

ــد.  ــی کنن ــع م ــم ســولفات دف ســطح ذرات باری

ــو ذرات در  ــن نان ــتفاده از ای ــای اس ــر از مزای ــی دیگ یك

تولیــد رنــگ ایــن اســت کــه بــه دلیــل اســتفاده کمتــر از 

ــی  ــواص رئولوژیك ــرل خ ــگ کنت ــوع رن ــن ن ــن در ای رزی

رنــگ یــا پوشــش بــا دقــت بیشــتری صــورت مــی گیــرد. 

ــالی  ــا ج ــای ب ــیون رنگ ه ــو در فرموالس ــن ذرات نان ای

بــاال و در سیســتم های پایــه آبــی و همچنیــن سیســتم های 

ــع  ــتند. در واق ــرد هس ــل کارب ــاال قاب ــد ب ــد جام ــا درص ب

اســتفاده از درصــد بــاالی ایــن ذرات نهایتــًا بــه مصــرف 

کمتــر حــالل منجــر می شــود کــه موجبــات حفــظ محیــط 

ــد.  ــم می نمای ــت را فراه زیس

بــه طــور معمــول، بــرای دســتیابی بــه کیفیــت عایــق 

حرارتــی و صوتــی در ســاختمان، از مــواد متخلخــل 

ــود  ــوس، خ ــوای محب ــه ه ــرا ک ــود، چ ــی ش ــتفاده م اس

بهتریــن عایــق صوتــی و حرارتــی اســت. ایجــاد کــردن 

ــق،  ــاختار موادعای ــو در س ــاس نان ــی در مقی ــره های حف

ــو متخلخــل،  ــای بســیاری درپــی دارد. در مــواد نان مزای

ــت  ــرای حرک ــود ب ــدک موج ــیار ان ــای بس ــل فض ــه دلی ب

ــز اســت  ــه قــدری ناچی ــی ب مولكول هــا، همرفــت حرارت

کــه قابــل اغمــاض خواهــد بــود. در چنیــن مــوادی، 

مســافت آزاد میانگیــن بــرای مولكول هــای هــوا، بــزرگ 

تــر از ابعــاد حفــره هاســت. خودروهــای جدیــدی نیــز که 

ــو ،پوشــش  ــا یــک نــوع الک شــفاف حــاوی ذرات نان ب

تولیــد گشــته اند.  شــده اند،  داده 

روکــش حاصلــه در برابر خراشــیدگی بســیار مقاوم اســت 

ــوی موجــود در ایــن روکش هــا مقاومــت در  و ذرات نان

برابــر خراشــیدگی را تــا ســه برابــر افزایــش می دهنــد و بــه 

طــور چشــمگیری براقیــت روکــش و همچنیــن پایــداری 

آن را بــرای مــدت زمــان طوالنــی بــاال مــی برنــد.

ــو عایــق صوتــی در  تولیــد رنــگ نان  .10
ــران ای

تولیــد رنــگ نانــو عایــق صوتــی بــرای اولیــن بــار در 

ایــن  خــورد.  رقــم  تکنیــک  پلــی  دانشــگاه  در  ایــران 

ــن  ــاال و پایی ــای ب ــد فرکانس ه ــی توان ــو م ــول نان محص

ــرای  ــو الكتروریســی ب ــاف نان ــد. الی صــوت را جــذب کن

تولیــد عایــق صوتــی اســتفاده شــده اســت. محققــان ایــن 

ــاختمان،  ــد س ــف مانن ــای مختل ــرای مكان ه ــرح را ب ط

ماشــین، ســالن های همایــش و کنفرانــس، سیســتم هــای 

نظامــی و ... مناســب مــی داننــد. شــاید در شــهرهای 

ــاد  ــی زی ــی صوت ــه آلودگ ــران ک ــد ته ــران مانن ــزرگ ای ب

اســت بهتریــن گزینــه بــرای ساختمان ســازی باشــد.

رنگ هــای عایــق بــا اســتفاه از   .11
نانــو ســیلیس  یــا  ســیلیس رســوبی 

رنگ هــای عایــق بــا اســتفاه از ســیلیس رســوبی یــا 

ــن ســفید” هــم شــناخته  ــام “کرب ــه ن ــو ســیلیس كــه ب نان

شــده اند. تولیــد  می شــود 

کربــن ســفید یــا نانــو ســیلیس دارای خــواص و ویژگــی 

هــای خاصــی مــی باشــد کــه برخــی از آنهــا بــه صــورت 

ذیــل آورده شــده اســت:

1. مقاوم حرارتی باال و غیر قابل اشتعال بودن

2. عدم آالیندگی

3. مقاومت ایزوالسیون الكتریكی

4. افزایش عامل چسبندگی

شكل4. نانو سیلیس

نتیجه گیری  .13
ویژگی هــای  این كــه  بعلــت  عایــق  رنگ هــای  نانــو   

داوم   بــا  و  دارنــد، جایگزینــی مناســب  فوق العــاده ای 

بــرای ایــزوگام و قیــر هســتند.

اســتفاده از ایــن نــوع عایق هــا بــه صــورت گســترده ای در 

دنیــا در حــال توســعه اســت، و عــالوه بــر طوالنــی کــردن 

ــت، صــوت،  ــر رطوب ــح ســاختمانی، در براب عمــر مصال

حــرارت و الكتریســیته نیــز مقــاوم هســتند.

عایــق  رنگ هــای  نانــو  مهــم  مزایــای  و  ویژگی هــا  از 

ســازگاری آن هــا بــا محیــط  زیســت و غیــر ســمی و غیــر 

آتــش زا بــودن، آبنــدی کامــل ســطوح و نصــب ســریع و 

آســان، یكپارچه گــی و بــدون درز بــودن آن هــا اســت. 

ــكان طراحــی، خط کشــی و شــابلون زنــی  همچنیــن ام

ــن  ــا ممك ــط آنه ــاختمان توس ــای س ــی روی نم و طراح

می باشــد و دارای طیف هــای رنگــی متنوعــی هســتند. 

ایــن عایق هــا ضــد تــرک و درز و شكســتگی و مقــاوم در 

برابــر مــواد شــیمیایی، اســیدی، بــازی، نفت و مشــتقات 

آنهــا نیــز هســتند. قابلیــت ایجــاد در ضخامتهــای بــاال را 

دارنــد و نیــاز بــه تخریــب عایق هــای قبلــی و تخصــص 

بــاال جهــت اجــرای آنهــا نیســت. قابلیــت اجــرا روی 

ــت در  ــزی و ســقف های شــیب دار و مقاوم ســطوح فل

برابــر یــخ زدگــی 40- درجــه و حــرارت 95+ درجــه نیــز 

از دیگــر مزایــای قابــل مالحظــه ی آن هــا اســت.
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ــی  ــن الملل ــاالنه بی ــره س ــن کنگ ــه در پنجمی ــن مقال *  ای

عمــران، معمــاری و توســعه شــهری دانشــگاه شــهید 

بهشــتی چــاپ و ارائــه شــده اســت و بــا توجــه بــه 

بــرای نشــریه علمــی  بــا تغییراتــی  اهمیــت موضــوع 

ــگاه  ــران دانش ــكده ی عم ــن دانش ــوالد و بت ــی ف تخصص

علــم وصنعــت ایــران انتخــاب شــده اســت.

تأثیر خصوصیات الیاف فوالدی بر عملکرد 
بتن های پر مقاومت

چكیده
در ســال های اخیــر انــواع مختلفــی از الیــاف به منظــور نیــل بــه اهــداف گوناگــون در بتــن بــه کار گرفتــه  شــده اند کــه یكــی 

از پرکاربردتریــن آن هــا، الیــاف فــوالدی می باشــند. الیــاف فــوالدی بــا توجــه بــه قابلیــت شــكل پذیری مناســب و مقاومــت 

کششــی بــاال از مناســب ترین و اقتصادی تریــن نــوع الیــاف به حســاب می آینــد. ایــن الیــاف بــه دلیــل مــدول االستیســیته و 

کرنــش شكســت بــاال از ایجــاد و گســترش ترک هــای ریــز در بتــن به ویــژه تحــت اثــر کشــش و خمــش جلوگیــری می نماینــد 

کــه در ایــن میــان خصوصیــات و اشــكال الیــاف فــوالدی در چگونگــی عملكــرد بتن هــای حــاوی ایــن الیــاف بــرای دســتیابی 

بــه مقاومت هــای بــاال بســیار تأثیرگــذار اســت کــه در مقالــه حاضــر ایــن اثــرات مــورد بررســی و ارزیابــی قرارگرفته انــد.

مهیار غرقی
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مقدمه  .1
ــود خــواص مكانیكــی در  ــرای بهب ــاف ب اســتفاده از الی

دهه هــای اخیــر بــا اســتقبال مناســبی مواجــه شــده 

مقاومــت  تقویــت  موجــب  الیــاف  افــزودن  اســت. 

ــت  ــی، دوام و مقاوم ــی، خمش ــی، برش ــاری، کشش فش

بتــن  مكانیكــی  خــواص  می شــود.  برابــر ضربــه  در 

حــاوی الیــاف بســتگی زیــادی بــه نــوع، خصوصیــات و 

ــد  ــزان الیــاف اضافه شــده دارد. الیــاف فــوالدی مانن می

شــكل 1 دارای اشــكال متنــوع و خــواص مكانیكــی 

ــع و  ــت توزی ــت کششــی، ظرفی ــد مقاوم ــی مانن مختلف

جــذب تنــش و... می باشــند ]1[.

شكل 1. انواع مختلف الیاف فوالدی

ــر روی بتن هــای  مطالعــات و آزمایش هــای مختلفــی ب

مســلح حــاوی الیاف فوالدیSFRC( 1( در ســال های 

ــا  ــب آن ه ــه در اغل ــت ک ــه اس ــورت پذیرفت ــین ص پیش

ــاری  ــت فش ــر مقاوم ــاف ب ــم الی ــر ک ــد تأثی ــج مؤی نتای

بتــن اســت درحالی کــه مقاومــت کششــی و خمشــی را 

به خصــوص در بتن هــای ســبک و همچنیــن بتن هایــی 

بــا ســختی زیــاد به طــور قابل توجهــی افزایــش داده 

اســت ]2[. 

 )HSC( 2 بــا توجــه بــه گســترش بتن های پــر مقاومــت

فشــاری  مقاومــت  علی رغــم  ســازه ها،  ســاخت  در 

مناســب ایــن نــوع بتــن کــه بــر اســاس آیین نامــه آلمــان

 ]3[ در حــدود 67 الــی 115 مگاپاســكال مــی باشــد، 

1  Steel fibre reinforced concrete

2  High-strength concrete

ــه  ــود ک ــبب می ش ــا س ــم آن ه ــكل پذیری ک ــختی و ش س

کاربــرد آن هــا در برخــی اعضــای ســازه ای به ویــژه 

ــره  ــه و غی ــه، ضرب ــای زلزل ــر باره ــت اث ســازه های تح

محــدود شــود. مطالعــات نشــان داده انــد کــه اســتفاده 

و  انعطاف پذیــری  بهبــود  بــرای  فــوالدی  الیــاف  از 

جلوگیــری از رفتــار شــكننده می توانــد بســیار مفیــد مــی 

ــور در  ــوارد مذک ــه م ــت ب ــا عنای ــال ب ــد ]4,5[. ح باش

ادامــه تأثیــر خصوصیــات الیــاف فــوالدی بــر عملكــرد 

آزمایش هــای  بــه  توجــه  بــا  مقاومــت  پــر  بتن هــای 

انجام شــده موردبررســی قــرار می گیــرد.

آزمایش ها  .2
تأثیــر هندســه و مقاومــت  آزمایش هــا  از  در برخــی 

بتــن  در  آن هــا  تقویتــی  اثــرات  و  الیــاف  کششــی 

در  به عنوان مثــال  اســت.  قرارگرفتــه  موردبررســی 

پژوهشــی از ســه نــوع الیــاف فــوالدی )دو نــوع از 

یــک شــكل به صــورت الیــاف فــوالدی مســتقیم بــا 

متفــاوت  جنس هــای  بــا  امــا  انتهایــی  قالب هــای 

ــی از  ــس یك ــدار و از جن ــت موج ــا حال ــوم ب ــوع س و ن

الیاف هــای فــوالدی مســتقیم( بــه میــزان 20، 40 و 

60 کیلوگــرم در هــر مترمكعــب بتــن پــر مقاومــت بهــره 

ــت  ــر مقاوم ــن پ ــا بت ــا ب ــرد آن ه ــه اســت و عملك گرفت

ــن پژوهــش  ــاف مقایســه شــده اســت. در ای ــدون الی ب

ــر اســالمپ از  ــازه نظی ــن ت ــای بت ــر آزمایش ه عــالوه ب

آزمایش هــای متــداول بتــن ســخت شــده نظیــر مقاومت 

فشــاری، مقاومــت خمشــی و غیــره، کــه برخــی از آن هــا 

نشــان  شــماتیک  به صــورت   4 و   3 شــكل های  در 

ــق  داده شــده اند بهــره گرفته شــده اســت. به منظــور تطاب

ــه  ــازه ک ــی از س ــی و در مناطق ــای اجرای ــا عملكرده ب

از حضــور میلگــرد نیــز برخــوردار می باشــند، تیرهایــی 

ــری میلگردهــای  ــا به کارگی ه شــده و ب د ستفا ا

ــر شــماتیک نمونه هــای آزمایشــگاهی  اســت کــه تصوی

مربــوط بــه آن هــا در شــكل 4 نمایــان اســت ]6[.

شكل 2. الیاف فوالدی مورد آزمایش

شكل 3. آزمایش مقاومت خمشی 4 نقطه ای

شكل 4. نمونه تیرهای آزمایشگاهی

شكل 5. اشكال و ابعاد الیاف فوالدی و میلگردهای 
مصرفی در نمونه ها

نتایج آزمایشگاهی  .3
ــا  ــدن نمونه ه ــته ش ــا و شكس ــام آزمایش ه ــس از انج پ

و  الیــاف  تعــداد  لحــاظ  بــه  آن هــا  مقطــع  ســطح 

نــوع  و  بــار  اعمــال  و چگونگــی  آن هــا  جداشــدگی 

شكســت مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت کــه نتایــج آن      

می باشــد.  6 شــكل  مطابــق 

شكل 6. مقاطع شكسته شده نمونه های بتنی



شریه علمی، تخصصی فوالد و بتن
تنن

و ب
الد 

فو
صی 

خص
ی، ت

علم
یه 

شر
ن

2223

سال ششم / اسفند 1396/ شماره یازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایرانسال ششم / اسفند 1396/ شماره یازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

نتایــج آزمایش هــا همچنیــن حاکــی از آن بــوده اســت کــه 

در تمامــی نمونه هــای حــاوی الیــاف فــوالدی، مقاومــت 

کــه  هرچنــد  اســت  افزایش یافتــه  و کششــی  فشــاری 

ــز  ــكل های 7 و 8 نی ــه در ش ــور ک ــش همان ط ــن افزای ای

مشــاهده می شــود وابســتگی زیــادی بــه جنــس، شــكل و 

میــزان الیــاف در بتــن دارد.

شكل 7. میانگین مقاومت فشاری نمونه های آزمایشگاهی

شكل 8. میانگین مقاومت کششی نمونه های آزمایشگاهی

نحــوه شكســت و خرابــی تیرهــای آزمایشــگاهی کــه 

دارای  بودنــد  ساخته شــده  مختلــف  میلگردهــای  از 

حالت هــای مختلفــی بــوده  کــه در شــكل 9 نمایــان 

اســت و همان طــور کــه مشــخص اســت بــا قوی تــر 

شــدن میلگردهــا و افزایــش الیــاف، تعــداد ترک هــا و 

نــوع شكســت و مقاومــت در برابــر شكســت بهبودیافتــه 

ــت. اس

شكل 9. حالت های مختلف خرابی تیرهای آزمایشگاهی

بحث و نتیجه گیری  .4
مطالعــات  و  آزمایش هــا  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
ــاوی  ــای ح ــه بتن ه ــت ک ــوان دریاف ــده می ت انجام ش
الیــاف فــوالدی، مقاومــت کششــی و خمشــی را 
ــی  ــند و حت ــود می  بخش ــه ای بهب ــور قابل مالحظ به ط
در برخــی مــوارد در ســازه های مســلح بتنــی ایــن 
ممانعــت  ترک هــا  گســترش  از  به خوبــی  الیــاف 
نــوع  و  داده  افزایــش  را  مقاومتــی  حــد  و  کــرده 
رفتــار ســازه در هنــگام خرابــی و شكســت را تغییــر 
می دهنــد. به عنوان مثــال در تحقیقــی کــه بــر روی 9 
تیــر بتــن مســلح حــاوی الیــاف فــوالدی از صفــر تــا 
ــان  ــی مدت زم ــف در ط ــورت مختل ــد به ص 2 درص
10 ســال صــورت پذیرفتــه اســت، نتایــج حاکــی از 

ــر  آن اســت کــه انحرافــات طوالنــی مــدت و حداکث
ــوالدی  ــاف ف ــزان الی ــش می ــا افزای ــش ب ــرض کرن ع
ــه  ــز ک ــر نی ــی دیگ ــد ]7[. در پژوهش ــش می یاب کاه
ــزان  ــا می ــار فشــاری بتن هــای مســلح ب ــر روی رفت ب
ــر % 1.5  الیــاف فــوالدی انجــام  شــده اســت،  متغی
ــن  ــه بت ــاف ب ــزودن الی ــه اف ــد ک ــان داده ان ــج نش نتای
موجــب افزایــش ســختی و مقاومــت فشــاری آن نیــز 
می شــود امــا می  توانــد مــدول یانــگ را بــا توجــه 
ــن  ــع کمــی کاهــش دهــد ]8[. همچنی ــوع توزی ــه ن ب
ــوای  ــوع و محت ــرات ن ــر روی اث ــه ای کــه ب در مطالع
الیــاف فــوالدی در بتــن انجــام  شــده اســت، بتن هــای 
انتهایــی  دارای قالب هــای  الیــاف  انــواع  حــاوی 
آزمون هــای  در  باربــری  باالتــر  ظرفیــت  دارای 
خمشــی چهــار نقطــه ای هســتند و عملكــرد بهتــری 
ــرای  ــن ب ــاف موجــی شــكل داشــته اند. همچنی از الی
بتن هــای بــا مقاومــت خمشــی بیشــتر، اســتفاده 
ــاال،  ــت ب ــا مقاوم ــوالدی و ب ــاص ف ــای خ از آلیاژه
بــرای جلوگیــری از کاهــش بــار بیشــتر، در محــدوده 
ــاف  ــت الی ــت شكس ــه عل ــی، ب ــس از ترک خوردگ پ

توصیه شــده اســت ]9[. 
جمع بندی  .5

مقاومــت و هندســه الیــاف تأثیــر مســتقیمی بــر 
ظرفیــت تحمــل بارهــای بتن هــای پــر مقاومــت 
مناطــق  در  به خصــوص  فــوالدی  الیــاف  حــاوی 
عــاری از میلگــرد دارد و اســتفاده از ایــن الیــاف 
فــوالدی موجــب رفتــاری به مراتــب بهتــر نســبت 
بــه بتن هــای عــادی به ویــژه در محــدوده پــس از 

می شــود. ترک خوردگــی 
در  بهبــود  موجــب  فــوالدی  الیــاف  از  اســتفاده 
مقاومــت فشــاری و خمشــی بتن هــای پــر مقاومــت 

بــه  آن هــا  افــزودن  تأثیــر  کــه  هرچنــد  می شــود؛ 
بتــن در افزایــش مقاومــت خمشــی بیشــتر اســت 
انتهایــی  قــالب  دارای  الیاف هــای  به خصــوص 
ــی  ــای موج ــه الیاف ه ــبت ب ــری را نس ــرد بهت عملك

شــكل در ایــن زمینــه از خــود نشــان داده انــد.
ــد  ــوالدی می توان ــت ف ــر مقاوم ــاف پ اســتفاده از الی
بتن هــای                       عملكــرد  بهبــود  بــر  حــدودی  تــا 
ــژه در  ــر به وی ــن اث ــا ای ــر باشــد ام ــت مؤث ــر مقاوم پ
ــاال  ــماره های ب ــا ش ــوالدی ب ــای ف ــور میلگرده حض
محســوس نیســت و از لحــاظ اقتصــادی توصیــه 

نمی شــود.
بــا افزایــش الیــاف فــوالدی در بتــن پرمقاومــت 
اگرچــه تــا حــد مناســبی مقاومــت خمشــی افزایــش 
پیــدا کــرده اســت امــا بــا ازدیــاد آن هــا در بتــن، 
رونــد افزایــش مقاومــت خمشــی کنــد شــده و تأثیــر 
چندانــی نــدارد، حتــی مقادیــر بــاالی الیــاف فــوالدی 
می توانــد رونــد افزایشــی مقاومــت فشــاری در ایــن 
ــد و به صــورت  ــا کاهــش همــراه کن ــوع بتن هــا را ب ن

ــد.  معکــوس عمــل نماي
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[1] Wang C. , Experimental investigation 

on behavior of steel fiber reinforced 

concrete. MSc Thesis. University of 

Canterbury, New Zealand; 2006.

[2] R.V. Balendran, F.P. Zhou, A. Nadeem, 

A.Y.T. Leung , Influence of steel fibres 

on strength and ductility of normal and 

lightweight high strength concrete, Build 

Environ, 2002 ,(12) 37 , pp. 1367-1361.

[3] DIN EN 1-206: Concrete, Part 1: 



شریه علمی، تخصصی فوالد و بتن
ن

24

سال ششم / اسفند 1396/ شماره یازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

Specification, performance, production 

and conformity, German version, DIN 

Deutsches Institut für Normung e.V.; 

July 2001.

[4]  Narayanan R, Darwish IYS. , Use of 

steel fibers as shear reinforcement. ACI 

Struct , 1987;pp. 226–216.

[5] Savir Z, Dancygier AN. , Structural 

behaviour of high strength reinforced 

concrete with steel fibers. In: Zingoni A, 

editor. Progress in Structural Engineering, 

Mechanics and Computation. London: 

Taylor and Francis Group; 2004.

[6]  Holschemacher K., Mueller T. and 

Ribakov Y. , Effect of steel fibres on 

mechanical properties of high-strength 

concrete, Materials and Design, 2010 ,31, 

pp. 2615–2604.

[7] Hwee TK, Kumar SM. , Ten-year 

study on steel fiber-reinforced concrete 

beams under sustained loads. ACI Struct 

J 2005.

[8]  Neves RD, Fernandes de Almeida 

JCO. , Compressive behaviour of steel 

fibrereinforced concrete. Struct Concr 

2005.

[9] Holschemacher K, Müller T. Influence 

of fibre type and concrete composition 

on properties of steel fibre reinforced 

concrete. In: International conference 

on advances in cement based material 

نقطه تالقی تکنولوژی بالک چین و صنعت ساخت

محمدرضا نبی زاده شهربابک

 دانشجوی دكتری مهندسی عمران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت(

چكیده
رویــه کنونــی صنعــت ســاخت اغلــب بــه عنــوان رونــدی رو بــه شكســت شــناخته می شــود. ایــن صنعــت بــه دلیــل 

تمایــل کــم بــرای اســتقبال از تغییــرات مــورد نیــازش، اغلــب مــورد انتقــادات جــدی قــرار می گیــرد. تاکنــون 

تحقیقــات زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت کــه نشــان می دهــد ترکیبــی از موانــع فرهنگــی و عملــی مانــع 

ایــن تغییــرات بــوده اســت. بــا ایــن وجــود تغییــرات در حــال ایجــاد هســتند.

یكــی از دالیــل بــه تعویــق افتــادن تغییــرات ایــن اســت کــه بــه دالیلــی واضــح، صنعــت ســاخت، صنعتــی بســیار 

متــداول و رایــج اســت. بیاییــد کمــی راجــع بــه محیــط ســكونتمان و انتظاراتمــان از آن فکــر کنیــم. در ابتــدا، ایــن 

محــل ســكونت بــرای مــا پناهگاهــی می ســازد، پــس نبایــد از مصالحــی ســاخته شــده باشــد کــه بــه مــا آســیب 

ــد وقــوع یــک آتش ســوزی، حداقــل انتظــار مــا از محیــط ســكونتمان، ایــن  ــد. در زمــان وقــوع بحــران مانن بزن

اســت کــه در ســریعترین زمــان ممكــن، مــا را از آتش ســوزی دور کنــد تــا آســیب نبینیــم. مــا انتظــار داریــم کــه در 

ایــن محیــط بــا اســتفاده از انــرژی بــرق، روشــنایی ایجــاد شــود و در نهایــت نیــاز داریــم تــا محیطــی راحــت، بــا 

دمــای مناســب و در عیــن حــال بهینــه در مصــرف انــرژی داشــته باشــیم. همــه مــوارد بــاال را آوردیــم تــا بــه زبــان 

ســاده انتظاراتمــان را از محیطــی کــه د ر آن زندگــی می کنیــم، برشــماریم.

and application in civil infrastructure 

(ACBM-ACI), Vol. 2. Lahore, Pakistan; 

2007, pp. 42–633.
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1. مقدمه
در طــی ســال ها، دولت هــا حداقــل اســتانداردهای الزم 

را جهــت صــدور گواهینامــه هــای تاییــد صالحیــت 

بــرای افــراد و شــرکت ها اعمــال کرده انــد. بــه دلیــل 

پیچیدگــی کارهــا و تعــدد آیین نامه هــا و اســتانداردها، 

هنــوز مشــكالتی در زمینــه اعتمــاد طرفیــن و صحــت 

ــود  ــاخت وج ــت س ــده در صنع ــام ش ــور انج ــنجی ام س

دارد، کــه فنــاوری بالک چیــن مــی توانــد بــرای حــل 

ــد. ــه ده ــی را ارائ ــا راهكارهای آن ه

بــزرگ  تیم هــای  گردهم آورنــده  ســاخت،  صنعــت 

ــر شــدن اســتفاده  ــا فراگی طراحــی و ســاخت اســت و ب

توســعه  مخصوصــًا  صنعــت  ایــن  در  تکنولــوژی  از 

مدل ســازی اطالعــات ســاختمانBIM(  1(، پنجــره ای 

ــده  ــاد ش ــد ایج ــای جدی ــكاری و ایده ه ــق هم ــرای خل ب

اســت. ایــن رویكــرد می توانــد بســتر اســتفاده از فنــاوری 

بالک چیــن را ایجــاد کنــد.

2. بالک چیــن چیســت و چــرا بــه عنــوان 
ــه  ــورش ب ــا ظه ــه ب ــت ك ــرح اس ــی مط نوآوری

ــه  ــردازد و چگون ــت می پ ــا اینترن ــت ب رقاب

ــذارد؟ ــر بگ ــا تاثی ــب و كار م ــر كس ــد ب می توان

ــر متمرکــز اســت  ــگاه داده غی ــن، یــک پای یــك بالک چی

امــن،  و  مراتبــی  بــه صــورت سلســله  می توانــد  کــه 

1  Building Information Modeling

شكل1: نیاز و توقعات انسان از سرپناه

تراکنش هایــی را ثبــت کنــد. یــک تراکنــش می توانــد

بهتــر  فهــم  )بــرای  بیت کویــن  ماننــد  رمزپولــی  از 

ــی  ــم مبان ــنهاد می کن ــن، پیش ــاری بالک چی ــول معم اص

ایــن وجــود،  بــا  باشــد.  مــرور کنیــد(  را  بیت کویــن 

نشــان دهنده  می تواننــد  بالک چیــن  تراکنش هــای 

مثــل  سیســتم هایی  ماننــد  باشــند  ارزش  جابجایــی 

ِاِتریــوم. ارزش می توانــد یــک خدمــت، یــک کاال یــا 

یــک تأییــدی در قالــب قراردادهــای هوشــمند باشــد. 

چنــد مــورد اســتفاده های بالقــوه فنــاوری بالک چیــن در 

زیــر آورده شــده اســت:

1. ثبــت تبــادالت ارزش )همانگونــه کــه بــه اختصــار، در 

بــاال توضیــح داده شــد(.

2. مدیریت قراردادهای هوشمند

3. ترکیــب قراردادهــای هوشــمند بــرای ایجــاد یــک 

 Decentralized غیرمتمرکــز  مســتقل  ســازمان 

)Autonomous Organization )DAO

4. صحــت ســنجی هویــت داده هــای موجــود )بــرای 

مثــال، ایجــاد یــک نســخه پشــتیبان امــن از هویــت 

دیجیتــال اجــزا(

ــد  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــن ک ــرد بالک چی ــوارد کارب ــام م تم

مربــوط بــه آینــده صنعــت ســاخت خواهنــد بــود. بــا ایــن 

وجــود بــرای مــوارد فــوق توضیحــات مختصــری بــه 

همــراه کاربردهــای آنهــا در صنعــت ســاخت آورده شــده 

اســت.

1/2. قراردادهای هوشمند2 : 

کامپیوتــری  برنامــه  یــک  هوشــمند،  قــرارداد  یــک 

اســت کــه بــر اســاس اصــل اگر/آنــگاه3  کار می کنــد 

شــوند.  مــی  مدیریــت  مســیر  ایــن  در  قراردادهــا  و 

بــرای مثــال اگــر نقــاش دیــوار را نقاشــی کنــد آنــگاه 

2  Smart Contracts

3    If/Then

ــد. اگــر شــخص مســئول  درخواســت بازرســی را می کن

ــی  ــل قبول ــا کیفیــت قاب بازرســی موافــق باشــد کــه کار ب

انجــام شــده اســت، آنــگاه نقــاش می توانــد پــول دریافــت 

ــدام  ــرای هرک ــد ب ــمند می توانن ــای هوش ــد. قرارداده کن

از ســناریوهای مختلــف اگر/آنــگاه اســتفاده شــوند و بــر 

روی بالک چیــن ثبــت شــوند )و می تواننــد توســط یــک 

ــگاری  ــل وجــود رمزن ــه دلی ــد(. ب ــن گردن ــول تأمی رمــز پ

ذخیــره  بــرای  بالک چین هــا  در  شــده  اســتفاده 

ــد ســرور، در  ــه در چن ــا ک ــای دیت ــا در بلوک ه تراکنش ه

ــر  ــاال ب ــوارد ب ــی م ــوند تمام ــره می ش ــا ذخی ــر دنی سراس

روی بســتری امــن انجــام می گردنــد.

ــد ارســال محصــوالت  ــال دیگــر نحــوه جدی در یــک مث

اســت کــه اجــازه می دهــد مشــتریان بــه صــورت مســتقیم 

تأمیــن کننــدگان خریــد کننــد. چــون قراردادهــای  از 

هوشــمند می تواننــد اعتمــاد بیشــتری را بــه انجــام شــدن 

تراکنش هــا ایجــاد کننــد، پرداخــت بــه تأمیــن کننــده 

ــه ارکان  ــدی شــود و مســئولیت آن ب ــد تقســیم بن می توان

مختلــف محــول گــردد. بــرای مثــال یــک کارخانــه تولیــد 

قطعــات مكانیكــی را در نظــر بگیریــد. یــک مشــتری 

می توانــد ابتــدا مســتقیمًا از تولیــد کننــده، محصــول 

مــد نظــر را خریــداری کنــد. زمانــی کــه تاییــد شــود، کــه 

محمولــه قطعــات، مبــدأ را بــرای آغــاز حمــل تــرک کــرده 

اســت، قســمتی از پرداخــت انجــام می شــود. ســپس 

ــده محــول می گــردد و  ــه شــرکت حمــل کنن مســئولیت ب

ــه بــه مقصــد رســید پرداخــت بعــدی  زمانــی کــه محمول

ــرکت  ــه ش ــئولیت ب ــان مس ــن زم ــود. در ای ــام می ش انج

نصــب کننــده قطعــات محــول می گــردد. در نهایــت 

پرداخــت نهایــی می توانــد پــس از نصــب موفقیــت آمیــز 

قطعــات انجــام شــود.

تمــام ایــن مراحــل می تواننــد بــر روی بســتر بالک چیــن 

ــای  ــرای انجــام تراکنش ه ــی را ب ــوند و فرصت ــره ش ذخی

مســتقیم بــدون نیــاز بــه یــک واســطه فراهــم آورنــد.

 :)DOA(4 2/2. سازمان مستقل غیرمتمرکز

یــک  می تواننــد  هوشــمند  قراردادهــای  از  گروهــی 

ایجــاد  را   )DOA( متمرکــز  غیــر  مســتقل  ســازمان 

ــذاری  ــد گ ــن ک ــری قوانی ــک س ــیله ی ــه وس ــه ب ــد ک کنن

شــده در نــرم افزارهــای کامپیوتــری اجــرا می شــوند. 

ــن و سیســتم نگهــداری  ــاوری بالک چی همگام ســازی فن

ســاختمان BMS(5( می توانــد باعــث شــود کــه در دوره 

بهــره  بــرداری، یــک ســاختمان، ماننــد یــک ســازمان 

ــاًل  ــت مث ــن حال ــد. در ای ــل کن ــز عم ــتقل غیرمتمرک مس

بــرای تعویــض یــک المــپ، واگــذاری مســئولیت ها، 

خوبــی  بــه  هزینه هــا  پرداخــت  و  نصــب  ســفارش، 

انجــام می شــود. پرداخت هــا می تواننــد توســط کیــف 

پــول ایجــاد شــده بــرای ایــن ســازمان )حســاب بانکــی( 

ــاختمان  ــاکن در آن س ــراد س ــی اف ــاب بانک ــه حس ــه ب ک

ــی دور  ــع خیل ــن موض ــوند. ای ــام ش ــت، انج ــل اس متص

از ذهــن نخواهــد بــود کــه هزینه هــای شــارژ ماهانــه، 

تعمیــرات، بیمــه و ســایر می تواننــد بــه گونــه ای مســتقل 

غیرمتمرکــز  مســتقل  ســازمان  توســط  خودگــردان  و 

)DOA( مدیریــت شــوند.

متفــاوت  آنچنــان  موضــوع  هــم  ســاخت  مرحلــه  در 

ــه ورود اطالعــات  ــاز بیشــتری ب ــود، فقــط نی نخواهــد ب

انســانی اســت کــه نیازمندی هــا )نصــب تجهیــزات، 

و  شــوند  ســازی  شــفاف   ).... و  ســاختمان  نقاشــی 

نیازمندی هــا  آن  بــه  بــرای رســیدن  تصمیــم گیری هــا 

نیازمندی هــا و تصمیم هــا  ایــن  انجــام گردنــد. تمــام 

بــرای شــروع بــه مجموعــه ای از اگر/آنــگاه هــا نیــاز 

ــد داشــت کــه دســته ای از قراردادهــای هوشــمند  خواهن

4 Decentralized Autonomous Organization

5 Building Maintenance System
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ــایر ارکان،  ــا و س ــن کارفرم ــه بی ــد ک ــتفاده می کنن را اس

تیم هــا، پیمانــکاران و پیمانــکاران جــزء اجــرا می شــوند 

تــا امــورات مربــوط بــه ســاخت ســاختمان از جملــه 

طراحــی، تاییــد، پایــش، مناقصــه، نصــب، تاییــد و بهــره 

بــرداری را مدیریــت کننــد.

3/2. صحت سنجی هویت 6:

ــراد اجــازه می دهــد کــه  ــه اف ــال ب ــت دیجیت  ایجــاد هوی

اطالعــات مرتبطــی را بــه اشــتراک بگذارنــد کــه بوســیله 

یــک بدنــه معتبــر تأییــد شــده ارزیابــی می شــوند. هویــت 

افــراد و یــا فروشــندگان مــی توانــد بــه گونــه ای امــن 

توســط بالک چیــن ثبــت شــود و عــالوه بــر آن اســتفاده 

ــول  ــا در ط ــرای کار و قرارداده ــاری ب ــا اعتب ــوند ت می ش

زمــان ایجــاد کننــد. ایــن سیســتم هویــت بخشــی و اعتبار 

می توانــد بــه افــراد، یعنــی کســانی کــه الزامــًا یكدیگــر را 

نمی شناســند و بــه یكدیگــر اعتمــاد ندارنــد، اجــازه دهــد 

ــاخت  ــت س ــب و کار در صنع ــام کس ــه انج ــادر ب ــه ق ک

باشــند. بــرای مثــال، مــا می توانیــم بــه ایــن موضــوع فکــر 

کنیــم کــه مدرکــی بــرای عضویــت در بدنه هــای حرفــه ای 

مرتبــط داشــته باشــیم تــا بتوانیــم خودمــان کار را صحــت 

ســنجی کنیــم؛ دقیقــًا ماننــد کاری کــه پلیــس بــرای امــن 

نگــه داشــتن فرودگاه هــا، مــدارس و قراردادهــای دولتــی 

ــد. ــام می ده انج

ــوژی در صنعــت  ــه تکنول علی رغــم افزایــش دسترســی ب

ســاخت و ســاز، پیشــرفت های حاصــل شــده عمدتــًا 

ــد.  ــت می کنن ــت حمای ــن صنع ــج ای ــای رای از رویكرده

امــا بــا در نظــر گرفتــن اســتفاده از فنــاوری بالک چیــن، 

ایــن صنعــت ممكــن اســت دچــار اختــالالت اساســی بــا 

ســایر صنایــع شــود.

چــه اختــالل اساســی ممكــن اســت بــرای رویكــرد فعلــی 

ســاخت و ســاز، بــرای مــا ایجــاد شــود؟ یكــی از راه هــای
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ــج  ــن اســت کــه فرآینــد رای ــالالت ای ــور ایــن اخت  تص

ــم. ــی کنی ــاختمان ها بررس ــر س ــه را در اکث ــن و تهی تأمی

در حــال حاضــر، پیمانــکاران بــا ارتبــاط مســتقیم بــا 

کارفرمــا محــدود بــه پیمانکاران کل و مشــاوران هســتند. 

ــا پیمانــکاران جــزء در ارتبــاط اســت تــا  پیمانــکار کل ب

ــد کارهــای تخصصــی را انجــام دهــد. بتوان

ــرای  ــن، ب ــه و تأمی ــد ســاده شــده تهی ــون، یــک فرآین اكن

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــاختمان ب ــک س ی

1. کارفرمــا مشــاورانی را بــرای تهیــه اســناد مناقصــه 

می گیــرد. بــكار 

پیمانــکاران کل  و  می شــوند  برگــزار  هــا  مناقصــه   .2

می شــوند. انتخــاب 

ــغول  ــی مش ــایت اجرائ ــکاران کل در س ــپس پیمان 3. س

بــه انتخــاب پیمانــکاران جــزء بــرای انجــام کارهــای 

می شــوند. تخصصــی 

4. یــک پیمــان ســاخت بــه اجــرا می رســد، مدیریــت 

ــی  ــرار م ــارت ق ــورد نظ ــاوران م ــط مش ــود و توس می ش

ــرد. گی

5. بــرای اتمــام امــور ســاخت می بایســت تأییدیه هــا، 

ــاد  ــرل و ایج ــی کنت ــای مختلف ــا و تضمین ه گواهینامه ه

شــوند.

دیاگــرام زیــر ارتباطــات قــراردادی بــرای انجــام امــورات 

کلــی پــروژه را نشــان می دهــد. ایــن موضــوع نیز مشــاهده 

می شــود کــه هــر مشــاور قــرارداد جداگانــه ای دارد و 

پیمانــکار کل و کارفرمــا یــک قــرارداد دارنــد. مســئولیت 

اصلــی پیمانــکاران کل ایــن اســت کــه تمــام پیمانــکاران 

ــزات را  ــدگان تجهی ــد کنن ــدگان و تولی ــن کنن جــزء، تأمی

مدیریــت کننــد. پیمانــکاران جــزء نیــز وظیفــه مدیریــت 

ــن مــدل از  ــد. ای ــه خــود را برعهــده دارن ــوط ب امــور مرب

رویكــرد ارتبــاط بیــن عوامــل مزیت هــای زیــادی دارد امــا 

ایــن مزیت هــا آیــا توجیهــی بــرای وجــود تعــدد عوامــل 

میانــی بیــن کارفرمــا و محصــول نهایــی می شــود؟

شكل2. دیاگرام ارتباط های قراردادی موجود در یک پروژه

دارنــد.        مختلفــی  عملگر هــای  ســاخت  قرارداد هــای 

ــرات  ــکار کل، ایجــاد تغیی ــه پیمان ــه: پرداخــت ب از جمل

مدنظــر در طــرح نهایــی پــروژه، خســارت های احتمالــی، 

حــل تعارضــات ایجــاد شــده و غیــره. تمــام ایــن مــوارد 

می تواننــد بــه صــورت بالقــوه محلــی بــرای اســتفاده 

ــن  ــود، ای ــن وج ــا ای ــند. ب ــمند باش ــای هوش از قرارداده

تعریــف، یک توضیح ســاده شــده از فرآینــد رایج صنعت 

ســاخت و ســاز در اکثــر کشــورها در زمینــه تهیــه و تأمین 

ــد  ــی توان ــه م ــن چگون ــوژی بالک چی ــا تکنول ــت. ام اس

ــا اســتفاده از چهــار  ــر بگــذارد؟ ب ــد جــاری تأثی ــر فرآین ب

مــورد ذکــر شــده در مــوارد بــاال، تکنولــوژی بالک چیــن 

ایــن  کنــد.  ایجــاد  قراردادهــا  در  تغییراتــی  می توانــد 

تكنولــوژی بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند و ایجــاد 

ــای  ــد رویه ه ــز می توان ــتقل غیرمتمرک ــازمان مس ــک س ی

کنونــی و مدیریــت )علــی الخصــوص پیمانــکاران جــزء( 

ســاخت و ســاز را خــودکار کنــد. ایــن کاربــرد می توانــد 

یــک رکــورد قابــل قبــول از معامــالت و گواهینامه هــای 

رخدادهــا در چرخــه عمــر ســاختمان ایجــاد کنــد.

به طــور  پیمانــکاران  دیجیتــال،  هویــت  بــر  تکیــه  بــا 

مســتقیم تری می تواننــد بــا کارفرمــا در ارتبــاط باشــند 

ــزات  ــد تجهی ــرا و تولی ــش و اج ــی، پای ــور طراح ــه ام ک

ــورات  ــه حجــم ام ــن ک ــن ای ــد در عی ــده بگیرن ــر عه را ب

ایــن کاربــرد  می دهنــد.  را کاهــش  اداری  و  جــاری 

ــی  ــرای عوامــل میان ــد هزینه هــای صــرف شــده ب می توان

کــه در حــال حاضــر در پروژه هــا وجــود دارنــد را کاهــش 

دهــد و خریــد مصالــح به صــورت مســتقیم از کارفرما را 

امــكان پذیــر نمایــد. بــا اســتفاده از قراردادهای هوشــمند 

و ایجــاد یــک ســازمان مســتقل غیــر متمرکــز بــرای 

پــروژه می تــوان بــار اداری گــزارش دهــی، مدیریــت، 

پایــش، مســئولیت ها و ریســک ها را کاهــش داد.

ــه  ــتم ب ــن سیس ــازی ای ــاده س ــرای پی ــا ب 3. ام

ــت ؟ ــاز اس ــزی نی ــه چی چ

ــاخت )BIM( و  ــات س ــازی اطالع ــدل س ــش م پذیری

تحقــق اصــول دوبــاره مدل ســازی کلیــد اصلــی رســیدن 

ــر  ــتم ب ــک سیس ــه ی ــیدن ب ــت. رس ــتم اس ــن سیس ــه ای ب

پایــه بالک چیــن می توانــد روابــط مســتقیم قــراردادی را 

تســهیل کنــد و متولیــان مدیریــت پــروژه را بــه زنجیــره ی 

تأمینــی قابــل اعتمــاد برســاند. عــالوه بــر ایــن بالک چیــن 

مــی توانــد پلــت فرمــی بــرای تهیــه نســخه های پشــتیبان 

ــر از اطالعــات موجــود در ســاخت اســتفاده شــود  معتب

ــدل  ــک م ــد. ی ــی دارن ــه آن دسترس ــل ب ــام عوام ــه تم ک

اطالعاتــی ســاخت دقیــق، می توانــد بــه راحتــی گــزارش 

مقادیــر و احجــام کار را ایجــاد کنــد کــه مدیــران بتواننــد 

ــروژه را  ــه اجــرای پ ــان و هزین ــدت زم ــر اســاس آن، م ب

تعییــن کننــد و آن را بــرای اجــرا بــه مناقصــه بگذارنــد.

بدیــن ترتیــب برنامــه ی زمانــی و مالــی مدون بــرای پروژه 

تهیــه می شــود و ایــن برنامــه و زمان بنــدی فعالیت هــا 
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می توانــد در رونــد اجــرای قرادادهــای هوشــمند اعمــال 

نیــز  بــرای کارگــران  هوشــمند  قــرارداد  یــک  گــردد. 

می توانــد اجــرا شــود. بدیــن ترتیــب کــه بــر اســاس 

ــر  ــه اجــزاء کوچكت ــت را ب ــر فعالی ــه ه ــی ک الگوریتم های

تقســیم می کننــد مشــخص می شــود کــه هرکــس مســئول 

ــد  ــس از تایی ــت و پ ــروژه اس ــش از پ ــدام بخ ــرای ک اج

ــد. ــد ش ــام خواه ــتمزد او انج ــت دس ــت، پرداخ کیفی

بیاییــد دوبــاره بــه مثــال نقــاش برگردیــم. گــزارش احجــام 

ــا  ــع از دیواره ــر مرب ــزار مت ــه 10 ه ــد ک ــی گوی ــرح م ط

ــن مقــدار مــی  ــد. ای ــه نقاشــی و رنــگ کاری دارن ــاز ب نی

توانــد بــه قســمت های کوچكتــری از فعالیت هــا تقســیم 

ــال و  ــت دیجیت ــک هوی ــه دارای ی ــاش ک ــک نق ــود. ی ش

در  می توانــد  باشــد  مناســبی  و  مثبــت  ارزیابی هــای 

ــه  ــد ک ــن کن ــی او، تضمی ــد و توانای ــه شــرکت کن مناقص

ــد.  ــد ش ــام خواه ــدی انج ــه زمانبن ــق برنام ــروژه مطاب پ

ــد باعــث ایجــاد  ــرارداد هوشــمند می توان ــک ق ســپس ی

یــک ســازمان مســتقل غیرمتمرکــز شــود. پــس از ایــن کــه 

کیفیــت اجــرای کار پایــش شــد و در قــرارداد هوشــمند 

ثبــت گردیــد، نقــاش می توانــد حــق الزحمــه خــود را 

ــد. دریافــت کن

بــه ایــن فکــر کنیــد کــه معاملــه گــران مختلفــی بــه 

ــه  ــتند و ب ــا هس ــا کارفرم ــاط ب ــتقیم در ارتب ــورت مس ص

محــض تاییــد کیفیــت کار انجــام شــده توســط آن هــا مــی 

تواننــد حــق الزحمــه خــود را دریافــت کننــد. اگر قســمت 

کوچكــی از نقاشــی انجــام شــده باشــد کــه مســاحت آن 

ــان اجــرای آن در ســه روز  ــدت زم ــع و م ــر مرب 200 مت

ــز  ــت آمی ــد اگــر پــس از انجــام موفقی باشــد. فــرض کنی

ایــن نقاشــی بــه نقــاش مبلــغ 10 میلیــون تومــان دســتمزد 

مصــوب را بدهیــم ببینیــد کــه چقــدر نقــاش انگیــزه 

خواهــد داشــت کــه قســمت های باقــی مانــده کار را نیــز 

زودتــر بــه پایــان برســاند و ســریعتر درآمــد کســب کنــد.

از طرفــی در نظــر بگیریــد اگــر نقــاش پــس از برنــده 

شــدن در مناقصــه در قالــب قــرارداد هوشــمند بــا کارفرما 

ــت  ــد دریاف ــون از موع ــد، چ ــكاری نمای ــه هم ــروع ب ش

حق الزحمــه اش آگاه اســت می توانــد زودتــر میــزان قابــل 

توجهــی از رنــگ مــورد نیــاز کارش را خریــداری نمایــد. 

اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند بــر بســتر بالک چیــن 

مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اعتمــادی بیشــتر بیــن طرفیــن 

ــدرت  ــا ق ــه کارفرم ــال ب ــت دیجیت ــه کمــک هوی شــود، ب

ــین مشــاور از  ــکاران داده شــود و مهندس ــی پیمان ارزیاب

کیفیــت کار اجــرا شــده اطمینــان پیــدا کننــد. در صــورت 

اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند، تمــام قواعــد حاکــم 

ــزی،  ــه ری ــش، برنام ــد پای ــکاران مانن ــت پیمان ــر فعالی ب

ــا  ــود ب ــد ب ــم خواه ــره حاک ــالمت کار و غی ــی و س ایمن

ــا  ــکاران جــزء، مســتقیما ب ــام پیمان ــاوت کــه تم ــن تف ای

ــد بــود. کارفرمــا در ارتبــاط خواهن

آنچــه کــه در ایــن جســتار کوتــاه توضیــح داده شــد 

ــه برخــی از  ــرد ک ــی پذی ــود و نویســنده م ــی ســاده ب خیل

ــوغ  ــه بل ــوز ب ــث هن ــه مباح ــد ک ــار کنن ــدگان اظه خوانن

ــتفاده از  ــت اس ــی ترین مزی ــا اساس ــیده اند ام ــی نرس کاف

ــی  ــن اســت کــه منطــق مدیریت ــن ای ــوژی بالک چی تکنول

ــود. ــی ش ــه م ــودکاری ارائ خ

از تکنولوژی هــای  بــا اســتفاده توأمــان  در هــر حــال 

 ،)BIM( ــن و مدل ســازی اطالعــات ســاخت بالک چی

بــا توجــه بــه پیشــرفت ســریع تکنولــوژی می توانیــم 

فرصتــی را خلــق کنیــم کــه بــه روش تهیــه، تأمیــن و 

افــراد  تمــام  می توانــد  برســیم کــه  ناب تــر  ســاختی 

تشــكیل دهنــده تیــم پــروژه را بــا یكدیگــر در تعامــل 

قــرار دهــد. ایــن اســتفاده توأمــان، باعــث کاهــش هزینــه 

ــان  ــی می شــود و کارفرمای ــل میان ــل حــذف عوام ــه دلی ب

ــدی،  ــان بن ــت، زم ــر کیفی ــتری ب ــرل بیش ــد کنت می توانن

ــند. ــته باش ــروژه داش ــداف پ ــه و اه هزین



تن
و ب

الد 
فو

صی 
خص

ی، ت
علم

یه 
شر

ن

33

سال ششم / اسفند 1396/ شماره یازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

چكیده
ــوری  ــه ط ــت ب ــرده اس ــت محیطــی را ایجــاد ک ــاد زیس ــكات زی ــر مش ــال های اخی ــران در س ــوای ته ــی ه آلودگ

ــر       ــای پرخط ــد. آالینده ه ــش می یاب ــی افزای ــاران تنفس ــمار بیم ــران، ش ــوای ته ــی ه ــدید آلودگ ــای تش ــه روز ه ک

 )PM10 ،PM2.5( هــوای تهــران، دی اکســید گوگــرد، منوکســید کربــن، نیتــروژن دی اکســید و ذرات معلــق

ــای   ــران و ریزگرد ه ــراف ته ــای اط ــع و نیروگاه ه ــازل، صنای ــرف گاز در من ــد آن مص ــع تولی ــه مناب ــند ک ــی باش م

منتقــل شــده از بیابــان هــای و مناطــق دورتــر مــی باشــد. در ایــن تحقیــق بــا جمــع آوری اطاعــات ســینوپتیک 

ــه بررســی محل هــای ایجــاد و مســیرهای پخشــودگی و  ــران ب ــاد، شــاخص آلودگــی هــوای ته ــر آب ایســتگاه مه

انتقــال آلودگــی پرداختــه شــده اســت. در انتهــا، روش هــای کنتــرل و پیش بینــی آلودگــی هــوای تهــران پیشــنهاد 

شــده اســت.

بررسی كیفیت هوای تهران و منابع آلودگی آن

آیدین شیشه گران

دانشجوی دکتری مهندسی عمران )گرایش محیط  زیست(

مقدمه  .1
آلودگــی هــوا بــا توجــه بــه پیامدهــای زیان بارش، بــه یكی 

از ملموس تریــن معضــالت زیســت  محیطــی تهــران، 

پایتخــت ایــران و چندیــن شــهر دیگــر ایــران تبدیــل شــده 

 اســت. آمارهــا نشــان می دهــد کــه در روزهــای تشــدید 

آلودگــی هــوای تهــران، شــمار بیمــاران تنفســی تــا چنــد 

بــا  افزایــش می یابــد. بیشــترین عامــل مرتبــط  برابــر 

ــوی  ــی و ری ــی، عروق ــتم قلب ــای سیس ــدید بیماری ه تش

مــی باشــد کــه بــه دلیــل افزایــش آالینده هــای دی اکســید 

گوگــرد، ذرات معلــق و منواکســید کربــن اســت. بــا ایــن 

اطالعــات مشــخص اســت کــه در ایــران ســالیانه تعــداد 

زیــادی بــر اثــر آلودگــی هــوا میمیرنــد. بیشــتر ایــن بیمــار 

 NOx ــده ــل ســه آالین ــه دلی ــا ب ــای تنفســی و فوت ه ه

ــت. ــوده اس PM10، و PM2.5 ب

بعد از ذرات PM 2.5، گوگرد دی اکســید، اکســیدهای 

نیتــروژن، منواکســید کربــن و هیدروکربن هــای ســوخته 

تهــران محســوب  هــوای  آالینده هــای  نشــده، عمــده 

می شــوند. برایــن ارقــام بایــد 1۶ تــن ذرات الســتیک و 

77 تــن آزبســت لنــت ترمزهــا را در ســال اضافــه نمــود. 

ــتقر در  ــی مس ــد صنعت ــزار واح ــش از 800 ه ــه بی اگرچ

تهــران ســهم بزرگــی در آلودگــی ایــن شــهر دارنــد، 88% 

آلودگــی هــوای تهــران ناشــی از آالیندگــی وســایل نقلیــه 

اســت   )محمــد احرامــی و همكارانــش، 1392(

در ســال 1395 مجتبــی اکبریــان و همكارانــش مقالــه ای 

ــر آلودگــی هــوای تهــران  ــی ب ــوان » ریشــه یاب تحــت عن

و الویــت بنــدی راهكارهــای ارائــه شــده بــا اســتفاده 

از روش TOPSIS«« ارائــه کردنــد. آنهــا بــا اســتفاده 

از روش اســتخوان ماهــی مهمتریــن عوامــل آلودگــی 

ــا شــناخت عوامــل  ــد ب ــد و بع تهــران را شناســایی کردن

تولیــد آلودگــی، راهكارهایــی را پیشــنهاد دادنــد کــه ایــن 

گزینه هــا بــا روش TOPSIS بــا یكدیگــر مقایســه شــد. 

آن هــا بــا توجــه بــه گســترش شــهر تهــران و نزدیكتر شــدن 

بــه کارخانجــات، بهتریــن گزینــه را انتقــال کارخانجــات 

از اطــراف تهــران بــه محل هــای دورتــر را پیشــنهادکردند 

ــان و همــكارن، 1395(. ــی اکبری )مجتب

ــی تحــت  ــژاد تحقیق ــد یوســفی ن در ســال 1395 محم

ــر  ــه نظ ــران از نقط ــی ته ــاری آلودگ ــی آم ــوان »بررس عن

صــدا و هــوا و ارائــه راهكار هــای اصالحــی« انجــام 

آمــاری  اطالعــات  از  اســتفاده  بــا  تحقیــق  ایــن  داد. 

انجــام شــد. در ایــن تحقیــق مشــخص گردیــد کــه منشــأ 

ــتند  ــه هس ــایل نقلی ــران، وس ــوای ته ــی ه %70 از آلودگ

در  تهــران  آلودگــی صوتــی  تولیدکننــده  محل هــای  و 

بزرگــراه هــای همــت و صــدر، رســالت، مــدرس و 

مراکــز شــهر هســتند )محمــد یوســفی، 1395(.

آلودگــی  پایــش  مرحلــه  اولیــن  آنکــه  بــه  توجــه  بــا 

ــن  ــت در ای ــی اس ــد آلودگ ــع تولی ــردن مناب ــخص ک مش

تحقیــق ابتــدا بــه مشــخص اســت کــردن منابــع آلودگــی 

ــامل  ــه ش ــع ک ــن مناب ــت. ای ــده اس ــه ش ــل پرداخت محتم

بــار آلودگــی ناشــی از ترافیــک و صنایــع اطــراف تهــران 

هســتند. ســپس بــه بررســی وضعیــت ورزش بــاد در 

 AQI تهــران در ماه هــای مختلــف و بررســی شــاخص

ــه شــده اســت.  ــی 1395 پرداخت در ســال های 1390 ال

برنامــه ای جهــت  ارائــه  بــرای  پیشــنهادی  انتهــای  در 

ــت. ــده اس ــه گردی ــران ارائ ــوا ته ــی ه ــرل آلودگ کنت

روش انجام تحقیق  .2
در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از نقشــه های هوایــی بــه 

مــكان یابــی منابــع آلودگــی صنعتــی پرداختــه شــده 

اســت. همچنیــن بــا ارائــه نقشــه ترافیكــی و ســرعت 

متوســط حرکــت وســایل نقلیــه در مناطــق تهــران از 

ســوی ســازمان ترافیــک شــهر تهــران، مكان یابــی منابــع 

شریه علمی، تخصصی  فوالد و بتن
ن
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تولیــد آلودگــی ترافیكــی هــوا انجــام شــده اســت. در 

ادامــه، بــا اســتفاده از اطالعــات هواشناســی از ایســتگاه 

ــی 1395 و  ــال 1390 ال ــران از س ــهر ته ــینوپتیک ش س

بــا اســتفاده از نــرم افــزار Aermet و روش هــای آمــاری 

ــخص  ــران مش ــاد در ته ــت ب ــرعت ها و جه ــط س متوس

گردیــده اســت تــا مســیر حرکــت و پخشــودگی آلودگــی 

ــز تشــخیص داده شــود.  ــه کــدام ســمت اســت نی هــوا ب

ســپس بــا جمــع آوری شــاخص AQI از ســازمان کنتــرل 

کیفیــت هــوای تهــران بــه بررســی مناطــق ناســالم تر 

پرداختــه شــد. همچنیــن تعــداد روزهــای ناســالم در 

هــر ســال مشــخص گردیــد. بــا بررســی چنــد روز ) روز 

تعطیــل، روز کاری( بــا شــرایط آب و هوایــی یكســان 

مــی تــوان تــا حــدودی درصــد آلودگــی ایجــاد شــده 

توســط وســایل نقلیــه، صنایــع اطــراف و منــازل را از 

یكدیگــر تفکیــک کــرد. بــه ایــن ترتیــب در ایــن تحقیــق 

بــا بررســی میــزان شــاخص آلودگــی در یــک روز جمعــه 

بــه بررســی آلودگــی ایجــاد شــده توســط منــازل مســكونی 

در یــک روز از خــرداد پرداختــه شــده اســت و ســپس بــا 

ــزان  بررســی آلودگــی ایجــاد شــده در یــک روز کاری می

آلودگــی توســط صنایــع و وســایل نقلیــه مشــخص شــده 

اســت. بنابرایــن بــا بررســی نقشــه شــاخص آلودگــی 

هــوای مناطــق تهــران و جهــت و ســرعت وزش بــاد 

مســیر انتقــال آلودگــی تــا حــدودی مشــخص شــده 

اســت. در آخــر بــا داشــتن ایــن اطالعــات، راهكارهایــی 

ــه شــده اســت. ــرل آلودگــی هــوای تهــران ارائ ــرای کنت ب

منابع آلودگی هوای تهران  .3
بــه طــور کلــی منابــع آلودگــی هــوای تهــران شــامل 

و  صنعتــی  واحد هــای  توســط  شــده  تولیــد  آلودگــی 

منــازل مســكونی، وســایل نقلیــه شــهر تهــران و شــهرهای 

ــروگاه در  ــی و نی ــی باشــد. 24 شــهرک صنعت اطــراف م

تهــران مشــغول فعالیــت هســتند کــه فاصلــه ای در حــدود 

ــد.  ــران دارن ــرز شــهر ته ــا م ــری ب 25 کیلومت

شــكل 1 نیروگاه هــا و صنایــع نزدیــک بــه تهــران را 

نشــان مــی دهــد. همچنیــن در جــدول شــماره 1 محــل 

هــر کــدام از ایــن صنایــع مشــخص شــده اســت. عــالوه 

ــده  ــخص ش ــماره 2 مش ــكل ش ــوع در ش ــن موض ــر ای ب

اســالم شــهر، شــهرری، شــهر  اســت کــه شــهرهای 

قــدس، شــهریار و کــرج مــرز مشــتری بــا تهــران دارنــد و 

بــه دلیــل منوپــل شــدن ایــن شــهر ها مشــخص اســت کــه 

آلودگــی وســایل نقلیــه ایــن شــهرها روی آلودگــی هــوای 

شــهر تهــران تأثیرگــذار اســت. آلودگی هــای تولیــد شــده 

توســط وســایل نقلیــه شــامل ســاییدگی لنــت، الســتیک 

ــیاری  ــد. بس ــی باش ــه م ــایل نقلی ــزوز وس ــی اگ و خروج

ــایل  ــأ وس ــای PM2.5 و PM10 از منش ــی ه از آلودگ

نقلیــه، مربــوط بــه ترمزهــای آن هــا مــی باشــد کــه از 

ــن  ــت و الســتیک منشــأ مــی شــوند. بنابرای ســاییدگی لن

عــالوه تأثیــر رفــت و آمــد وســایل نقلیــه میــزان ســنگینی 

ترافیــک، جنــس لنــت و الســتیک نیــز در تولیــد آلودگــی 

مؤثــر اســت. بیشــترین ترافیــک شــهر تهــران مســیرهای 

شــرق بــه غــرب و غــرب بــه شــرق  اســت کــه قســمتی از 

ایــن ترافیــک بــه دلیــل ســفرهای مــردم شــهرهای اطــراف 

تهــران بــرای انجــام فعالیت هــای روزانه شــان مــی باشــد. 

بــه گــزارش شــهرداری تهــران ســاعات پرترافیــک تهــران 

از 7 الــی 10 و از 17 الــی 20 مــی باشــد.

شكل1. نیروگاه ها و صنایع اطراف تهران

شكل 2. شهرهای اطراف تهران

در ســال 1383، متوســط ســرعت حرکــت وســایل نقلیــه 

35 کیلومتــر در ســاعت گــزارش شــده اســت. شــكل 3، 

ســرعت متوســط حرکــت وســایل نقلیــه در شــهر تهــران 

ــران را  ــک شــهر ته ــرل ترافی ــق گــزارش ســازمان کنت طب

ــایل  ــود وس ــال 1383 نشــان می دهــد. عــدم وج در س

نقلیــه عمومــی کافــی، عــدم برنامه ریــزی ترافیكــی، عــدم 

ارتبــاط یــک پارچــه شــبكه حمــل و نقل عمومــی و فاصله 

ــن شــهر و شــهرهای  ــردم ای ــازل م ــاد محــل کار و من زی

ــه عمومــی در  اطــراف احتمــال اســتفاده از وســایل نقلی

تهــران را پاییــن آورده اســت. بــه گــزارش شــرکت حمــل 

ــی  ــن شــرکت توانای و نقــل عمومــی و حومــه تهــران، ای

جابه جایــی روزانــه ســه میلیــون ســفر را دارد. حــال آنکــه 

بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران در ســال 1390، فقــط 

شــهر تهــران جمعیتــی بالــغ بــر 8422480 نفــر را دارد. 

ــی اســت کــه جمعیــت اســتان تهــران بیــش  ایــن در حال

از 12183391 میلیــون نفــر اســت و رشــد جمعیــت 

جمعیــت  تراکــم  و  درصــد   1.2 از  بیــش  تهــران  در 

10555نفــر بــر کیلــو متر مربــع اســت. مشــخص اســت 

کــه ایــن وضعیــت در ســال 1390 الی 1395 بــا افزایش 

تولیــد اتومبیل هــا و افزایــش جمعیــت تهــران بدتــر شــده 

اســت. بنابرایــن یكــی از محســوس ترین منابــع تولیــد 

آلودگــی در شــهر تهــران مناطــق پرترافیــک مرکــز شــهر 

مــی باشــد.

شكل 3. سرعت متوسط حرکت خودرو در مناطق 
تهران)مرکز کنترل ترافیک تهران، 1383(

اطالعات هوا شناسی تهران  .4
اطالعــات هواشناســی یكــی از پارامترهــای مهــم در 

باشــد.  مــی  هــوا  آلودگــی  مســیر حرکــت  پیش بینــی 

همچنیــن بــا اســتفاده از آن مــی تــوان تــا انــدازه ای 

مشــخص کــرد کــه آلودگــی کــدام صنایــع و شــهرها 

ــات  ــكل 4 اطالع ــردد. ش ــل می گ ــران منتق ــهر ته ــه ش ب

گلبــاد شــهر تهــران را بــرای فروردیــن ســال های 1390 

تــا 1396 نمایــش می دهــد کــه ایــن نتیجــه خروجــی 

نــرم افــزار Aermet اســت. همانطــور کــه مشــخص 

اســت جهــت حرکــت بــاد غالــب در تهــران از غــرب بــه 
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جدول شماره 1. صنایع و نیروگاه های اطراف تهران همراه با طول و عرض جغرافیایی

ــاد  ــرعت های ب ــد س ــكل 5، درص ــد. ش ــی باش ــرق م ش

در تهــران را نمایــش می دهــد. کلیــه ایــن اطالعــات، 

ــی  ــات هواشناس ــردازش اطالع ــع آوری و پ ــل جم حاص

شــهر تهــران از ســال 1390 الــی 1395 اســت کــه از 

ســازمان هواشناســی کشــور دریافــت شــده اســت. شــكل 

5 نشــان مــی دهــد کــه %14.8 از کل ســرعت های ثبــت 

شــده در تهــران کمتــر از 0.5 متــر بــر ســاعت مــی باشــد. 

همچنیــن %29.6 ســرعت بــاد در تهــران بیــن 0.5 الــی 

2.1 متــر بــر ثانیــه مــی باشــد. بــا ســرعت جریــان هــوای 

ــر بــر ثانیــه می تــوان انتظــار داشــت تــا آلودگــی در  2 مت

ــد. ــی کن ــر را ط ــدود 50 کیلومت ــاعت ح ــه 11 س فاصل

 بــا فــرض فرصــت بــرای تولیــد آلودگــی 11 ســاعته 

یعنــی از 20 عصــر تــا 7 صبــح روز آینــده، می تــوان 

از آلودگی هــای روز  احتمــال داد کــه مقادیــر اندکــی 

قبــل در هــوای تهــران باقــی بمانــد. مشــخص اســت 

ــه  ــی ک ــه در روزهای ــرد ک ــان ک ــوان بی ــی ت ــن م ــا تخمی ب

ــت  ــه اس ــر ثانی ــر ب ــر از 2 مت ــاد کمت ــت ب ــرعت حرک س

ــدن  ــالم ش ــه ناس ــران رو ب ــوای ته ــی ه ــت آلودگ وضعی

مــی رود و اثــر آلودگــی روز قبــل بــه روز بعــدی منتقــل 

می گــردد.

شكل 4. گلباد )متوسط جهت و سرعت باد( در تهران از 
)Aermet( 1396 سال 1390 الی

شكل 5. درصد سرعت های باد در تهران از سال 1390 الی 
)Aermet( 1396

AQI شاخص  .5
 همانگونــه کــه وضعیــت آب و هــوا روز بــه روز و حتــی 

ــز  ــوا نی ــت ه ــد، کیفی ــر می کن ــاعت تغیی ــه س ــاعت ب س

ــر  ــارت ب ــش و نظ ــت پای ــد. مدیری ــر باش ــد متغی می توان

کیفیــت هــوا در شــهرهای بــزرگ داده هــای مربــوط بــه 

کیفیــت هــوا را بــه شــاخص کیفیــت هــوا تبدیــل میكنــد 

و اطالعــات مــورد نیــاز را در اختیــار عمــوم مــردم قــرار 

میدهــد. بنابرایــن شــاخص کیفیــت هــوا یــک ابــزار 

کلیــدی جهــت آگاهــی از کیفیــت هــوا، نحــوه اثــر 

ــی در  ــای محافظت ــالمت و روش ه ــر س ــوا ب ــی ه آلودگ

برابــر آلودگــی هــوا اســت. بــه طــور کلی AQI شــاخصی 

ایــن  اســت.  هــوا  روزانــه کیفیــت  جهــت گــزارش 

شــاخص مــردم را از کیفیــت هــوا )پــاك بــودن یــا آلــوده 

بــودن آن( آگاه میســازد و اثــرات ســالمتی مرتبــط بــا آن 

را ارائــه می کنــد. بــه عبــارت دیگــر AQI بــه اثــرات 

ــالم( ــوده )ناس ــوای آل ــا ه ــه ب ــی از مواجه ــالمتی ناش س

ــده  ــج آالین ــرای پن ــوا ب ــت ه ــاخص کیفی ــردازد. ش می پ

اصلــی هــوا یعنــی ذرات معلــق، دی اکســیدنیتروژن، 

ازن ســطح زمیــن، منوکســیدکربن و دی اکســیدگوگرد 

محاســبه میشــود )کاظــم نادفــی و همكارانــش، 1391(.

آســان،  منظــور درك  بــه  انســان  بــا ســالمت  مرتبــط 

شــاخص کیفیــت هــوا بــه شــش دســته طبقه بنــدی شــده 

ــالمت  ــف س ــطوح مختل ــه س ــته را ب ــر دس ــه ه ــت ک اس

انســان مربــوط میســازد؛ ایــن شــش دســته بــه شــرح ذیــل 

اســت: 

خــوب: میــزان AQI در ایــن حالــت بین 0 و 50 اســت. 

ــش و دارای  ــت بخ ــوا رضای ــت ه ــرایط کیفی ــن ش در ای

ریســک ســالمتی ناچیــز و یــا فاقــد ریســک ســالمتی 

ــد.  ــان می دهن ــبز نش ــگ س ــا رن ــت را ب ــن حال ــت. ای اس

در کشــور مــا معمــواًل بــه ایــن حالــت، وضعیــت »پــاک« 

اطــالق میشــود )کاظــم نادفــی و همكارانــش، 1391(.

متوســط: میــزان AQI در ایــن حالــت بیــن 51 و 100 

اســت. کیفیــت هــوا در ایــن شــرایط قابــل قبــول اســت؛ 

اگرچــه آلودگــی در ایــن ســطح ممكــن اســت بــرای تعداد 

ــا مالحظــات بهداشــتی خــاص  ــراد ب ــی از اف بســیار کم

همــراه باشــد. در ایــن شــرایط افــرادی که نســبت به ذرات 

معلــق، دی اکســیدنیتروژن و ازن حساســیت ویــژه ای 

ــاهده  ــا مش ــی در آنه ــم تنفس ــت عالئ ــن اس ــد ممك دارن

ــد. در  ــا رنــگ زرد نشــان می دهن شــود. ایــن حالــت را ب

ــن حالــت، وضعیــت »ســالم«  ــه ای کشــور مــا معمــوال ب

اطــالق می شــود )کاظــم نادفــی و همكارانــش، 1391(.

در   AQI میــزان  حســاس:  بــرای گروه هــای  ناســالم 
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ــراد  ــن 101 و 150 اســت. بعضــی از اف ــت بی ــن حال ای

گروه هــای حســاس در ایــن شــرایط ممكــن اســت اثــرات 

بهداشــتی خاصــی را تجربــه کننــد امــا عمــوم مــردم تحت 

تأثیــر قــرار نمی گیرنــد. ایــن حالــت را بــا رنــگ نارنجــی 

نشــان میدهنــد )کاظــم نادفــی و همكارانــش، 1391(.

ناســالم: میــزان AQI در ایــن حالــت بیــن 151 و 200 

اســت. در ایــن شــرایط هــر فــردی ممكــن اســت اثــرات 

ــاس  ــای حس ــای گروه ه ــد. اعض ــه کن ــتی را تجرب بهداش

بیــش از ســایرین اثــرات جــدی را بــر ســالمت خــود 

ــز نشــان  ــگ قرم ــا رن ــت را ب ــن حال ــد. ای ــه می کنن تجرب

می دهنــد )کاظــم نادفــی و همكارانــش، 1391(.

خیلــی ناســالم: در ایــن حالــت AQI بیــن 201 و 300 

قــرار دارد و هشــداری بــرای ســالمتی بــه حســاب می آیــد 

و بدیــن معنــی اســت کــه در ایــن شــرایط هرکســی ممكــن 

اســت اثــرات جــدی ســاالمت را تجربــه کنــد. ایــن 

حالــت را بــه رنــگ بنفــش نشــان میدهنــد )کاظــم نادفــی 

ــش، 1391(. و همكاران

باالتــر   300 از    AQIوضعیــت ایــن  در  خطرنــاک: 

اســت و اخطــاری جــدی بــرای ســالمت انســان و بیانگــر 

شــرایط اضطــراری اســت. در ایــن وضعیــت تمــام افــراد 

قــرار  بهداشــتی جــدی  اثــرات  تأثیــر  تحــت  جامعــه 

می گیرنــد.

بــا رنــگ خرمایــی نشــان می دهنــد  را  ایــن حالــت   

.)1391 همكارانــش،  و  نادفــی  )کاظــم 

پــس از آنکــه باالتریــن مقادیــر AQI بــرای هــر ایســتگاه 

ــر  ــن مقادی ــد می بایســت باالتری ســنجش محاســبه گردی

شــهر  ســطح  ســنجش  ایســتگاه های  تمامــی   AQI

 AQI بــا یكدیگــر مقایســه شــود و باالتریــن مقــدار

 AQI در بیــن تمامــی ایســتگاه ها بــه عنــوان مقــدار

آن شــهر گــزارش شــود. جهــت درك آســانتر مراحــل 

ــل  ــن مراح ــهر، ای ــک ش ــرای ی ــبه AQI ب ــام محاس انج

ــد  ــه شــده ان ــه صــورت شــماتیک در شــكل 6 و 7 ارائ ب

)کاظــم نادفــی و همكارانــش، 1391(.

شكل6. شمایی از نحوه محاسبه AQI برای یک شهر 
که دارای سه ایستگاه سنجش است )کاظم نادفی و 

همكارانش، 1391(.

شكل7. شمایی از مراحل محاسبه AQI برای یک شهر 
)کاظم نادفی و همكارانش، 1391(.

زیــر  رابطــه  از   AQI مقــدار  محاســبه  منظــور  بــه 

در  اســتفاده  مــورد  پارامترهــای  می شــود.  اســتفاده 

 AQI رابطــه 1 از شــكل 6 کــه نقــاط شكســت بــرای

ــی و  ــم نادف ــد )کاظ ــی آی ــت م ــد، بدس ــان می دهن را نش

.)1391 همكارانــش، 

 p ــده ــرای آالین ــوا )AQI ( ب ــت ه ــاخص کیفی IP= ش

اســت.

ــرای  ــده( ب ــرد ش ــده )گ ــری ش ــدازه گی ــت ان Cp= غلظ

ــت. ــده p اس آالین

 Cp ــا مســاوی ــر  ی BPHi= نقطــه شكســتی کــه بزرگت

اســت.

 CP نقطــه شكســتی کــه کوچكتــر یــا مســاوی =BPLo

باشــد.

. BPHi منطبق با AQI مقدار =IHi

ILo= مقدار AQI منطبق با BPLo است.

گزارشات AQI در تهران  .6
طبــق گزارشــات کنتــرل هــوای تهــران، ســازمان محیــط  

آلودگــی  ایســتگاه های کنتــرل  اطالعــات  و  زیســت 

ــه شــرح جــدول 2  هــوای تهــران از ســال 90 الــی 95 ب

ــرل  ــرکت کنت ــد )ش ــی باش ــكل 8 م ــودار ش ــی 3 و نم ال

کیفیــت هــوای تهــران، 1396(. طبــق شــاخص AQI و 

اطالعــات متوســط بررســی شــده توســط ایــن شــاخص، 

 92 الــی   90 هــای  ســال  در  کــه  مشــخص گردیــد 

وضعیــت هــوای تهــران بدتــر از ســال های بعــدی بــوده 

اســت. ســال 1390 بــا یــک روز بســیار ناســالم و هفــت 

ــک  ــالم و ی ــا 12 روز ناس ــال 1391 ب ــالم و س روز ناس

روز بســیار ناســالم وضعیــت بدتــری را نســبت بــه ســال 

هــای دیگــر داشــتند کــه یكــی از دالیــل آن بنزیــن تولیــد 

ــی و تحریم هــای  ــع پتروشــیمی داخل شــده توســط صنای

 3 شــماره  جــدول  در  همچنیــن  می باشــد.  ایــران  در 

ــای  ــن آالینده ه ــده PM2.5 در بی مشــخص اســت آالین

دیگــر در طــول ســال وضعیــت بدتــری را بــه دلیــل 

ــته اند. ــا داش ــرد ه ــل ریزگ ــر عوام ــک و دیگ ترافی

AQI جدول2. وضعیت آلودگی هوای تهران طبق شاخص

جدول3. وضعیت شاخص AQI برای آالینده های 
اندازه گیری شده در سال های 1390 الی 1395

 AQI شكل8. نمودار وضعیت هوای تهران از نظر شاخص
در سال های 1390 الی 1395

در تعطیــالت چنــد روزه و ســفر احتمالــی شــمار زیــادی 

ــا توجــه بــه تعطیلــی اکثــر کارخانجــات  از تهرانیــان و ب

در ایــن روزهــا مشــخص اســت کــه اکثــر آلودگــی ایجــاد 

شــده در اثــر ســوخت گاز طبیعی توســط منــازل و آلودگی 



شریه علمی، تخصصی فوالد و بتن
تنن

و ب
الد 

فو
صی 

خص
ی، ت

علم
یه 

شر
ن

4041

سال ششم / اسفند 1396/ شماره یازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایرانسال ششم / اسفند 1396/ شماره یازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

ترافیكــی می باشــد. بــا توجــه بــه ســرعت پاییــن ترافیــک 

در مرکــز شــهر ایــن ناحیــه را بــه عنــوان منابــع احتمالــی 

آلودگــی در شــهر تهــران می تــوان مشــخص کــرد. بــا 

ــه شــرق و وجــود  ــه کاهــش آلودگــی از غــرب ب توجــه ب

ــه شــرق در تهــران، انتظــار مــی رود  ــاد غالــب غــرب ب ب

افزایــش میــزان شــاخص آلودگــی در مرکــز تهــران فقــط 

ــوان  ــت. می ت ــده اس ــاد ش ــک، ایج ــم ترافی ــر تراک در اث

انتظــار داشــت بــا ایجــاد کمربنــد ســبز در قســمت غربــی 

تهــران بــا وجــود بــاد در طــول روز اکســیژن ایجــاد 

ــن  ــه ای ــران وارد گــردد و ب ــه ته ــان ب شــده توســط درخت

ــت  ــر فرارف ــا اث ــه شــرق ب ــاد غــرب ب ــا ب ــه تنه ــب ن ترتی

ــه باعــث  باعــث کاهــش غلظــت آلودگــی می گــردد بلك

ورود اکســیژن و پراکندگــی غلظــت بیشــتر اکســیژن در 

ــران را  ــاخص AQI در ته ــود. ش ــی می ش ــیر آلودگ مس

در یــک روز کاری متفــاوت اســت. مشــخص اســت کــه 

مرکــز تهــران بــه دلیــل کاهــش ســرعت حرکــت و وجــود 

ــری را دارد و  ــک ســنگین تر، شــاخص AQI باالت ترافی

ــران  ــک ته ــق پرترافی ــه مناط ــت ک ــن معناس ــه بدی ــن ب ای

ــوا می باشــند. ــع آلودگــی ه خــود مناب

همانطــور کــه در جــدول شــماره 4 مشــخص اســت، 

ــا   ــاد در روز 12 و 22 خــرداد تقریب جهــت و ســرعت ب

 AQI شــاخص  اختــالف  دارد.  برابــری  وضعیــت 

در دو روز 12 و 22 خــرداد فقــط بــه دلیــل اختــالف 

جمعیــت، ترافیــک و صنایــع مشــغول بــه کار می باشــد. 

بنابرایــن مشــخص اســت در روزهــای کاری و پــر تــردد 

آلودگــی ایســتگاه های مرکــز شــهر بــه دلیــل افزایــش 

ــران  ــی ته ــع غرب ــت صنای ــران و فعالی ــک شــهر ته ترافی

ــه  ــران ب ــی ته ــتگاه جنوب ــی ایس ــن آلودگ ــت. همچنی اس

دلیــل فعالیــت صنایــع جنــوب شــرقی تهــران می باشــد. 

مشــخص اســت روزهایــی کــه نســبت بــه روز قبــل 

جدول 4. وضعیت آب و هوایی در روز 12 و 22 خرداد

ــه  ــرق ب ــاد از ش ــم گیری دارد )ب ــر چش ــاد تغیی ــت ب جه

ســمت غــرب حرکــت می کنــد( یــا ســرعت بــاد کمتــر از 

2 متــر بــر ثانیــه اســت وضعیــت آلودگــی هــوای تهــران 

بدتــر می شــود.

نتیجه گیری  .7

ــه  ــه س ــوان ب ــی ت ــوا را م ــی ه ــرل آلودگ ــای کنت راهكاره

دســته کنتــرل لحظــه ای )قبــل ایجــاد آن(، کنتــرل بعــد از 

اعــالم هــوای ناســالم و کنتــرل دراز مــدت تقســیم کــرد. 

تاکنــون کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران بعــد از اعــالم 

ــه  هــوای ناســالم و خیلــی ناســالم انجــام شــده اســت. ب

طــور کلــی می تــوان بــا شناســایی و مطالعــه دقیــق منابــع 

آلودگــی، ســرعت و جهــت وزش بــاد و عوامــل دیگــر، 

برنامــه ای جامــع بــرای پیــش بینــی آلودگــی هــوای شــهر 

تهــران ایجــاد کــرد. بــرای ایــن منظــور بایــد تمامــی منابع 

آلودگــی هــوا همــراه بــا محــل تولیــد، میــزان و نــوع 

ــه  ــا توج ــردد. ب ــخص گ ــده مش ــد ش ــای تولی ــی ه آلودگ

ــوان  ــه می ت ــن برنام ــده از ای ــت آم ــه دس ــات ب ــه اطالع ب

بــه  پیــش بینــی و کنتــرل لحظــه ای آلودگــی هــوای تهــران 

دســت یافــت. بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن برنامــه جامــع 

و داشــتن اطالعــات آلودگــی احتمالــی روزهــای آینــده، 

ــوا  ــرل آلودگــی ه ــه کنت ــادی ب ــدازه ی زی ــا ان ــوان ت ــی ت م

بخصــوص در روزهــای ســرد دســت یافــت. بــه طورکلی 

راهكارهایــی کــه می توانــد بــرای کنتــرل آلودگــی هــوای 

تهــران در دراز مــدت اســتفاده کــرد بــه شــرح ذیل اســت:

1. گســترش فضاهــای ســبز اطــراف شــبكه معابــر و 

منطقــه غربــی تهــران

2. ایجاد معابر پیاده رو در مناطق تجاری شهر

3. ممانعت از ورود تاکسی های بنزین سوز به سیستم

4. دوگانه سوز کردن تاکسی های بنزینی موجود

5. وضــع عــوارض جدیــد بــرای خودروهــا متناســب بــا 

مصــرف ســوخت و انتشــار آلودگــی

6. خــارج کــردن خودروهــای فرســوده و کنتــرل وضعیت 

آلودگــی خودروهــای بــا ســخت گیــری در مــورد معاینــه 

فنــی آن هــا

اتوبان هــای  و  راه هــا  اصــالح طرح هــای هندســی   .7

ــرح ــرعت ط ــردن س ــاال ب ــرای ب ــران ب ــهر ته ش

8. بهبــود نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی در تهــران و 

برنامه ریــزی حمــل و نقــل شــهری

9. کنترل جمعیت در حال افزایش تهران 

منابع  .8

1. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

 )http://air.tehran.ir(

2. محمــد یوســفی نــژاد، 1395بررســی آمــاری آلودگــی 

ــه راهكارهــای  ــران از نقطــه نظــر صــدا و هــوا و ارائ ته

مدیریــت  و  عمــران  جغرافیــا،  مطالعــات  اصالحــی، 

شــهری، شــماره 2، صفحــه 35-23.

ــیمیایی  ــز ش ــینی، آنالی ــد حس ــی، وحی ــد احرام 3. محم

بــه منظــور مطالعــات  تهــران  ذرات PM2.5 هــوای 

تهــران،  هــوای  شــرکت کنتــرل کیفیــت  منشــأیابی، 

.1392

ــی زاده،  ــن نب ــیان، رامی ــعود یونس ــی، مس ــم نادف 4. کاظ

حســین جبــاری، نوشــین راســتکاری، راهنمــای محاســبه 

ــكده  ــوا، پژوهش ــت ه ــاخص کیفی ــالم ش ــن و اع و تعیی

محیــط  زیســت دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات 

ــران. ــی ته ــتی درمان بهداش

5. مجتبــی اکبریــان، پریســا طاهــری، ســهیال میــرزا 

آلودگی هــای  بــر  ریشــه یابی  فــالح،  مبینــا  حســینی، 

بــا  ارائــه شــده  راهكارهــای  بنــدی  الویــت  و  تهــران 

اســتفاده از روش TOPSIS، ســومین همایــش ملــی 

صنایــع. مهندســی  پژوهش هــای 

https://( ،ایــران آمــار  ایــران، درگاه  آمــار  6. مرکــز 

.)www.amar.org.ir

http://(  1383 تهــران،  ترافیــک  کنتــرل  مرکــز   .7

.)trafficcontrol.tehran.ir

8. Aermet, Lakes Environmental )Trial(.  

9. EPA )United States Environmental 

Protection Agency(
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روش تحلیل مستقیم، رویکردی برای تحلیل و 
طراحی جهت پایداری

پارسا جلوخانی 

دانشجوی دکتری مهندسی عمران )گرایش سازه(

چكیده
ــس از ایجــاد تغییرشــكل های ناشــی از  ــک عضــو پ ــت ی ــه بررســی ظرفی ــداری ب ــرای پای ــل و طراحــی ب رویكردهــای تحلی

بارهــای جانبــی می پردازنــد. تفــاوت دیدگاهــی هــر رویكــرد بــا توجــه بــه نحــوه اعمــال اثــرات مرتبــه دوم در رونــد انتخــاب 

یــک عضــو اســت. بــا توجــه بــه توســعه اســتفاده از کامپیوترهــای بــا قــدرت پــردازش بــاال، امــكان به کارگیــری روش هــای 

تحلیلــی مبتنــی بــر محاســبات پایــداری در فرآینــد طراحــی وجــود دارد. در ایــن گــزارش علمــی ضمــن معرفــی روش نویــن 

تحلیــل مســتقیم، رویكردهــای تحلیــل و طراحــی بــرای پایــداری بــه لحــاظ گســتره کاری نیــز بــا یكدیگــر مقایســه شــده اند.

مقدمه  .1
بــا افزایــش ســریع در قــدرت محاســباتی و گســترش 

نویســندگان  شــخصی،  کامپیوترهــای  از  اســتفاده 

آیین نامــه تــالش خــود را در جهــت گســترش روش هــای 

موجــود در طراحــی بــرای پایــداری ســازه های فلــزی بــه 

کار گرفتنــد. روش طــول مؤثــر ابتــدا در ســال 1961 

توســط اســتاندارد AISC (AISC, 1961( معرفــی 

شــد و بیــش از 45 ســال بــه صــورت حرفــه ای خدمــت 

نمــود. در ســال های اخیــر بــه واســطه وجــود قــدرت 

تحلیــل  نرم افزارهــای  نیــز  و  کامپیوترهــای شــخصی 

مرتبــه دوم، تکنیک هایــی جدیــد بــا فرآیندهــای طراحــی 

بهبــود یافتــه، گســترش یافتنــد. بســیاری از ایــن تکنیک ها 

بــا ایــده اســتفاده از بارهــای فرضــی و روش هــای دیگری 

از ایــن نــوع، در سراســر جهــان گســترش یافتــه و مــورد 

ــترالیا و  ــادا، اس ــد )کان ــرار گرفته ان ــی ق ــتفاده عموم اس

 Eurocode ــای ــه از آیین نامه ه ــی ک ــورهای اروپای کش

 ،1999 ســال  اواخــر  در  ابتــدا  می کننــد(.  اســتفاده 

تصمیــم   AISC-SSRC Task Committee

ــرای  ــداری ب ــل پای ــوص تحلی ــی در خص ــه روش ــه ارائ ب

از  بــا رویكــرد اســتفاده  طراحــی ســازه های فــوالدی 

روش هــای کامپیوتــری گرفــت. همچنیــن درنظــر بــود 

ــد لحــاظ شــود: ــز در روش جدی ــر نی ــوارد زی م

عــدم نیــاز بــه محاســبه ضریــب طــول مؤثــر ســتون، 

ــتباه  ــا و اش ــأ خط ــود منش ــه خ ــی ک ــد طراح K، در فرآین

مهندســان در طراحــی ســازه های پیچیــده اســت.

گســترش یــک روش طراحــی بــا همــان رویكــرد منطقــی 

قاب هــای  شــامل  ســازه ها  تمامــی  بــرای  ســازگار  و 

قاب هــای  سیســتم  و  قاب هــای خمشــی  مهاربنــدی، 

ــب. مرک

توســط                                                                                     کار   2002 ســال  در 

TC10( 10 AISC  Task Committee( ادامه داده 

شــد. نتیجــه ایــن تــالش گســترده، روش جدیــد تحلیــل 

ــال 2005  ــتاندارد س ــا اس ــراه ب ــه هم ــود ک ــتقیم1  ب مس

AISC در پیوســت 7 ارائــه شــد. اســاس ایــن روش بــر 

ــد.  ــی می باش ــل و طراح ــرای تحلی ــی ب ــار فرض ــای ب مبن

بــا ایــن وجــود بــه منظــور بهبــود در دقــت و کارایــی 

ــام  ــی انج ــار فرض ــه ب ــبت ب ــی نس ــن روش، اصالحات ای

شــده اســت. اســتاندارد AISC، در ویرایــش بعــدی 

خــود )AISC, 2010( ایــن روش جدیــد را بــه عنــوان 

روش اصلــی معرفــی نمــود. رونــد تحلیــل و پایــداری بــر 

اســاس روش تحلیــل مســتقیم در ویرایــش ســال 2016 

ــظ شــد. در  ــی حف ــرات جزئ ــا تغیی اســتاندارد AISC ب

ــی  ــی در خصــوص مبان ــه توضیحات ــه ارائ ــن نوشــتار ب ای

می شــود. پرداختــه  مســتقیم  تحلیــل  روش 

مفهوم پایداری و ناپایداری  .2
ظرفیــت یــک عضــو یــا المــان فشــاری بــرای حفــظ 

از  بــار، حتــی هنگامی کــه  و تحمــل  موقعیــت خــود 

محــور اصلــی خــود بــه واســطه حضــور بــار جانبــی کمــی 

دچــار انحــراف شــده باشــد، پایــداری عضــو را معرفــی 

ــا برداشــتن  ــد. در محــدوده االســتیک، چنانچــه ب می کن

بــار جانبــی، عضــو بــه وضعیــت پیــش از بارگــذاری 

بازگــردد عضــو پایــدار و در غیــر ایــن صــورت، اختــالل 

موجــب شــروع تســلیم در عضــو خواهــد بــود. ناپایداری 

شــرایطی اســت کــه در آن یــک عضــو فشــاری یــا سیســتم 

ــار را از  ــش ب ــر افزای ــت در براب ــت مقاوم ــازه ای قابلی س

ــری را  ــت بارپذی ــش ظرفی ــل کاه ــت داده و در مقاب دس

ــداری  ــر ناپای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــان می ده ــود نش از خ

در باالتریــن نقطــه از منحنــی بــار- تغییــر شــكل اتفــاق 

.]2010  ,Ziemian[ می افتــد 

1 Direct Analysis Method
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عوامل مؤثر در پایداری قاب ها  .3
بــه طــور کلــی عوامــل مؤثــر در پایــداری قاب هــا را 

می تــوان بــه صــورت جــدول )1( عنــوان کــرد.

روش های تحلیل  .4
روش هــای تحلیلــی کــه در ایــن بخــش عنــوان می شــوند، 

بــا توجــه بــه درنظــر گرفتــن رفتــار غیرخطــی هندســی و 

ــه طــور  ــز ب ــن وجــه تمای ــز می شــوند و ای ــح متمای مصال

خــاص در دو مــورد مطــرح اســت: )1( وضعیــت ارضــا 

تعــادل ســازه کــه در شــرایط هندســی تغییرشــكل نیافتــه 

و یــا تغییرشــكل یافتــه مطــرح اســت و )2( تســلیم عضو 

)گســترش پالستیســیته در مقطــع و یــا در طــول عضــو(. 

شــكل )1( نمایــی از روش هــای محاســبه پاســخ قاب هــا 

بــه نمــودار بــار-ب تغییرشــكل نشــان  بــا توجــه  را 

می دهــد. ایــن نمودارهــا مربــوط بــه مقــدار بارهــای 

بــه ســازه تغییرشــكل  ثقلــی و جانبــی اعمــال شــده 

جدول 1. عوامل مؤثر در پایداری قاب ها

روش های محاسبه پاسخ قاب ها را با توجه به  شكل 1. 
نمودار بار-تغییرشكل

یافتــه هســتند. خالصــه ای از توصیــف انــواع روش هــای 

ــه می شــوند. ــه ارائ ــان شــده در ادام ــل بی تحلی

1/4. تحلیل االستیک مرتبه اول

آن  در  اســت کــه  تحلیــل  اساســی ترین روش هــای  از 

مصالــح بــه صــورت خطــی االســتیک مــدل شــده و 

ــاء  ــازه تغییرشــكل نیافتــه ارض ــا توجــه بــه س ــادل ب تع

می شــود. بنابرایــن نیروهــا و تغییرشــكل ها مســتقیمًا 

ــه  ــتیک مرتب ــل االس ــتند. تحلی ــل هس ــا تحلی ــب ب متناس

اول هیــچ معیــار سنجشــی بــرای پایــداری قــاب نــدارد.

2/4. تحلیل االستیک مرتبه دوم

ــد  ــدل می کن ــی م ــتیک خط ــوان االس ــه عن ــح را ب مصال

امــا تعــادل را بــر اســاس هندســه تغییرشــكل یافته ســازه 

منحنــی  قاب هــا،  اکثــر  بــرای  می کنــد.  فرمول بنــدی 

پاســخ بــار– تغییرشــكل بــه دســت آمــده از تحلیــل 

ــدار  ــه مق ــی ب ــق، دارای مجانب ــه دوم دقی االســتیک مرتب

ــد  ــازه خواه ــتیک س ــداری االس ــد پای ــار در ح ــطح ب س

بــود. حــد پایــداری االســتیک کــه بــه وســیله تحلیــل 

ــار  ــی مجــزا از ب افزایشــی2 محاســبه می شــود مشــابه ول

االســتیک محاســبه شــده توســط تحلیــل بحرانی 

پایــداری کالســیک )یــا مقادیــر ویــژه( اســت.

ایــن دو محدودیــت دارای تفــاوت هســتند زیــرا بــار 

پایداری االســتیک به تعادل در شــرایط ســازه تغییرشــكل 

یافتــه مربــوط اســت، در حالــی کــه بــار بحرانــی االســتیک 

2 Incremental Analysis

بــه عنــوان یــک شــاخه از وضعیــت دوشــاخگی، از تعادل 

ــع  ــد )در واق ــه دســت می آی ــه ب ــر شــكل نیافت ســازه تغیی

مقادیــر  تحلیــل  در  پیش کمانشــی  شــكل های  تغییــر 

ویــژه چشم پوشــی می شــوند(.

3/4. تحلیل غیراالستیک مرتبه اول

اثــرات تســلیم عضــو در بارگــذاری افزایشــی را مــدل 

ــرا  ــت، زی ــه اول اس ــخ مرتب ــه پاس ــدود ب ــد و مح می کن

تعــادل تنهــا بــرای هندســه تغییرشــكل نیافتــه ســازه 

ارضــاء می شــود. اثــرات غیراالســتیک ممكــن اســت 

مفصــل    مدل هــای  از  مختلــف  تکنیک هــای  توســط 

مدل هــای  بــه  ســاده3  ایــده آل  االستیک-پالســتیک 

توزیــع  یــا  تســلیم  اثــرات  گســترش  کــه  دقیق تــر 

آینــد.  دســت  بــه  می شــود،  شــامل  را  پالستیســیته 

ــده آل در نظــر  هنگامی کــه مــواد االستیک-پالســتیک ای

سخت شــوندگی کرنشــی  از  )یعنــی  می شــوند  گرفتــه 

چشم پوشــی می شــود(، منحنــی پاســخ بــار از تحلیــل 

ــار  ــوان ب ــا عن ــی ب ــه اول دارای مجانب غیراالســتیک مرتب

حــد پالســتیک بــوده کــه بــا            نشــان داده می شــود 

محاســبه  پالســتیک  مكانیســم  تحلیــل  وســیله  بــه  و 

می شــود.

4/4. تحلیل غیراالستیک مرتبه دوم

شــامل  را  مصالــح  و  هندســی  غیرخطــی  وضعیــت 

می شــود. ایــن نــوع تحلیــل کاهــش ســختی را بــه دلیــل 

ــبات  ــو در محاس ــزرگ عض ــكل های ب ــلیم و تغییرش تس

ــای  ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ــر می گی ــود در نظ خ

اثــرات رفتــاری کــه در ایــن تحلیــل در نظــر گرفته شــده و 

ــع نیروهــای  ــر شــدن مدل ســازی بازتوزی موجــب دقیق ت

غیراالســتیک شــده اســت، بــار حــدی ناشــی از پایــداری 

غیراالســتیک کــه از تحلیــل غیراالســتیک مرتبــه دوم بــه 

ــت  ــش را از مقاوم ــن نمای ــت دقیق تری ــده اس ــت آم دس

3 Simple Elastic-Perfectly Plastic

ــد. ــه می کن ــاب ارائ ق

5/4. تحلیل مرتبه دوم

ــا قــاب ســاده نشــان داده شــده در شــكل )2(  ــق ب مطاب

نیــاز اساســی بــرای تحلیــل مرتبــه دوم اطمینــان از ارضــا 

ــه  ــت. نتیج ــه اس ــكل یافت ــازه تغییرش ــط س ــادل توس تع

ــر  ــت اث ــكل )a-2( تح ــاب ش ــه اول در ق ــل مرتب تحلی

ــر  ــر را براب ــی، لنگــر خمشــی موجــود در تی بارهــای ثقل

ــه  ــی ب ــر خمش ــا لنگ ــاده ب ــه س ــاب دهان ــک ق ــرایط ی ش

مقــدار صفــر در ســتون می دانــد. روابــط تعــادل بــر روی 

ــد لنگرهــای بزرگتــر در تیرهــا  ــه، نیازمن شــكل تغییریافت

ایــن  می باشــند.  ســتون ها  در  لنگــر  مقادیــر صفــر  و 

لنگرهــای اضافــی بــه واســطه اثــر P-Δ ایجــاد می شــوند 

قائــم  بــار  P کل  و  قــاب  کــه Δ جابه جایــی جانبــی 

 LeMessurier  .ــد ــال می یاب ــط Δ انتق ــه توس ــوده ک ب

)1977( مثالــی مشــابه بــا ایــن دیــدگاه ارائــه نمــود 

ــا  ــاب را ب ــک ق ــه دوم در ی ــرات مرتب ــن اث ــزان ای ــه می ک

تناســبات واقعــی نشــان می دهــد.

در قــاب شــكل )b-2( کــه حرکــت جانبــی در آن مهــار 

ــه  ــر و ســتون ب ــه دوم در تی شــده اســت، لنگرهــای مرتب

ــتون  ــول س ــداد ط ــی     در امت ــكل جانب ــطه تغییرش واس

ایجــاد می شــود. بــه دلیــل ایجــاد لنگــر اضافــی در ســتون 

ــر شــكل  ــار ســتون، P، در تغیی کــه از حاصــل ضــرب ب

-P مطــرح   بــه دســت می آیــد اثــری بــا نــام اثــر 

ــه  ــی ســتون ک ــد دوران ــل کاهــش در قی ــه دلی می شــود. ب

-P بــه وجــود می آیــد، لنگــر انتهایــی  بــه واســطه اثــر  

منفــی در تیــر بــا کاهــش رو بــرو خواهــد شــد. ایــن اثــر 

ــت در داخــل  ــه خــود موجــب افزایــش لنگــر مثب ــه نوب ب

ــر  ــر شــده و ممكــن اســت محــل لنگــر حداکث ــه تی دهان

ــتر  ــی بیش ــد. جنبه های ــراه کن ــر هم ــا تغیی ــتون ب را در س

از اثــرات مرتبــه دوم در یــک قــاب مشــابه بــا ایــن قــاب 
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ــی ــورد بررس ــط Kanchanalai و Lu )1979( م توس

قرار گرفت.

بــه طــور کلــی برخــی از نــکات شــایان ذکــر در مــورد ایــن 

ــه دوم  ــال و در خصــوص محاســبه نیروهــای مرتب دو مث

قــاب عبارتنــد از:

1. رفتــار مرتبــه دوم بــر لنگرهــای یــک تیــر، اتصــاالت 

و ســتون تأثیــر می گــذارد. عــالوه بــر ایــن، نیروهــای 

محــوری و برشــی همــه اعضــاء بــه دلیــل اثــرات مرتبــه 

دوم تغییــر می کننــد. بــه عبــارت دیگــر رفتــار مرتبــه دوم 

ــر تمامــی اجــزاء و نیروهــای داخلــی اعضــاء  ــد ب می توان

در داخــل ســازه تأثیــر گــذارد. در قاب هــای بــدون مهــار 

جانبــی معمــواًل تغییــر در نیروهــای محــوری و برشــی بــه 

مراتــب کمتــر از تغییــر در لنگرهــا اســت.

بــا  2. لنگرهــای مرتبــه دوم لزومــًا توزیعــی یكســان 

لنگرهــای مرتبــه اول ندارنــد و از ایــن رو کل لنگرهــا 

را نمی تــوان بــه ســادگی بــا یــک تشــدید مســتقیم از 

ــه در  ــه دســت آورد. همانطــور ک ــه اول ب ــای مرتب لنگره

 Kanchanalai و   )1977(  LeMessurier ادبیــات 

دســتورالعمل های  در  همچنیــن  و   )1979(  Lu و 

طراحــی گفتــه شــد، روش هــای متفاوتــی بــرای محاســبه 

ــه  ــای مرتب ــدید لنگره ــط تش ــه دوم توس ــای مرتب لنگره

اول وجــود دارد. اســتفاده از ایــن روش هــا در محاســبه 

نیروهــای مرتبــه دوم ممكــن اســت نتایجــی مناســب 

ــن  ــن، اســتفاده از ای ــر ای را در برداشــته باشــد. عــالوه ب

روش هــای تشــدید می توانــد غیرمؤثــر و بی فایــده در 

تیرهــای  در  دوم  مرتبــه  لنگرهــای  حداکثــر  محاســبه 

ــد. ــا باش ــه آن ه ــوط ب ــاالت مرب ــاور و اتص مج

-P بــر تمامــی ســازه ها، بــا مهاربند  3. اثــرات P-Δ و 

 ،LeMessurier( یــا بــدون مهاربنــد، اثــر گــذار هســتند

 .)2007 a,b ،و همكاران White  1997؛

در قاب هــای شــكل )2( یكــی از اثــرات بــر قــاب حاکــم 

اســت، در حالی کــه در هرکــدام از اعضــای قــاب هــر دو 

-P بــا درجــات مختلــف وجــود دارد.  اثــر P-Δ و 

در شــكل )a-2( اثــرات مرتبــه دوم P-Δ بــه دلیــل 

می آینــد  بــه وجــود  در ســتون ســمت چــپ  خمــش 

 P- ــد لنگرهــای  ــه خــود موجــب تولی ــه نوب ــن ب کــه ای

در  ناچیــزی  در شــكل )b-2( جابه جایــی  می شــود. 

گــره بــه دلیــل کوتــاه شــدن محــوری تیــر ناشــی از اثــرات 

کوچــک P-Δ بــه وجــود می آیــد. در بســیاری از مــوارد 

عملــی می تــوان یكــی از ایــن دو اثــر را بــا خیــال راحــت 

نادیــده گرفــت. امــا بایــد در نظــر داشــت کــه در بیشــتر 

ــده  ــای مهارش ــن لنگره ــز بی ــاختمانی تمای ــای س قاب ه

ــن  ــده در ای ــف ش ــوارد تعری ــی م ــه خوب ــده ب و مهارنش

ــود. ــد ب ــا نخواه مثال ه

ــه  ــل مرتب ــد در تحلی ــوا نمی توان ــار ق ــی آث ــع خط 4. جم

 )2-a( شــكل  قــاب  در  شــود.  بــرده  بــه کار  دوم 

تغییرشــكل ها و نیروهــای ناشــی از تحلیــل زیــر اثــر 

بارهــای جانبــی کــه موجــب تغییرشــكل Δ نمی توانــد بــه 

صــورت خطــی بــا اثــرات بارهــای ثقلــی ترکیــب شــود. 

ــورت  ــه ص ــد ب ــی( بای ــی و جانب ــار )ثقل ــن دو ب همچنی

هم زمــان در تحلیــل اعمــال شــوند. بــه عــالوه از آنجاکــه 

اثــرات مرتبــه دوم بــه طــور کلــی غیرخطــی هســتند )یعنی 

نیروهــای داخلــی و تغییرشــكل های مرتبــه دوم زیــر اثــر 

بارهــای ضریــب دار قابــل مقیــاس شــدن از بــه صــورت 

خطــی از تحلیــل مرتبــه دوم زیــر اثــر بارهــای ســرویس 

ــر اثــر  ــه دوم بایــد زی نیســتند(، تمامــی تحلیل هــای مرتب

ــب دار انجــام شــوند. بارهــای ضری

6/4. روش های تقربی مرتبه دوم

نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  قابلیت هــای  بــا 

کامپیوترهــای امــروزی، تحلیــل مرتبــه دوم دقیــق بــه 

طــور یقیــن امكان پذیــر اســت. از آنجاکــه در تحلیــل 

مرتبــه دوم نمی تــوان جمــع آثــار را بــه کار بــرد، بســیاری 

از برنامه هــای تجــاری طراحــی از روش هــای تقریبــی 

امــكان  کــه  می کننــد  اســتفاده   P-Δ یــا دوم  مرتبــه 

از  را  نیروهــا  خطــی  ترکیــب  از  ســریع تر  اســتفاده 

می دهــد.  بــار  چندیــن  حالت هــای 

رویكرد نوین روش تحلیل مستقیم  .5
تمامــی  بــرای  می تــوان  را  مســتقیم  تحلیــل  روش 

قاب هــای  خمشــی،  قاب هــای  شــامل  قــاب،  انــواع 

سیســتم های  دیگــر  و  ترکیبــی  قاب هــای  مهاربنــدی، 

دوگانــه و مرکــب نظیــر دیوارهــای برشــی قاب هــای 

 C ــن روش در فصــل ــات ای ــرد. جزئی ــه کار ب خمشــی ب

از اســتاندارد AISC بیــان شــده اســت. ایــن روش قــادر 

ــت  ــدون محدودی ــه دوم را ب ــرات مرتب ــی اث ــت تمام اس

اعمــال کنــد. مطابــق فصــل C، انجــام یــک تحلیــل 

دقیــق مرتبــه دوم ضــروری اســت. در زیــر فرآینــد دقیــق 

اســتفاده از روش روش تحلیــل مســتقیم بیــان می شــود:

1. ایجــاد یــک مــدل از قــاب ســاختمان کــه تمامــی 

جنبه هــای ضــروری از رفتــار قــاب را دربــر می گیــرد. 

ــط  ــه توس ــه ک ــاد و زلزل ــذاری ب ــدی بارگ ــه بع ــرات س اث

آیین نامــه ســاختمان توصیــه می شــود، از جملــه ایــن 

می باشــد. مــوارد 

پایــداری قــاب  الــف( مشــخصات اعضایــی کــه در 

مشــارکت دارنــد بــه صــورت  و   کاهــش داده می شــود. 

پیشــنهاد می شــود مشــخصات تمامــی اعضایــی کــه 

در ســختی االســتیک مشــارکت دارنــد در مقــدار 0/8 

ضــرب شــود کــه البتــه در خصــوص اعضــای بــا صلبیــت 

ــن کاهــش  ــب اســتفاده نمــود. ای ــد از ضری خمشــی، بای

در مــورد اتصــاالت، چشــمه های اتصــال، دیافراگم هــا، 

پایه هــای ســتون و اعضــای بــا ســختی برشــی بایــد 

لحــاظ گــردد. اعمــال یكنواخــت کاهــش ســختی بــه تمــام 

اجــزای ســازه ای نظیــر ســتون های تکیــه، بــا مفاهیــم 

ــوده و  ــل مســتقیم بیشــتر ســازگار ب اساســی روش تحلی

ــد  ــل مانن ــج تحلی ــارف در نتای ــر متع ــوارد غی ــروز م از ب

نادرســت،  دیفرانســیلی  محــوری  تغییرشــكل های 

می کنــد. جلوگیــری 

ب( ضریب کاهشی به صورت زیر اعمال می شود:

هنگامی که  :

  

هنگامی که  :

  

بارهــای فرضــی  اعمــال، می تــوان  بــه جــای  توجــه: 

اضافــی بــا مقــدار در تمامــی ترازهــا اثــر داد.

2. تعییــن تمــام بارهــای ثقلــی کــه توســط سیســتم مقــاوم 

جانبــی پایــدار شــده اند.

3. تعییــن بارهــای جانبــی مطابــق بــا الزامــات بــار بــاد 

ــه. و زلزل

4. تعییــن بارهــای جانبــی فرضــی، کــه بــه منظــور درنظــر 

گرفتــن اثــرات عیــوب هندســی ناشــاقولی بــوده و اعمــال 

ــب  ــی در ترکی ــای جانب ــل باره ــورت حداق ــه ص ــا ب آن ه

ــی در تمامــی  ــا بارهــای اضافــی جانب ــی و ی بارهــای ثقل
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ترکیــب بارهــا مطابــق بــا دســتور زیــر:

ــوده کــه  ــراز i ب ــار فرضــی در ت الــف(                     ؛ ب

ــه  ــا توجــه ب ــراز مــورد نظــر ب ــی در ت ــار ثقل در آن        ب

ــت. ــای LRFD اس ــب باره ترکی

ب( بارهــای فرضــی،     ، را می تــوان بــه صــورت یــک 

بــار حداقــل جانبــی، تنهــا در ترکیــب بارهــای ثقلــی 

اعمــال نمــود، در شــرایطی کــه اثــرات مرتبــه دوم ثانویــه 

ــی  ــی متوســط نســبی جانب ــه توســط نســبت جابه جای ک

مرتبه دوم به مرتبه اول )                      یا       بر مبنای 

مشــخصات اســمی عضــو( ســنجیده می شــود، کوچكتــر 

یــا مســاوی 1/5 باشــد )یــا بــه طــور معــادل بــرای مــدل 

روش تحلیــل مســتقیم، بــر اســاس ســختی های کاهــش 

یافته،                  (.            در غیر این صورت بارهای 

فرضــی،      ، بایــد بــه صــورت یــک بــار اضافــی جانبــی 

بــه تمــام ترکیــب بارهــا اضافــه شــوند.

بــرای ترکیــب بارهــای بــاد بــر روی ســاختمان هایی کــه   

بایــد بــه صــورت اضافــی اعمــال شــود، فشــار بــاد روی 

بــام، می توانــد در محاســبه لحــاظ شــود. ایــن عمــل 

می توانــد بــرای برخــی از ســاختمان های کــم ارتفــاع 

ــه  ــود ک ــن ش ــم رو پایی ــار قائ ــی ب ــش اساس ــب کاه موج

ــرده شــود. ــه کار ب ــاط ب ــا احتی ــد ب ــه بای البت

پ( بارهــای فرضــی بایــد در راســتایی اعمــال شــوند کــه 

در آن اثــر ناپایدارکننــده کلــی روی قــاب، بــرای ترکیــب 

بارهــای موجــود، افزایــش می یابــد.

ــی  ــی جانب ــک جابه جای ــه ی ــی ک ــای ثقل ــب باره در ترکی

خالــص بــه دلیــل عــدم تقــارن بارهــا یــا هندســه رخ 

می دهــد، بارهــای فرضــی بایــد در راســتایی اعمــال 

ــش  ــص در آن افزای ــی خال ــی جانب ــه جابه جای ــوند ک ش

می یابــد. بــرای ســازه هایی بــا طبقــات یــا ترازهــای 

ــاوت در  ــی متف ــكل های جانب ــه دارای تغییرش ــدد ک متع

ــف  ــای مختل ــا ترازه ــات ی ــف و در طبق ــات مختل جه

هســتند، الزم اســت یــک جفــت ترکیــب بــار شــامل 

بارهــای فرضــی همــراه بــا ناشــاقولی در هــر جهــت 

ــی اعمــال  ــه طــور کل ــه اعمــال شــود. ب ــه طــور جداگان ب

بارهــای فرضــی در جهــت مخالــف جابه جایــی جانبــی 

بــرای بــه حداقــل رســاندن کاهــش در نیروهــای داخلــی 

ــب  ــرای ترکی ــت. ب ــاز نیس ــی نی ــن جابه جای ــی از ای ناش

بارهــای ثقلــی بــدون جابه جایــی جانبــی، بــه شــرط آنکــه 

هندســه قــاب، بارگــذاری و ابعــاد اعضــاء دارای تقــارن 

نباشــند، الزم اســت یــک جفــت ترکیــب بــار شــامل 

بارهــای فرضــی در هــر جهــت  بــه طــور جداگانــه اعمــال 

شــود.

ــا بارهــای  بــرای ترکیــب بارهایــی کــه بارهــای فرضــی ب

جانبــی ترکیــب شــده اند، بارهــای فرضــی بایــد تنهــا در 

جهتــی اعمــال شــوند کــه بــه اثــر بــار جانبــی بیفزاینــد. 

اعمــال بارهــای فرضــی در جهــت مخالــف جابه جایــی 

جانبــی بــرای بــه حداقــل رســاندن کاهــش در نیروهــای 

داخلــی ناشــی از ایــن جابه جایــی در اجــزای مشــخص، 

نیــاز نیســت.

ت( بــا توجــه بــه مــوارد )ب( و )پ(، بارهــای فرضــی،   

 ، بایــد بــه صــورت مســتقل از محــور متعامــد خــود 

ــات  ــوان جه ــه عن ــد ب ــا بای ــن محوره ــوند. ای ــال ش اعم

اصلــی تقریبــی ســختی جانبــی بــرای کل ســاختمان 

انتخــاب شــوند. توجــه شــود واژه »مســتقل« بــه معنــی آن 

اســت کــه بارهــای فرضــی، هــر بــار تنهــا در یــک جهــت 

اعمــال می شــوند. بــرای ســازه هایی کــه     بایــد بــه 

صــورت اضافــی اعمــال شــود و همچنیــن هنگامــی کــه 

اثــرات ترکیــب بارهــا، نظیــر بارگــذاری بــاد و زلزلــه در 

ASCE/SEI7، باهــم درنظــر گرفتــه می شــود، بارهــای 

فرضــی بایــد بــه عنــوان بخشــی از بارگــذاری جانبــی 

ــا توجــه شــكل  ــد. بــرای مثــال ب مســتقل بــه حســاب آین

9-6 از ASCE/SEI7،  بــه عنــوان بخشــی از الزامات 

بارگــذاری مــورب بــاد، 75% از بارهــای فرضــی مربوطــه 

بایــد بــه طــور همزمــان بــا بــار بــاد در راســتای هــر محــور 

اصلــی اعمــال شــود. اعمــال بــار فرضــی پیچشــی مشــابه 

بــا دســتورالعمل بارگــذاری بــاد و زلزلــه نیــاز نیســت.

ث( بــرای تحلیــل کلــی ســازه، بارهــای فرضــی می تواننــد 

ــه ســتون ها منتقــل می شــود،  ــی ب ــار ثقل ــی کــه ب در محل

اعمــال شــوند. بــار      برابــر بــا مقــدار بــار ثقلــی منتقــل 

شــده بــه ســتون ها، در هــر یــک از ایــن محل هــا اســت.

ــرات ناشــاقولی  ــه ناشــی از اث ــرش پای توجــه شــود کل ب

بارهــای  بنابرایــن  بــود.  خواهــد  برابــر صفــر  عمــاًل 

فرضــی خارجــی اعمــال شــده، منجــر بــه برش هــای پایــه 

ــای  ــود باره ــن وج ــا ای ــوند. ب ــازه می ش ــی در س موهوم

فرضــی از برش هــای معــادل طبقــه همــراه بــا ناشــاقولی 

ــرش  ــن ب ــوند. بنابرای ــل می ش ــازه حاص ــه س ــمی اولی اس

ــی از  ــرش ناش ــا ب ــی ب ــای فرض ــی از باره ــه کل، ناش پای

طبقــه متعــادل خواهــد بــود. نیروهــای برشــی ناشــی 

ــای برشــی  ــه دیگــر نیروه از بارهــای فرضــی نســبت ب

موجــود در آیین نامــه کوچــک هســتند. در بخش هــای 

پاســخ  حساســیت  خصــوص  در  فصــل،  ایــن  بعــد 

ــث خواهــد شــد. ــازه ها بــه بارهــای فرضــی بح س

5. بــرای تمامــی ترکیــب بارهــای ممكــن، تحلیــل مرتبــه 

دوم انجــام شــود )ترکیــب بارهــای LRFD مطابــق 

بخــش .2 .3 2 و ترکیــب بارهــای ASD مطابــق بخــش 

از هــر  ASCE/SEI7(. اســتفاده  آیین نامــه  از   2 4. 1.

ــن  ــر گرفت ــه درنظ ــادر ب ــه ق ــه دوم ک ــل مرتب روش تحلی

صحیــح اثــرات            و             باشــد، مجــاز اســت. 

ــار  ــع آث ــه اول، جم ــل مرتب ــالف تحلی ــود برخ ــه ش توج

ــی  ــه دوم کل ــل مرتب ــگام انجــام تحلی ــار در هن حــاالت ب

ــورت  ــه ص ــه دوم ب ــرات مرتب ــرا اث ــت، زی ــب نیس مناس

وجــود  ایــن  بــا   .)4-1 )بخــش  هســتند  غیرخطــی 

چنانچــه از روش             بــه کار گرفتــه شــود، اســتفاده 

ــود. ــار مجــاز خواهــد ب ــع آث از جم

6. طراحــی اعضــاء و اتصــاالت، بــا توجــه بــه نیروهــای 

بــه دســت آمــده از تحلیــل، مطابــق ضوابــط منــدرج در 

ــود. ــام می ش ــتاندارد AISC انج اس

اندرکنشــی             معــادالت  از  ســتون ها  تیــر  بــرای   .7

ــه  ــكان از معادل ــورت ام ــا در ص 1a-H1 و 1b-H1 )ی

بــا ضریــب طــول مؤثــر            اســتفاده   )H1-2

. د می شــو

8. چنانچــه بارهــای فرضــی                      در ترکیــب 

بارهــای جانبــی لحــاظ نشــده باشــد )همان طــور کــه در 

4)ب( اجــازه داده شــده اســت(، بایــد بررســی نمــود 

اثــرات مرتبــه دوم کــه توســط نســبت جابه جایــی متوســط 

نســبی جانبــی مرتبــه دوم بــه مرتبــه اول )                    یــا

اســمی عضــو( ســنجیده  مبنــای مشــخصات  B2 بــر 

ــد  ــاوی 1/71 باش ــا مس ــر ی ــراز کمت ــر ت ــود، در ه می ش

)ایــن بررســی توســط مدلــی کــه از مشــخصات کاهــش 

ــر  ــود(. اگ ــام می ش ــد انج ــتفاده می کن ــاء اس ــه اعض یافت

ــود، در  ــاوز نم ــده تج ــخص ش ــد مش ــبت از ح ــن نس ای

ــا بارهــای  ــراه ب ــد بارهــای فرضــی هم ــن صــورت بای ای

جانبــی در ترکیــب بارهــای جانبــی لحــاظ گــردد. چنانچه 

بارگــذاری فرضــی جانبــی در همــه ترکیــب بارهــا لحــاظ 

ــرل صــرف نظــر می شــود. ــن کنت شــود، از ای

بــا  لــرزه ای  جانبــی  جابه جایــی  حــدود  کنتــرل   .9

اســتفاده از مشــخصات اســمی عضــو مطابــق بــا بخــش 

12 .12و همچنیــن اثــرات         حداکثــر مطابــق بــا                

شــود.  انجــام   7  ASCE/SEI از   12.  8  .7 بخــش 

                    ،7 ASCE/SEI توجــه شــود در معادلــه 16. 12. 8 از
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اثــرات              بــرای ضرایــب بــار کمتــر از 1/0 در همــه 

بارهــای ثقلــی، Px، بررســی می شــوند.

از  اســتفاده  بــا  بــاد  جانبــی  جابه جایــی  10. کنتــرل 

مشــخصات اســمی عضــو بــرای بارهــای بــاد ســطح 

ســرویس )یعنــی دوره بازگشــت بــرای بــاد انتخــاب 

بررســی  ایــن  شــود  توجــه  می شــود.  انجــام  شــده( 

الــزام  و  می شــود  انجــام  ســرویس پذیری  حــوزه  در 

آیین نامــه ای نمی باشــد. همچنیــن توجــه شــود بــرای 

قاب هــای خمشــی، جابه جایــی جانبــی ناشــی از ســطوح 

بــار بــاد و یــا زلزلــه، به طــور معمــول کنتــرل کننــده طــرح 

خواهــد بــود. بنابرایــن در ایــن نــوع قاب هــا انجــام ایــن 

ــه اعضــاء انجــام  ــرای ابعــاد اولی ــدا ب ــرل بایــد در ابت کنت

ــی کــه  ــه می شــود در صورت ــی، توصی ــه طــور کل شــود. ب

ایــن جابه جایی هــای جانبــی بــا حــد جابه جایی هــای 

ــود در  ــن های موج ــش ها و پارتیش ــی پوش ــی خراب جانب

ســاختمان ســنجیده می شــود، یــک تحلیــل مرتبــه دوم بــه 

ــی از  ــی ناش ــای جانب ــق جابه جایی ه ــن دقی ــور تعیی منظ

ــه شــود. همچنیــن  ــه کار گرفت ــار ســرویس در طبقــه، ب ب

ســرویس،  جانبــی  جابه جایــی  تحلیــل  شــود  دقــت 

ــه  ــش یافت ــختی های کاه ــدام از س ــچ ک ــامل هی ــد ش نبای

ــی روش  ــل مقاومت ــا تحلی ــراه ب ــی هم ــای فرض ــا باره ی

ــد. ــی باش ــد طراح ــتقیم و فرآین ــل مس تحلی

ــدل  ــد در م ــازه می ده ــراح اج ــه ط ــتاندارد AISC ب اس

ــه  ــاز ب ــدون نی ــه طــور مســتقیم و ب قــاب، ناشــاقولی را ب

اعمــال بارهــای فرضــی لحــاظ نمایــد. ایــن رویكــرد در 

ــن  ــروز چندی ــرا از ب ــوب اســت، زی برخــی حــاالت مطل

ــد: ــری می کن ــر جلوگی ــه شــرح زی مشــكل ب

طبقــه  در  فرضــی  بارهــای  اینکــه چگونــه  تعییــن   .1

ســاختمان هایی بــا دیافراگــم صلــب تخصیــص داده 

شــود.

در  فرضــی  بارهــای  چگونــه  اینکــه  تعییــن   .2

ســاختمان هایی بــا طبقــات و بام هــای شــیب دار کــه 

دارای تیرهــا غیرافقــی هســتند یــا در ســازه هایی کــه 

دارای بارهــای محــوری راســتای طولــی عضــو هســتند، 

اعمــال شــوند.

در  فرضــی  بارهــای  چگونــه  اینکــه  تعییــن   .3

ســاختمان هایی بــا هندســه غیرمســتطیلی اعمــال شــوند.

پــی کــه  بارهــای  و  طبقــات  بــرش  از  جلوگیــری   .4

ــی  ــای فرض ــال باره ــل اعم ــه دلی ــتند و ب ــی هس موهوم

عمومــًا  اثــرات  )ایــن  می آینــد  وجــود  بــه  خارجــی 

هســتند(. کوچــک 

ــوب هندســی  ــا عی ــادل ب ــای فرضــی مع ــن باره 5. تعیی

در پایــداری کلــی در خصــوص مهاربندهــا یــا در تحلیــل 

ســازه های کلــی نظیــر قاب هــای فضــاکار، قوس هــا، 

گنبدهــا و دیگــر مــوارد.

مدل ســازی  توســط کامپیوتــر،  طراحــی  در  چنانچــه 

صــورت  خــودکار  صــورت  بــه  ناشــاقولی  مســتقیم 

پذیــرد، انجــام ایــن کار را ســاده تر خواهــد نمــود. در 

برنامه هــا،  ســازندگان  مــی رود  انتظــار  حاضــر  حــال 

ــه  ــن ناشــاقولی هندســی ب ــرای تعیی مشــارکت خــود را ب

کار بگیرنــد. بــا ایــن وجــود تــا زمانــی کــه برنامه هــا، 

روش هایــی بــه منظــور اعمــال خــودکار ناشــاقولی تعییــن 

ننموده انــد، اســتفاده از بارهــای فرضــی آســان تر خواهــد 

بــود. برنامــه بایــد قــادر باشــد ناشــاقولی را در راســتاهای 

ترکیــب  از  )ناشــی  جانبــی  جابه جایی هــای  مختلــف 

بارهــای موجــود( اعمــال نمایــد. مدل ســازی عیــوب 

ــر در پیوســت پ مــورد  بحــث  در ســاختمان های بلندت

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق

از  صحیــح  اســتفاده  خصــوص  در  بایــد  طــراح 

مشــخصات اعضــاء در فرآینــد طراحــی احتیــاط نمایــد. 

ســختی کاهش یافتــه نبایــد در کنتــرل ســرویس پذیری 

یــا در برنامه هایــی کــه ابعــاد اعضــاء را بــا مقــررات 

موجــود در آیین نامــه مطابقــت می دهنــد مــورد اســتفاده 

 EA و   EI )ماننــد  اســمی  ســختی های  گیــرد.  قــرار 

کاهــش نیافتــه(، همــواره در معــادالت مربــوط بــه بحــث 

توصیــه  اســت.  مطــرح   AISC اســتاندارد  مقاومــت 

ــل، ســختی تمامــی عناصــر مشــارکت  می شــود در تحلی

ــدازه 0/8  ــه ان ــده در پایــداری، کاهشــی یكنواخــت ب کنن

توســط ضریــب     EI اضافــی  باشــند. کاهــش  داشــته 

ــار ســنگین کــه در مقاومــت  ــا ب بــرای تیــر ســتون هایی ب

ــوان  ــا می ت ــی اســت )ی ــد الزام ــی مشــارکت می کنن جانب

بــه طــور معــادل از اثــر ناشــاقولی 0/001 در قاب هایــی 

ــود(. ــتفاده نم ــی اس ــن اعضای ــا چنی ب

تحلیــل  روش  می کنــد  بیــان   AISC اســتاندارد 

ــار جانبــی قابــل  ــاوم ب ــرای سیســتم های مق مســتقیم ب

قاب هــای  مهاربنــدی،  )قاب هــای  اســت  اســتفاده 

ــن وجــود روش  ــا ای ــی(. ب خمشــی و سیســتم های ترکیب

ــرای  ــه ب ــوده ک ــدی ب ــد بع ــزاری چن ــتقیم اب ــل مس تحلی

انــواع مســائل ســازه ای نظیــر خرپاهــا و سیســتم های 

مهاربنــدی بــا دهانــه بــزرگ قابــل اســتفاده بــوده کــه در 

ــار، شــامل اثــرات  ــار در ســطح نهایــی ب آن هــا فهــم رفت

ــتقیم  ــل مس ــت. در روش تحلی ــر اس ــورد نظ ــی م ناصاف

اثــرات ناصافــی بــه صــورت مســتقیم مــدل شــده و یــا بــر 

ــا ســختی های کاهــش  اســاس بارهــای فرضــی همــراه ب

یافتــه کــه بــرای محاســبه نرمــی ســازه در ســطح نهایــی 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــت، م ــار اس ب

1/5. مزایا، معایب و محدودیت های کاربرد

مزایای روش تحلیل مستقیم به شرح زیر است:

ــا اعــم از  ــواع قاب ه ــرای ان ــل مســتقیم ب 1. روش تحلی

مهاربنــدی، خمشــی و ترکیبــی قابــل اســتفاده اســت.

2. بــا توجــه بــه ایــن روش می تــوان تمامــی ســتون ها را 

بــا ضریــب طــول مؤثــر               طراحــی نمــود. بنابرایــن 

ــا در  ــدم قطعیت ه ــای و ع ــیاری از پیچیدگی ه ــروز بس ب

محاســبه صحیــح ایــن ضریــب منتفــی خواهــد بــود. ایــن 

ویژگــی بزرگتریــن مزیــت بــرای طــراح اســت.

ســختی  ســازه  سیســتم  بــرای کل  روش  ایــن  در   .3

می شــود. انتخــاب 

۴. هماننــد روش طــول مؤثــر ایــن روش نیــز اثــرات 

اعمــال  توســط  را  قاب هــا  ناشــاقولی  ناپایدارکننــده 

بارهــای جانبــی فرضــی یــا اعمــال صریــح ناشــاقولی در 

می گیــرد. نظــر 

ــه کاهــش مشــخصات عضــو،  ــزام ب ــا ال ــن روش ب ۵. ای

ــر  ــاوم در براب ــاب مق ــدگی« ق ــه »نرم ش ــژه ای ب ــه وی توج

بــار جانبــی در حالــت حــدی نهایــی دارد. همچنیــن 

ــرات غیراالستیســیته  ــل، اث ــد تحلی وجــود        در فرآین

ــد. ــر می کن ــه طــور مســتقیم پررنگ ت ســتون و قــاب را ب

از  دقیق تــر  برآوردهایــی  مســتقیم  تحلیــل  روش   .۶

نیروهــای داخلــی موجــود در ســازه را ارائــه می کنــد. 

ــتون ها و  ــر س ــا، تی ــی تیره ــای داخل ــبه نیروه در محاس

اتصــاالت، تأثیــر عیــوب هندســی و اثــرات پایــداری 

لحــاظ می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه روش طــول 

ــن موضــوع در تیرهــا و  ــدارد. ای ــی ن ــن قابلیت ــر چنی مؤث

ــرای  ــه ب ــک ک ــبتًا کوچ ــی نس ــای ثقل ــا باره ــاالت ب اتص

ــد اهمیــت  ــی ایجــاد می کنن ــد دوران انتهــای ســتون ها قی

ویــژه ای پیــدا می کنــد. همچنیــن ایــن برآوردهــای دقیــق 

می توانــد در بررســی مقاومــت تیــر ســتون هایی زیــر 

راســتای  در  طوری کــه  بــه  تک محــوری  خمــش  اثــر 

خــارج از صفحــه خمــش ضعیــف هســتند، بــه طــور 

ویــژه ای اهمیــت پیــدا نماینــد. بــا ایــن وجــود، بــا تمــام 

ــول  ــل قب ــی قاب ــر روش ــول مؤث ــا، روش ط محدودیت ه
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اســت.

طراحــی  و  تحلیــل  در  می تــوان  روش  ایــن  از   .7

ــتیک  ــی االس ــل و طراح ــی تحلی ــه خوب غیراالســتیک ب

و   AISC اســتاندارد  از   1 )پیوســت  نمــود  اســتفاده 

اســتفاده  همچنیــن   .))2006( همــكاران  و   White

از ایــن روش در سیســتم های ترکیبــی نیــز امكان پذیــر 

اســت.

  معایب روش تحلیل مستقیم به شرح زیر است:

1. روش تحلیــل مســتقیم الــزام بــه اصــالح اضافــی 

مشــخصات عضــو ) و ( در ورودی مــدل کامپیوتــری 

دارد. همــواره بایــد در اســتفاده صحیــح از مشــخصات 

اســمی در کنترل هــای مربــوط بــه ســرویس پذیری یــا در 

ــه  ــای آیین نام ــه معیاره ــا توجــه ب ــاد عضــو ب ــرل ابع کنت

دقــت نمــود.

2. بــه کارگیــری        گامــی تکــراری در فرآینــد طراحــی 

بارهــای  بــا اضافــه نمــودن  اســت. اگرچــه می تــوان 

فرضــی بــه میــزان              کــه در همــه ترکیبات بارگذاری 

ــن  ــن گام را حــذف نمــود. وجــود ای لحــاظ می شــود، ای

ــه تمامــی اجــزای موجــود  ــی فرضــی ب ــار اضافــی جانب ب

در سیســتم مقــاوم در برابــر بــار جانبــی )و نــه فقــط بــه 

ــری می گــذارد. ــاد( تأثی ــار زی ــا ب اعضــای ب

3. بــه کارگیــری بارهــای جانبــی فرضــی یــک گام اضافــی 

ــرای  ــه ب ــد. البت ــادت ندارن ــه آن ع ــان ب ــه طراح ــوده ک ب

فرضــی  بارهــای  ســاختمانی،  قاب هــای  از  بســیاری 

ــا در  ــه تنه ــوده ک ــل ب ــی حداق ــار جانب ــک ب ــوان ی ــه عن ب

ترکیــب بارهــای ثقلــی لحــاظ می شــوند.

4. روش تحلیــل مســتقیم حساســیت بیشــتری بــه دقــت 

ــر دارد.  ــول مؤث ــه روش ط ــبت ب ــه دوم نس ــل مرتب تحلی

در ســازه هایی کــه بــه طــور کامــل یــا حــدودًا توســط 

ــرات غیرخطــی  ــرل می شــوند، تغیی ــی کنت ــش جانب کمان

نیروهــا و لنگرهــای داخلــی کــه بــه عنــوان حــد پایــداری 

مقادیــر  شــدن  نزدیــک  ســریع تر  موجــب  هســتند، 

کنتــرل ظرفیــت عضــو )نظیــر Mr / Mc  بــرای اعضــای      

ــدار  ــه مق ــرای اعضــای فشــاری( ب خمشــی و Pr / Pc ب

واحــد می شــوند. در نتیجــه ممكــن اســت طــراح بــه 

ــای  ــرای کنترل ه ــدار ب ــک مق ــک ی ــبه کوچ ــل محاس دلی

ظرفیتــی، بــه اشــتباه تصــور کنــد اعضــاء دارای ظرفیــت 

کافــی هســتند، در حالــی کــه در واقعیــت بــرای اعضــای 

بحرانــی بــا انــدک افزایشــی در بارهــای وارده بــر ســازه، 

ممكــن اســت ایــن کنترل هــا بــه 1/0 بســیار نزدیــک و یــا 

ــد. ــاوز نماین از آن تج

5. روش تحلیــل مســتقیم بــر اســاس تخمینــی از مقادیــر 

فــرض شــده ای بــرای ناشــاقولی بنــا شــده کــه بــا توجــه بــه 

فرآینــد ســاخت و مونتــاژ مــدرن امــروزه، تــا حــد زیــادی 

معمــول  فــوالدی  قاب هــای  )در  هســتند  نامطمئــن 

واقعــی کوچكتــر  ناشــاقولی  مــی رود  انتظــار  اغلــب 

ــر  ــه مقادی ــن وجــود بســیاری از قاب هــا ب ــا ای باشــد(. ب

ــن  ــتند. همچنی ــاس نیس ــتفاده حس ــورد اس ــاقولی م ناش

ناشــاقولی اســمی 0/002 کــه بــر اســاس رواداری نصــب 

ســتون در اســتاندارد AISC   اســت، نتایجــی ســازگار بــا 

محاســبه عیــوب هندســی ایجــاد می کنــد کــه بــه تازگــی 

ــر  ــول مؤث ــی روش ط ــح در طراح ــورت غیرصری ــه ص ب

گنجانــده شــده اســت.

اســتاندارد AISC1  محدودیتــی بــرای اســتفاده از روش 

تحلیــل مســتقیم قائــل نشــده اســت.

1 AISC Code of Standard Practice

مقایســه ســه روش تحلیــل و طراحــی   .6
AISC ــتاندارد ــق اس ــداری مطاب ــرای پای ب
مطابــق جــدول )2( مقایســه ای از رویكــرد ســه روش 

تحلیــل مســتقیم، روش طــول مؤثــر و روش تحلیــل 

مرتبــه اول در ارتبــاط بــا تحلیــل و طراحــی بــرای پایداری 

ــه شــده اســت. ــط AISC 360 ارائ ــق ضواب مطاب

جدول 2. مقایسه ای از رویكردهای تحلیل و طراحی برای 
360 AISC پایداری مطابق ضوابط

مقایســه رویكــرد اســتانداردهای   .7
ــی و  ــای تحلیل ــوص روش ه ــف در خص مختل

طراحــی بــرای پایــداری
رویكــرد  از  خالصــه ای  ارائــه  بــه   )3( جــدول 

ــن  ــا در نظــر گرفت ــاط ب ــف در ارتب اســتانداردهای مختل

شكل 3. مقایسه رویكرد استانداردهای مختلف در خصوص روش های تحلیل و طراحی برای پایداری

مــواردی کــه در تحلیــل و طراحــی اعضایــی کــه مســتعد 

می پــردازد. هســتند  کمانــش 
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ــه ســراغ یكی دیگــر از  ــه ســنت دوره هــای پیشــین نشــریه در اولیــن شــماره از ســری جدیــد، همچــون گذشــته ب ــا ب بن

مشــاهیر عمرانــی کشــورمان رفتیــم تــا انــدک ســاعتی را بــا ایشــان پیرامــون مســائل مهــم جامعــه مهندســی گفــت و گــو 

کنیــم. دکتــر مرتضــی رییســی دهكــردی، اســتادیار دانشــكده مهندســی عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و رییــس 

ســابق ســازمان نوســازی مــدارس کشــور، مهمــان مصاحبــه امــروز مــا اســت. ایشــان فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی 

عمــران از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان هســتند و دوره کارشناســی ارشــد و دکتــرا را بــه ترتیــب در دانشــگاه های صنعتــی 

ــا  ــم ت ــر رفتی ــه محضــر دکت ــک روز ســرد زمســتانی ب ــر ی ــد. در بعــد از ظه ــران گذرانده ان ــم و صنعــت ای شــریف و عل

گوشــه ای از تفکــرات، تجــارب و ســخنان شــیرین ایشــان را بــرای مهندســان عزیــز بــه رشــته تحریــر دربیاوریــم.

گفتگو و مصاحبه با دکتر مرتضی رییسی دهکردی

پویا الماسی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

رضا امجدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

مهسا واحدیان

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

مصاحبه

سپهر عظیمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
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ــی  ــهرهای بزرگ ــما در ش ــر ش ــه نظ ــن: ب ــوالد و بت ف
ماننــد تهــران، اصفهــان، تبریــز و.... ســازه هایی بــا 

ضریــب اهمیــت 1 تــا چــه انــدازه می تواننــد در هنــگام 

وقــوع زمیــن لرزه هــای شــدید مقاومــت الزم را از خــود 

نشــان دهنــد؟

بایــد  موجــود  ابنیــه  و  ســازه ها  از  دســته ای  پاســخ: 

قابلیــت ســرویس دهــی بعــد از زلزلــه را داشــته باشــند. 

و  درمانــی  و  امــدادی  مراکــز  نظیــر  ســاختمان هایی 

امینتــی و ... جــزء ایــن دســته قــرار می گیرنــد. از طرفــی 

ســاختمان هایی کــه محــل اجتمــاع و ازدحــام هســتند یــا 

ــی کشــور می باشــند  ــراث فرهنگــی و مل ــه می ــی ک بناهای

آنهــا  بــروز خســارت در  و همچنیــن ســازه هایی کــه 

ســبب افزایــش خســارات و تلفــات پــس از وقــوع زلزلــه 

ــن   ــر م ــه نظ ــد. ب ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ ــود، در ای می ش

بعــد از زلزلــه بــم در ســال 1382، مــا در تمامــی کشــور 

از جملــه کالن شــهرها، رشــد قابــل توجهــی در ایمنــی در 

ســاخت و ســاز هــای جدیــد داشــته ایــم و بــه اصــول فنــی 

در طراحــی، نظــارت و اجــرا توجــه بیشــتری شــده اســت 

ــا  ــاختمان هایی ب ــه س ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــذا می ت و ل

اهمیــت خیلــی زیــاد کــه طــی یــک دهه ی گذشــته ســاخته 

شــده اند، از ایمنــی نســبی کافــی برخــوردار باشــند؛ ولــی 

بخــش قابــل توجهــی از ســاختمان ها و بناهایــی کــه 

قدمــت باالتــری دارنــد، نیــاز بــه مطالعــات بهســازی 

ــز  ــد. و بخشــی نی ــاوم ســازی دارن ــًا مق ــرزه ای و احیان ل

کــه نیازهــای اولیــه را ارضــا نمی کننــد و مقــاوم ســازی 

آنهــا مقــرون بــه صرفــه نیســت، بایــد تخریب و بازســازی 

شــوند کــه بــه نظــر مــن بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 

شــرایط حادتــری در قیــاس بــا ســایر ســاختمان هایی 

کــه بایــد قابلیــت اســتفاده بــدون وقفــه را داشــته باشــند، 

دارنــد.

ــزان  ــه می ــور؟ چ ــازه ها چط ــایر س ــن: س ــوالد و بت ف
بــه ضریــب اهمیتــی کــه بــه آنهــا اختصــاص داده شــده 

ــتند؟ ــد هس ــت، پایبن اس

طــی  ســازه هایی کــه  از  غیــر  بــه  نظــر  بــه  پاســخ: 

ســال های اخیــر توجــه زیــادی بــه آنهــا شــده اســت؛ 

مــا در مــورد ســایر ســازه ها بــه خصــوص ســازه های 

ســاختی،  زیــر  شــریان های  و  فرهنگــی  تاریخــی، 

ــروز  ــش ام ــا دان ــاق ب ــی و انطب ــوع ایمن ــه موض ــی ب خیل

مهندســی اقــدام جــدی ننمــوده ایــم و لــذا توجــه بــه 

تهیــه  و  زیرســاخت ها  ســایر  مقاوم ســازی   موضــوع 

ــازه های  ــرای س ــای الزم ب ــن نامه ه ــل و آیی ــتور العم دس

ــی  ــی و اجرای ــام فن ــت نظ ــد در اولوی ــاختمانی بای غیرس

کشــور قــرار گیــرد. خوشــبختانه بــا توجــه بــه تجربیــات 

و دانــش مهندســی کشــور و ارتباطــی کــه مراکــز علمــی بــا 

مراکــز علمــی معتبــر دارنــد، ایــن امــكان وجــود دارد. لذا 

ــذاری  ــاد قانون گ ــه مســئولین کشــور و نه ــد اســت ک امی

ــی  ــد کــه حفــظ ســرمایه های مل ــه ایــن مهــم توجــه کنن ب

ــت. ــت اس ــف حاکمی ــی از وظای ــور یك کش

مســاله  رابطــه  ایــن  در  می دانیــم  بتــن:  و  فــوالد 
مهمتــری نیــز مطــرح اســت و آن هــم وضعیــت خطــوط 

مســئولین  اینکــه  بــا  می باشــد.  و گاز  آب  انتقالــی 

ــی  ــد مشــكات اساســی  در ایــن خطــوط انتقال می دانن

وجــود دارد، چــرا بــه شــكل اساســی بدیــن مســاله 

پرداختــه نمی شــود؟ تــا در هنــگام وقــوع زلزله هــای 

و  ســوزی  آتــش  انفجــار،  بــزرگ  فاجعــه  شــدید، 

علی الخصــوص  بــزرگ  شــهرهای  در  آب گرفتگــی 

ندهــد. پایتخــت رخ 

پاســخ: ســوال بســیار مهــم و اساســی اســت. اشــاره 

شــد کــه در یــک دهــه گذشــته بیشــتر بــه موضــوع ایمنــی 

ــایر  ــوص س ــت و در خص ــده اس ــه ش ــاختمان ها توج س

فاضــالب،  آب،  نظیــر شــبكه های گاز،  زیرســاخت ها 

خطــوط انتقــال نیــرو، پاالیشــگاه ها و نیروگاه هــا و...

غفلــت شــده اســت. متأســفانه مــا هنــوز بــرای هرکــدام 

ایــن مــوارد کــه اشــاره شــده دســتور العمــل علمــی و 

قابــل قبــول و مبتنــی بــر تجربــه و علــم روز نداریــم و لــذا 

ــازه های  ــه س ــه و بودج ــازمان برنام ــدا س ــت ابت الزم اس

غیــر ســاختمانی را تدویــن کنــد و ســپس بــا تخصیــص 

ــدارس  ــی م ــه ایمن ــع مشــابه کار بزرگــی کــه در زمین مناب

شــد؛ مقــاوم ســازی ایــن دســته از ســازه ها را کــه اهمیــت 

از ســازه های  دارنــد و حتــی مهمتــر  العــاده ای  فــوق 

ســاختمانی می باشــند؛ بــه مرحلــه اجــرا ببــرد. البتــه ایــن 

ــزرگ دارد؛  ــم ب ــی و تصمی ــه عــزم مل ــاز ب ــزرگ نی کار ب

زیــرا منابــع مــورد نیــاز خیلــی زیــاد اســت ولــی بایــد در 

ــر از  نظــر داشــت کــه حفــظ ســرمایه های موجــود مهمت

تولیــد ســرمایه های جدید)بــه واســطه توجیــه اقتصــادی 

ــد. ــازی( می باش ــاوم س مق

ــن: وضعیــت فاضاب هــای شــهر تهــران  ــوالد و بت ف
ــد؟ ــور می بینی را چط

ــی  ــراورد دقیق ــن خصــوص ب ــی در ای ــده خیل ــخ: بن پاس

نــدارم ولــی بــه نظــرم حداقــل در خطــوط انتقــال کار 

علمــی و مطابــق بــا دانــش امــروزی صــورت نمی پذیــرد.

مكزیــک  هماننــد  در کشــور هایی  بتــن:  و  فــوالد 
ریشــتر   7 بــاالی  زلزله هــای  وقــوع  هنــگام  ژاپــن  و 

ــی می ایســتند و از شــرایط موجــود  ــه راحت اشــخاص ب

ــردم  ــه م ــت ک ــن در حالیس ــد؛ ای ــرداری می کنن ــم ب فیل

کشــور مــا از زلزله هــای کمتــر از 7 ریشــتر نیــز بــه 

ــئله را  ــن مس ــل ای ــد. دلی ــه دارن ــراس و واهم ــدت ه ش

چــه می دانیــد؟ بــرای رفــع آن چــه بایــد کــرد؟

پاســخ:اواًل بایــد بپذیریــم کــه کشــور مــا از نظــر پایــداری 

ــون  ــورها همچ ــی کش ــه از برخ ــل زلزل ــازه ها در مقاب س

جلوتــر  بســیاری کشــورها  از  ولــی  عقب تــر  ژاپــن 

اســت. امــا بایــد در نظــر داشــت کــه بــه غیــر از بزرگــی 

زلزلــه، عوامــل دیگــری نظیرعمــق زلزلــه، مــدت تــدوام 

جمعیتــی  کانون هــای  فاصلــه  و  قــوی  حرکت هــای 

از مرکــز زلزلــه نیــز موثر انــد. و از طرفــی بــه خاطــر 

ــوز آگاهــی و اطالعــات  ــه هن ــده زلزل پیچیدگی هــای پدی

مــا کامــل نیســت؛ ولــی بــه نظــرم مــا در دهــه اخیــر 

رشــد قابــل توجهــی در مهندســی زلزلــه و وضــع قوانیــن 

ســختگیرانه در ســاخت و ســازهای جدیــد داشــته ایــم. 

ــه  ــات و خســارات ناشــی از زلزل ــی اســت تلف شــما کاف

اخیــر کرمانشــاه را بــا زلزله هــای گذشــته مقایســه کنیــد. 
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ــز  ــارت نی ــی و خس ــات جان ــداد تلف ــن تع ــد همی هرچن

قابــل قبــول نیســت ولــی عملكــرد ســازه های جدیــد در 

ایــن زلزلــه نشــان می دهــد کــه رونــد افزایشــی ایمنــی رو 

بــه رشــد بــوده اســت. و امــا نبایــد دو موضــوع مدیریــت 

زلزلــه  زمــان  بــرای  را  هموطنــان  آمــوزش  و  بحــران 

ــرد. ــوش ک فرام

متأســفانه مــا در ایــن خصــوص کــه اتفاقــًا هزینــه زیــادی 

ــن  ــتیم. م ــی هس ــب افتادگ ــد دچــار عق ــب نمی کن را طل

ــا  ــی کــه م ــا زمان ــه نظــرم ت ــده ای دارم و ب خــودم یــک ای

بــه وضعیــت کامــاًل قابــل قبولــی نرســیده ایــم می توانیــم 

ــات مقــاوم ســازی در کشــور، یــک  ــه تجربی ــا توجــه ب ب

فضــای ایمــن در هــر واحــد مســكونی و مخصوصــًا در 

مجتمع هــای مســكونی بــا هزینــه حداقلــی ایجــاد نمــود.

ــان در  ــی از مهندس ــل برخ ــدم تمای ــن: ع ــوالد و بت ف
ــات  ــرکت در انتخاب ــرای ش ــور ب ــی کش ــه مهندس جامع

نظــام مهندســی ســاختمان کــه می توانــد نقشــی تعییــن 

ــال  ــاز ها و اعم ــاخت و س ــت س ــود کیفی ــده در بهب کنن

نظــرات و جلوگیــری از برخــی تلفــات احتمالــی داشــته 

باشــد، چیســت؟

ــرای نظــام  ــون بســیار خوبــی کــه ب پاســخ: علی رغــم قان

مهندســی در کشــور تصویــب شــده اســت و اصالحــات 

بعــدی ایــن قانــون کــه در جهــت ارتقــای دانــش مهندســی 

ســاختمان بــوده اســت، ولــی ایــن ســازمان نتوانســته 

اســت بــه شــكل قابــل قبولــی رســالت فنــی و مهندســی 

ــی  ــائل مال ــروز مس ــفانه ام ــد و متأس ــا نمای ــود را ایف خ

ــت. و  ــده اس ــی ش ــه ای مهندس ــالق حرف ــر اخ ــب ب غال

ــه نظــر مــن یــک دلیــل عمــده کــه اکثریــت مهندســین  ب

کشــور تمایــل بــه شــرکت در انتخابــات نظــام مهندســی 

ــار  ــه کن ــن موضــوع اســت. البت ــد، همی ســاختمانی ندارن

کشــیدن و عــدم مشــارکت مهندســین نیــز مشــكلی را 

ــارکت  ــان مش ــر مهندس ــن اگ ــر م ــه نظ ــد. ب ــل نمی کن ح

باالتــری در انتخابــات داشــته باشــند و مطالبــات افزایش 

ــاز  ــاخت و س ــد س ــود رون ــه بهب ــد ب ــوان امی ــد، می ت یاب

کشــور را داشــت.

فــوالد و بتــن: چــرا همیشــه مدیریــت بحــران پــس از 
ــود؟  ــل می ش ــدی وارد عم ــكل ج ــه ش ــانحه ب ــوع س وق

چــرا قبــل از وقــوع ایــن جدیــت در افــراد مشــاهده 

ــا همــه چیــز فرامــوش  نمی شــود و پــس از مدتــی تقریب

می گــردد؟

پاســخ: بنــده اشــاره کــردم کــه بــه جــز فیزیــک بنــا، بایــد 

دو موضــوع مدیریــت بحــران و آمــوزش را جــدی گرفــت 

و اصــوال ایمنــی فصــل مشــترک ایــن ســه پارامتــر مهــم 

ــت بحــران در کشــور  ــد مدیری ــده بای ــه نظــر بن اســت. ب

ــات، فرماندهــی واحــد داشــته باشــد و  ــا همــه امكان و ب

در قبــال آن برنامــه مشــخص داشــته و پاســخگو باشــد. 

ــده  ــه دی ــوص لطم ــن خص ــدد در ای ــا از تش ــفانه م متأس

ایــم و امیــد اســت مراجــع تصمیــم گیــری کشــور ســریعتر 

در خصــوص یكپارچگــی موضــوع مدیریــت حــوادث و 

بحــران اقــدام نماینــد.

فــوالد و بتــن: نظــر حضرتعالــی در رابطــه بــا اجــرای 
ــازه های  ــه در س ــوع زلزل ــگام وق ــه هن ــات ب ــث حی مثل

واقــع در شــهر تهــران چیســت؟ آیــا واقعــًا بــرای نجــات 

جانمــان چنیــن عملكــردی مثمرالثمــر واقــع مــی شــود؟

پاســخ: مــن اعتقــاد بــه مقــاوم ســازی دارم و بــه نظــرم 

دانــش فنــی و تجربــه بــه اجــرای مقــاوم ســازی در کشــور 

وجــود دارد. وقتــی می تــوان بــا حداکثــر 30 درصــد 

ســاخت و ســاز، ســازه را بــه ســطح عملكــرد قابــل قبــول 

ــم،  ــه ســوی آنچــه آگاهــی نداری ــد ب ــا بای رســاند چــرا م

برویــم؟

فــوالد و بتــن: از اقدامــات شــاخص جنابعالــی در 
دوران ریاســت ســازمان نوســازی مــدارس بــه کــدام 

مــوارد می تــوان اشــاره کــرد؟

پاســخ: البتــه بنــده در مقابــل گذشــت و ایثــار ملــت 

 ... ایــران، مخصوصــا شــهدا و جانبــازان و  قهرمــان 

کاری نکــرده ام ولــی مهمتریــن اقــدام در دوران ریاســت 

ــه  ــک ســوم ب ــدارس از حــدود ی ــی م ــش ایمن ــده افزای بن

ــع  ــد مراج ــورد تایی ــوع م ــن موض ــه ای ــود. ک ــوم  ب دو س

جهانــی از جملــه ســازمان ملــل متحــد نیــز قــرار گرفــت. 

تقریبــا حــدود 37 درصــد مــدارس کشــور در زمــان 

ریاســت بنــده ســاخته شــد و اصــوال ســاخت و ســاز 

مــدارس از شــیوه ســنتی بــه شــیوه مــدرن ســوق داده 

شــد. توجــه بــه معمــاری مــدارس، اســتفاده از ظرفیــت 

ــه  ــدارس ب ــی م ــوع ایمن ــل موض ــزرگ و تبدی ــای ب وام ه

ــود  ــده ب ــت های اجرائــی بن ــی از سیاس ــه مل ــک مطالب ی

کــه البتــه ایــن مــوارد کامــال بــر مبنــای قوانیــن مصــوب 

مجلــس شــورای اســالمی بــود. در ایــن دوره ســعی شــده 

بــه موضــوع ایمنــی کامــال بــه شــكل علمــی پرداخته شــود 

ــه خــود معطــوف  ــز ب ــی را نی و خوشــبختانه توجــه جهان

نمــود. بــه نظــرم بزرگتریــن طــرح ایمنــی و مقــاوم ســازی 

مــدارس طــی یــک دهــه اخیــر در ایــران اجــرا شــده 

اســت و در بخــش بهســازی لــرزه ای، افتخــار جمهــوری 

اســالمی مطالعــات مقــاوم ســازی حــدود 6 میلیــون 

متــر مربــع و اجــرای مقــاوم ســازی حــدود 2.5 میلیــون 

مترمربــع بــا اســتفاده از دانــش مهندســی می باشــد. ســر 

جمــع در دوره مســئولیت بنــده حــدود 20 میلیــون متــر 

مربــع فضــای آموزشــی جدیــد یــا مقــاوم ســازی شــده بــه 

ــرداری رســید. بهــره ب

ــن: نظــر شــما در رابطــه بــا رکــود شــدید  ــوالد و بت ف
پروژه هــای بــزرگ عمرانــی بــه خصــوص در چنــد ســال 

ــن  ــت بدی ــی وضعی ــا ک ــان ت ــت؟ و از نظرت ــر چیس اخی

شــكل باقــی خواهــد مانــد؟

ــود  ــی موج ــكاالت اساس ــی از اش ــرم یك ــه نظ ــخ: ب پاس

ــه  ــج ب ــه منت ــت ک ــی اس ــش عمران ــود بخ ــور رک در کش

افزایــش بیــكاری و از دســت رفتــن توان مهندســی کشــور 

شــده اســت. مــن خــودم واقعــًا دلیــل حاکــم شــدن ایــن 

رکــود را نمی دانــم و اینکــه چــرا مســئولین کشــور در ایــن 

ــک  ــوان ی ــی بعن ــد. ول ــدام جــدی نمی نماین خصــوص اق

کارشــناس و فــردی کــه تجربــه اجرایــی در کشــور دارم، 

ادامــه ایــن شــرایط بــرای کشــور قابــل قبــول نیســت. 

ــزرگ  ــای ب ــادی پروژه ه ــود اقتص ــن: رک ــوالد و بت ف
ــه چــه انــدازه در دولــت جدیــد قابــل حــل و  عمرانــی ب

بررســی می باشــد و تاکنــون چــه تاش هایــی بــرای 

ــت؟ ــه اس ــام گرفت ــكل انج ــن مش ــع ای رف

پاســخ: بــه نظــرم طــی ســال های اخیــر ســهم اعتبــارات 

هزینــه ای دولــت از کل بودجــه افزایــش داشــته اســت و 

ــه اســت. و  ــی کاهــش یافت ــار طرح هــای عمران ــذا اعتب ل

ــه  ــت حرکــت جــدی در زمین ــه خــود دول ــی ک ــا هنگام ت

ــای  ــه پروژه ه ــی ب ــارات عمران ــص اعتب ــن و تخصی تأمی

ــود شــرایط  ــوان انتظــار بهب ــزرگ نداشــته باشــد، نمی ت ب

را داشــت. دولــت بایــد بپذیــرد کــه یكــی از موتورهــای 

اصلــی محــرک کشــور بخــش عمــران اســت و تــا زمانــی 

ــد شــغلی و  ــد، تولی ــن بخــش حرکــت جــدی نکن کــه ای
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کاهــش بیــكاری ســرابی بیــش نیســت.

شــغلی  مشــكات  حــل  بــرای  بتــن:  و  فــوالد 
مهندســان عمــران در چنــد ســال اخیــر چــه بایــد کــرد؟

ــوص  ــه خص ــران و ب ــش عم ــر بخ ــرم اگ ــه نظ ــخ: ب پاس

ــل  بخــش ســاختمان از رکــود خــارج شــود، درصــد قاب

بــه  از مشــكالت شــغلی مهندســین عمــران  توجهــی 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی ح راحت

ــده  ــه آین ــوان ب ــدازه ای می ت ــا چــه ان ــن: ت ــوالد و بت ف
ــود؟ ــدوار ب ــور امی ــران کش ــین عم مهندس

پاســخ: بــا توجــه به نیاز موجــود در کشــور در بخش های 

ــه خصــوص بخــش ســاختمان، و  ــران و ب ــف عم مختل

فرســودگی بخــش قابــل توجهــی از ســاختمان ها و زلزلــه 

خیــزی کشــور؛ بــه نظــرم هنــوز)در صــورت خــروج 

کشــور از رکــود( مــا نیــاز بــه مهندســان جدیــد و جــوان 

داریــم.

فــوالد و بتــن: کام آخــر و توصیــه جنابعالــی بــه 
دانشــجویان مهندســی عمــران در زمینــه اشــتغال و 

چیســت؟ تحصیــل 

ــه خــدا و دوم تــالش  ــوکل ب ــده اول ت ــه بن پاســخ: توصی

بــرای کســب دانــش و مهــارت و متوقــف نشــدن در 

حــال و دنبــال کــردن پیشــرفت های جدیــد در حــوزه 

مهندســی ســاختمان و مهمتــر از همــه خودبــاوری و 

ــا همــت و از  ــزرگ  را ب ــم کارهــای ب ــا می توانی اینکــه م

خودگذشــتگی و تفاهــم بــا یكدیگــر حــل کنیــم. و بــه این 

نکتــه توجــه کنیــد کــه عمــر تمــام می شــود ولــی کار تمــام 

نمی شــود. لــذا دقــت کنیــد کــه در عمــر خــود نقــش اثــر 

ــدگار شــود. گــذاری در جامعــه داشــته باشــید کــه مان

نگاهی بر تیم دانشگاه علم و صنعت 
در ششمین دوره از مسابقات پل فوالدی

علی خداقلی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چكیده
شــاید اگــر بخواهیــم مســابقه ای مرتبــط بــا رشــته ی مهندســی عمــران نــام ببریــم، اولیــن و یــا دومیــن مســابقه، مســابقه 

پــل فــوالدی بــه ذهنمــان برســد. در همیــن حیــن شــاید در نــگاه اول، کســی کــه چیــزی از ایــن مســابقات نمی دانــد، پلــی 

هماننــد پــل ماکارونــی تصــور کنــد کــه بــه جــای اســتفاده از ماکارونــی از فــوالد اســتفاده شــده اســت. امــا بــر خــاف ایــن 

تصــور، ایــن مســابقه بــا پــل ماکارونــی تفاوت هــای بســیاری هماننــد بزرگتــر بــودن ابعــاد )طــول پل هــای فــوالدی حــدود 

6 متــر و وزن آن هــا حــدود 100 کیلوگــرم( دارد. بنابرایــن نیــاز بــه کمــی علــم مهندســی بیشــتر و محاســبات دقیق تــری 

می باشــد. در ششــمین دوره از مســابقات پــل فــوالدی، تیمــی متشــكل از دانشــجویان دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــه 

سرپرســتی دکتــر محســنعلی شــایانفر در ایــن رقابت هــا حضــور داشــتند. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تجربیاتــی کــه 

طــی ایــن دوره کســب کردنــد را بــه مخاطــب منتقــل کننــد.
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از آن هــا  بایــد  بــود كــه تیم هــا  آیین نامــه ذكــر شــده 

پیــروى می کردنــد. در صــورت پیــروى نكــردن، مشــمول 

ــه  ــدند. آیین نام ــش وزن مى ش ــون افزای ــى همچ خطاهای

مســابقات در ســال های مختلــف تغییــرات زیــادی را 

بــه خــود دیــده اســت، بــرای ارزیابــی تیم هــای مختلــف 

در ششــمین دوره از ایــن مســابقات، تیم هــا در چهــار 

بخــش برتریــن دفترچــه محاســبات، اقتصادی تریــن پــل، 

کارایی تریــن پــل و برتریــن پــل در محمــوع ســنجیده 

شــدند.

در ایــن دوره بــر خــالف دوره هــای قبــل بخــش زیباتریــن 

ــن دوره  ــا در ای ــی پل ه ــن زیبای ــد، بنابرای ــذف ش ــل ح پ

اهمیــت چندانــی نداشــت.

شكل 1. سرپرست و اعضای تیم دانشگاه علم و صنعت 
ایران

فرمول هــای بــاال بــرای قســمت های اقتصادی تریــن و 

ــه  ــه نتیج ــى ك ــر تیم ــن ه ــد، بنابرای ــن می باش کارایی تری

مى شــود.  برگزیــده  باشــد،  داشــته  كمتــرى  فرمــول 

همچنیــن بــراى قســمت برتریــن پــل در مجمــوع، جایــزه 

بــه پلــى تعلــق مى گیــرد كــه مجمــوع دو فرمــول بــا هــم 

ــود. ــر ش ــا كمت ــه تیم ه ــه بقی ــبت ب نس

معرفی تیم دانشكده  .3
صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  عمــران  دانشــكده  تیــم 

ــه  ــایانفر  و ب ــنعلى ش ــر محس ــتى دكت ــه سرپرس ــران ب ای

از  دوره  در ششــمین  شبســترى   ســولماز  ســرگروهى 

ــوان دیگــر  ــه عن مســابقات پــل فــوالدى شــركت كــرد. ب

اعضــاى تیــم مى تــوان بــه محمــد امامیــان، محمدمهــدى 

عــرب بافرانــى، محمدجــواد دائــى زاده، علــى خداقلــى، 

امیرحســین دهشــیرى و پــدرام عبــدى  اشــاره كــرد.

از جملــه خصوصیــات اعضــاى تیــم مى تــوان بــه تعهــد 

نســبت بــه مســئولیت هاى خــود، روحیــه ى كار گروهــى، 

دانــش علمــى و فنــى الزم و سرســختى در كار اشــاره 

كــرد. تعــدادى از اعضــاى گــروه مســئولیت طراحــى را 

بــر عهــده داشــتند و در بخــش ســاخت و اجــرا همــه 

ــراد مشــاركت داشــتند. اف

طراحی  .4
همان طــور كــه در تمــام پــروژه عمرانــى بخــش طراحــى 

اهمیــت بســزایى دارد، در ایــن مســابقه نیــز، بخــش 

ــت.  ــادى داش ــت زی ــى اهمی طراح

در ایــن قســمت بایــد ابتــدا معمــارى پــل و مصالــح مورد 

اســتفاده انتخــاب می شــد. جــذب شــدن اعضــا توســط 

ــورد  ــه در م ــود كــه آیین نام ــى ب ــا خصوصیت ــا، تنه آهن رب

ــوع رده فــوالدى  مصالــح ذكــر کــرده. بنابرایــن از هــر ن

بــا خصوصیــات متفــاوت مقاومتــى اجــازه اســتفاده 

داده شــده بــود. همچنیــن در قســمت طراحــى مجــاز بــه 

اســتفاده از هــر شــكل مقطعــى همچــون باكــس، قوطــى، 

آى شــكل و ... نیــز وجــود داشــت.

مقدمه  .1
مســابقه پل هــای فــوالدی هــر ســاله توســط انجمــن 

ســازه های فــوالد ایــران برگــزار می شــود. هــدف از ایــن 

مســابقه، بــه چالــش کشــیدن دانشــجویان در بــه کار بردن 

مفاهیمــی کــه بــه صــورت تئــوری یــاد گرفتنــد و تجربه ی 

ــه  ــم ب اجــرای طراحی هــای خــود می باشــد. اگــر بخواهی

ــن  ــت اولی ــوان گف ــم می ت ــاره کنی ــابقات اش ــته مس گذش

دوره آن در ســال 1391 برگــزار شــده و در ســال های 

متوالــی ادامــه داشــته اســت.

در ایــن مســابقات یــک مســئله کــه بــه طــور واقعــی 

وجــود دارد، مطــرح می شــود و دانشــجویان می بایســت 

ــه بــرای ایــن مســئله در مقیــاس کوچكتــر1   ســازه ای بهین

ــورت  ــن ص ــه ای ــد. ب ــت کنن ــر رقاب ــا یكدیگ ــازند و ب بس

ــل خــود  ــه پ ــه شــرایط آیین نام ــا توجــه ب ــم ب ــر تی ــه ه ک

ــوان  ــت نمی ت ــه در واقعی ــا ک ــد. از آنج ــی می کن را طراح

ــن  ــاخت، بنابرای ــه س ــک تک ــورت ی ــه ص ــل را ب ــک پ ی

ــزم  ــا را مل ــه تیم ه ــرای ایجــاد شــرایط مشــابه، آیین نام ب

می کنــد تــا پــل خــود را از تکه هایــی بــا محدودیــت 

ابعــاد2 بســازد و در روز مســابقه در زمانــی مشــخص آن 

ــد. ــاژ کن را مونت

در واقعیــت می تــوان یــک پــل را بــا روش هــای مختلفــی 

از جملــه جــوش، اتصــال پیچــی و ... ســاخت. در ایــن 

ــه وســیله اتصــال پیچــی پل هــای  مســابقه تیم هــا بایــد ب

خــود را طراحــی کننــد. پل هــای ســاخته شــده می بایســت 

هــم از لحــاظ وزن و خیــز 3  بهینــه باشــند و هــم از لحــاظ 

زمــان مونتــاژ 4.

در مســابقات پــل فــوالدی از هر دانشــگاه یــک تیم هفت 

به طور مثال نسبت 1 به 10  1

2  به طور مثال حداکرث طول 1 مرت

3  نشانگر هزینه مصالح می باشد

4  نشانگر میزان هزینه کارگران و هزینه ساخت می باشد

نفــره شــامل دانشــجویان کارشناســی، کارشناســی ارشــد 

ــگاه  ــاتید دانش ــی از اس ــتی یك ــه سرپرس ــری ب ــا دکت و ی

می توانــد شــرکت کنــد. در حــال حاضــر سرپرســت تیــم 

پــل فــوالدی دانشــكده عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت 

ــر محســنعلی شــایانفر می باشــد. در بخــش  ــران، دکت ای

ــم داوران ارشــد کــه معمــواًل از اســاتید  ــک تی داوری، ی

دانشــگاه های برتــر انتخــاب می شــوند در ایــن مســابقات 

ــی از دانشــجویان  ــا جمع ــار آن ه ــد و در کن حضــور دارن

دکتــری و ارشــد بــه عنــوان کمیتــه داوران بــه آن هــا کمــک 

مــاه  اســفند  در  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  می کننــد. 

1391 زیــر نظــر دکتــر مرحــوم دکتــر رضــا عباس نیــا در 

ایــن مســابقات شــرکت کــرد و در چنــد بخــش جوایــزی 

را برنــده شــد. در آن ســال دکتــر محســنعلی شــایانفر بــه 

عنــوان داور ارشــد حضــور داشــت.

معرفی مسئله  .2
در ایــن دوره از مســابقات، مســئله ســاخت یــک پــل 

بــه طــول حداقــل 5.5 متــر، ارتفــاع عرشــه  حداقــل 60 

ــوده  ــر ب ــر 1.5 مت ــل حداكث ــاع كل پ ــر و ارتف ــانتى مت س

ــوان  ــه عن ــوى ب ــل عض ــول كل پ ــن در ط ــت. همچنی اس

ــق آیین نامــه  ــه صــورت سرتاســرى طب ــه گاه عرشــه ب تكی

ــد. ــرا می ش ــى و اج ــد طراح بای

نحــوه بارگــذاری در ایــن دوره بــه ســه صــورت بارگــذاری 

جانبــی ثابــت، بارگــذاری ثقلــی ثابــت و بارگــذاری ثقلــی 

ــر  ــرار ب ــه طــورى كــه ق ــود. ب ــزی شــده ب ــر برنامه ری متغی

ایــن بــود كــه در روز قبــل از مســابقه، بــه كمــك پرتــاپ 

ــى  ــن شــود ول ــر تعیی ــى متغی ــاس محــل بارگــذارى ثقل ت

ــا  ــا، ب ــم ه ــه تی ــراى هم ــه ب ــراى ایجــاد شــرایط عادالن ب

پرتــاب تــاس، یكــی از حالت هــای متغیــر در نظــر گرفتــه 

شــد.

همچنیــن یكســرى محدودیــت بــراى هندســه پــل در 
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ساخت  .5
بــرای شــروع مرحلــه ســاخت، بایــد مصالــح مــورد نیــاز 

ــن آالت  ــد آه ــرای خری ــواًل ب ــدند. معم ــداری می ش خری

ــود. از  ــه می ش ــادآباد مراجع ــع در ش ــن واق ــازار آه ــه ب ب

نــکات مهمــی کــه معمــواًل در پروژه هــای مهندســی بــرای 

ــر روی  ــه چشم پوشــی می شــود، آزمایــش ب کاهــش هزین

ــر  ــالوه ب ــا ع ــم م ــروژه، تی ــن پ ــد. در ای ــح می باش مصال

ــای  ــاالت و جوش ه ــح1 ، اتص ــر روی مصال ــش ب آزمای

اســتفاده شــده بــر روی مقاطــع را نیــز آزمایــش کــرد.

پــس از مطمئــن شــدن از مصالــح و اتصــاالت، در اولیــن 

گام مقاطــع بایــد بریــده شــوند. بــرای برش نیــز ابزارهای 

مختلفــی وجــود دارد کــه تیــم مــا از اره صابونــی اســتفاده 

کــرد. ایــن نــوع بــرش از دقــت باالیــی برخوردار اســت.

ــه مســئله  ــوان ب ــه ســاخت می ت ــم در مرحل ــکات مه از ن

ــاره  ــده اش ــاخته ش ــع س ــل زدن مقاط ــب زدن و لیب برچس

با تشکر از مهندس رضوی برای راهنامیی در انجام   1

تست های مورد نیاز

شكل 6. تست های انجام شده بر روی اعضا و اتصاالت

کــرد. بــر ایــن اســاس کــه هــر گونــه اشــتباه در اســتفاده 

اعضــا در جــای دیگــر می توانــد نتیجــه کار را نامطلــوب 

کنــد. بــرای بــاال بــردن دقــت پیشــنهاد می شــود پــس از 

ســاخت هــر قطعــه، بــا ابعــاد مشــخص شــده در نقشــه 

چــک شــود.

روز مسابقه  .6
ششــمین دوره مســابقات پل هــای فــوالدی در روز 1 

دی مــاه 1396 در دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد. 

در ایــن دوره از مســابقات، 12 تیــم از دانشــگاه های 

ــد  ــد. رون ــن مســابقه شــرکت نمودن مطــرح کشــور در ای

انجــام مســابقه بــه ایــن شــكل بــود کــه بــر اســاس 

ــدا  ــل از مســابقه، ابت قرعه کشــی انجــام شــده در روز قب

هــر تیــم در محلــی مشــخص در مقابــل تماشــگران، پــل 

خــود را مونتــاژ  می کــرد. ســپس پــل بــه وســیله ترازویــی 

وزن کشــی می شــد. پــس از انجــام وزن کشــی بــه قســمت 

بارگــذاری می رفــت و طبــق مــوارد آیین نامــه بــه وســیله ی 

یــک صفحــه فلــزی 2 و شــمش های فــوالدی بــه وزن 15 

کیلوگــرم بارگــذاری انجــام می شــد. در صــورت تحمــل 

بــا اســتفاده از کرنش ســنج میــزان خیــز هــر پــل ثبــت و 

بــا توجــه بــه وزن و زمــان در کنــار دیگــر پل هــا رقابــت 

محل قرارگیری بار  2

شكل 7. اعضای پل تیم دانشگاه علم و صنعت ایران

شكل 5. مدل سه بعدی در نرم  افزار رویت

sap2000 شكل 2. مدل سازی پل در نرم افزار

ــد  ــه بای ــرد ك ــاره ك ــن اش ــه ای ــوان ب ــم مى ت ــكات مه از ن

تــا در مرحلــه  ســهولت در اجــرا را در نظــر داشــت 

ــن مقاطــع  ــار تعیی ســاخت، دچــار مشــكل نشــد. در کن

بایــد اتصــاالت نیــز طراحــی شــوند. ممكــن اســت بــرای 

اتصــاالت نیــاز بــه مقاطــع خاصــی باشــد که بــرای اینکار 

بایــد بــا روش هایــی از جملــه بــرش لیــزر1 ، تراشــكاری2 

و ... مقاطــع خــاص را تولیــد کــرد کــه بســته بــه تعــداد و 

هزینــه بایــد روش بهینــه انتخــاب شــود. تیــم مــا در ایــن 

دوره از مســابقات از روش تراشــكاری  اســتفاده کــرد.

همچنیــن بــرای وصــل کــردن مقاطــع اتصــال بــه اعضای 

پــل، بایــد از جــوش اســتفاده کــرد، انتخــاب نــوع جــوش 

ــا  ــم م ــود. تی ــروژه ب ــن پ ــروی ای ــای روب ــم از چالش ه ه

ــرق، آرگــون و  ــوع جــوش ب ــل از ســه ن ــرای ســاخت پ ب

ــرد. اکسی اســتیلن 3 اســتفاده ک

1  CNC

2  با تشکر از مهندس زیوری برای راهنامیی در انجام امور 

تراشکاری

با تشکر از مهندس حاجی علی اکربی برای راهنامیی در امور   3

جوشکاری

شكل 3. نمونه قطعات اتصال

شكل 4. دستگاه جوش برق، آرگون و اکسی استیلن

بعــد از تصمیم گیــری در مــورد معمــاری پــل، نــوع و 

شــكل مصالــح مــورد اســتفاده، ابعــاد مقاطــع و جزئیــات 

اتصــال بایــد قبــل از شــروع مرحلــه ســاخت، نقشــه های 

ــا از  ــم م ــمت تی ــن قس ــرای ای ــد. ب ــه می ش ــی تهی اجرای

نرم افزارهــای اتوکــد و رویــت4  اســتفاده کــرد. همچنیــن 

نقشــه های اجرایــی را در ابعــاد واقعــی5  پرینــت گرفتیــم 

ــد و در بعضــی  ــوارد مفی ــه در بعضــی از م ــن نکت ــه ای ک

دیگــر فایــده ای نداشــت.

4  با تشکر از مهندس مهدی پورامینی برای راهنامیی در 

ترسیم نقشه های سه بعدی پل در نرم افزار رویت

5  نسبت 1 به 1

مختلــف  مصالــح  و  معمــارى  تغییــر  بــا  بنابرایــن 

ــس  ــت. پ ــت یاف ــف دس ــاى مختل ــه پل ه ــت ب مى توانس

از انتخــاب معمــاری و مصالــح مــورد اســتفاده بایســت 

بــا اســتفاده از نرم افــزار پــل را مــدل کــرد و بارگــذاری را 

اعمــال نمــود. پــس از تحلیــل نرم افــزار ابعــاد اعضــا نیــز 

sap 2000 ــزار ــا از نرم اف ــم م ــتند. تی ــن هس ــل تعیی قاب

ــرد. ــتفاده ک ــازی اس ــرای مدل س ب
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پایــان آن، اعضــای تیــم، تجربیاتــی را کســب کردنــد کــه 

در تمامــی مراحــل زندگــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 

ــروژه  ــن پ ــدای ای ــدس مرعشــی در ابت همانطــور کــه مهن

ــدن  ــابقه برنده ش ــن مس ــدف از ای ــه »ه ــد ک ــا گفتن ــه م ب

نیســت«.

می کــرد.

در ایــن مســابقه تیم هــا از روش هــای مختلفــی بــرای 

طراحــی پــل خــود اســتفاده کــرده بودنــد، بــه طــور کلــی 

ــه دو حالــت تقســیم بندی  می تــوان پل هــای موجــود را ب

ــوال وزن  ــه معم ــی ک ــای خرپای ــت اول، پل ه ــرد. حال ک

ــد  ــورب اســتفاده کردن ــد و از اعضــای م ــری3  دارن کمت

تــا بــار وارد بــر عرشــه را بــه اعضــای کنــار، بــاال و ســپس 

پل هــای  دوم،  حالــت  منتقــل کننــد.  تیكه گاه هــا  بــه 

قابــی کــه از اعضایــی بــا ابعــاد بزرگتــر تشــكیل شــدند، 

ــه  ــار را ب ــد و ب ــتری4 دارن ــا وزن بیش ــن پل ه ــوال ای معم

ــد. ــل می کنن ــا منتق ــه تکیه گاه ه ــل و ب ــی تحم تنهای

از اتفاقــات عجیــب در ایــن مســابقه شكســت تعــداد 

زیــادی از پل هــا بــود، بــه طــوری کــه در آخــر فقــط 

ســه تیــم توانســتند وزن را تحمــل کننــد و بیــن ایــن ســه 

تیــم رده بنــدی انجــام شــد. از علت هــای شكســت در 

پل هــای مختلــف می تــوان بــه طراحــی و یــا اجــرای 

ــا، از  ــی از تیم ه ــال یك ــور مث ــه ط ــرد، ب ــاره ک ــتباه اش اش

ــدون  ــود ب ــل خ ــر در پ ــدود 2 مت ــول ح ــه ط ــوی ب عض

هیــچ مهــار جانبــی اســتفاده کــرده بــود کــه در بارگــذاری 

دچــار کمانــش شــد. یــک تیــم دیگــر، لقی هــای اتصــال 

را در نظــر نگرفتــه بــود و پــل در انتهــای مونتــاژ قبــل از 

بارگــذاری دچــار یــک خیــز حــدود 3 ســانتی متری شــده  

بــود.

ــد.  ــل کن ــذاری را تحم ــت بارگ ــز نتوانس ــا نی ــم م ــل تی پ

علــت شكســت پــل مــا مربــوط بــه بخــش طراحــی 

ــده  ــاخته ش ــای س ــه دو خرپ ــورت ک ــن ص ــه ای ــد ب می ش

بــه صــورت کامــل پایــدار بودنــد و اتصــال ایــن خرپــا در 

کنــار هــم باعــث ناپایــداری شــده بــود و در نتیجــه در پــل 

پیچــش ایجــاد شــد، در اثــر پیچــش در یكــی از اعضــا، 

حدود وزن 80 کیلوگرم  3

حدود 150 کیلوگرم  4

پیــچ اتصــال آن بریــده و پــل دچــار شكســت شــد. البتــه 

ــزان  ــا می ــه آی ــت ک ــخص اس ــا نامش ــم م ــرای تی ــوز ب هن

ــچ مــورد  ــا مشــكل از پی ــوده و ی ــش از حــد ب پیچــش بی
ــوده اســت. 5 اســتفاده ب

ــچ یكــی از  ــت شكســت در هی ــه عل ــا ب ــل م در نتیجــه پ

ــت. ــرار نگرف ــی ق ــورد ارزیاب ــمت ها م قس

شركت پیچ و مهره ایران توحید  .7
در آخــر جــا دارد از مهنــدس مرعشــی، مدیریــت محتــرم 

شــرکت پیــچ و مهــره ایــران توحیــد، کــه در تمامــی 

بــه  ایــران  تیــم دانشــگاه علــم و صنعــت  از  مراحــل 

عنــوان اسپانســر حمایــت کردنــد، تشــكر ویــژه کنیــم. بــه 

ــای  ــه کمک ه ــای شــرکت محــدود ب ــه کمک ه طــوری ک

مالــی نشــد و بــه عنــوان یــک مشــاور دلســوز، در تمامــی 

جلســات در کنــار تیــم حضــور داشــت و تیــم را از 

تجربیــات خــود بهره منــد ســاخت.

ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــم دانش ــه تی ــه نتیج ــا اینک ب

منتهــی بــه شكســت شــد ولــی از شــروع ایــن پــروژه تــا 

البتــه بــه علــت خرپایــی بــودن پــل تیــم، ظرافــت خاصــی بــه کار   5
رفتــه بــود بــه طــوری کــه بــرای اتصــاالت از پیچ هایــی بــا انــدازه ی M5 و 
ــن رده از  ــد ای ــران توحی ــچ و مهــره ای ــود. شــرکت پی M6 اســتفاده شــده ب
ــی از  ــچ و مهره های ــتفاده از پی ــه اس ــور ب ــرد و مجب ــد نمی ک ــا را تولی پیچ ه

ــی شــدیم. ــس چین جن

شكل 8. پل تیم دانشگاه علم و صنعت بعد از شكست
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معرفی  .1
 آمــوزش نرم افــزار  SAP بســیار ســریع اســت و نیــازی 

بــه زمــان طوالنــی بــرای یادگیــری ایــن نرم افــزار نیســت. 

ــی  ــزار  SAP پیش بین ــرم  اف قالب هــای آمــاده ای کــه در ن

شــده اســت باعــث می شــود،طراح قــادر بــه شبیه ســازی 

طرح هــای بســیار پیچیــده باشــد.

بــه طــور کلــی برنامــه SAP2000، نــرم افــزای مناســب 

بــرای همــه مهندســان در پروژه هــای مختلــف می باشــد. 

 SAP2000  قابلیــت آن را دارد کــه قــاب بتنــی ایســتا، 

کوچــک و ســاده 2D را تحلیــل کنــد. همچنین قاب های 

ــا و  ــه شــكل تحلیل هــای پوی ــده 3D را ب ــزرگ و پیچی ب

غیرخطــی ارائــه می دهــد. امــا ایــن نــرم افــزار برخــالف 

ــوار برشــی را طراحــی  ــد دی ــزار  Etabs  نمــی توان نرم اف

کنــد، هــر چنــد کــه قــادر بــه تحلیــل آن می باشــد. 

ویژگی ها  .2
از جملــه ویژگــی هــای نرم افــزار  SAP کــه مــی تــوان بــه 

آن هــا اشــاره نمــود عبارتنــد از:

1. تحلیل استاتیكی و دینامیكی

2. تحلیل خطی و غیرخطی

3. تحلیل لرزه ای دینامیكی و پوش آور استاتیكی

4. تحلیل کمانش

5. سیستم های مختصات چندگانه

6. تحلیل بار متحرک کامیون برای پل ها

 LINK and ( 7. المانهــای غیــر خطــی فنــر و اتصــال

) SPRING

8. تنوع بارگذاری و ....

الزم بذكــر اســت كــه داشــتن قابلیت هــای مذكــور بــه 

كاربــر در تحلیــل ســازه کمــک بســزایی می نمایــد.

ــرم  ــا ن ــاده ب ــی و س ــل غیرخط تحلی  .3
SAP افــزار 

1. در ایــن نســخه یــک ِالمــان غیرخطــی و یــا یــک 

ــا اســتفاده از یــک مــدل جهــت دار  ــه ب ــه الی پوشــش الی

متریــال بــرای تحلیــل ســاده ســاختارهای دیــوار برشــی و 

ــت. ــده اس ــزوده ش ــه اف ــه برنام ــابه ب ــای مش برنامه ه

2. ایجاد مدل سازی ساده قسمت های محكم بتنی.

3. نمایش سطوح PMM مدل فیبری.

بــرای بتن ســازی در  پیــش  فــرض  4. خــواص مــواد 

جهــت ارتقــاء رفتــار یكپارچــه بتــن بهبــود یافتــه اســت.

ــزان  ــاء می ــه منظــور ارتق ــد چندخطــی ب 5. عناصــر پیون

ــر کــرده اســت. ــز تغیی ــا نی یكپارچكــی آنه

SAP ویژگی های پویای نرم افزار

6. در نرم افــزار SAP میراشــدگی )اســتهالك( مبتنــی بــر 

مــواد بــه منظــور تحلیــل خطــی و غیرخطــی یكپارچگــی 

مســتقیم بــرای مهندســان قابــل دســترس اســت.

ــور  ــه منظ ــواد ب ــر م ــی ب ــدگی مبتن ــن میراش 7. و همچنی

آنالیــز PSD و وضعیــت ثابــت در دســترس کاربــران 

قــرار دارد.

مــدل                       آنالیــز  بــرای  پایــه  واکنش هــای   .8

response-spectrum و مــدل time-history بــرای 

ــر و  ــه فن ــدی متصــل ب حفاظــت از اتصــال عناصــر پیون

زمیــن بــه منظــور دسترســی بهتــر بــه اثــرات از بیــن بــردن 

تــوده،  بهبــود یافتــه اســت.

محیط كاری برنامه  .4

 New Model گزینــه    File اصلــی  منــوی  از  اگــر 

انتخــاب شــود،كاربر بــا صفحــه زیــر رو بــه رو می شــود 

کــه در آن می تــوان مــدل اولیــه و بیــس کار را معیــن 

لیســت  بــا  را  برنامــه  محاســباتی  واحد هــای  و  کــرد 

کشــویی انتخــاب نمود)شــكل1(. در صورتــی کــه مدلــی 

چكیده
برنامــه SAP2000 از ســری برنامه هــای SAP می باشــد کــه یــک برنامــه عمومــی جهــت تحلیــل و طراحــی ســازه ها 

اســت. اولیــن تحلیــل کامپیوتــری SAP بــه روش المــان محــدود حــدود 30 ســال پیــش در دانشــگاه برکلــی کالیفرنیــا 

ــن  ــش روز، ســبب پیشــرفت ای ــه دان ــر ســاختمانی ب ــاز بخــش صنعــت ســاختمانی و غی ــزی شــده اســت کــه نی پایه ری

برنامــه شــد.

 SAP2000 یــک برنامــه قدرتمنــد بــرای مــدل ســازی، تحلیــل و طراحــی انــواع مختلــف ســازه ها اســت کــه حاصــل 

تــاش گــروه مهندســی ســازه و کامپیوتــر  )csi(  وابســته بــه دانشــگاه برکلــی در ایالــت کالیفرنیــای آمریــكا مــی باشــد.

ایــن نرم افــزار دارای قابلیــت هــای بســیار زیــادی اســت.

و همچنیــن می توانــد تمامــی نیازهــای الزم بــرای طــراح را یكجــا فراهــم آورد و در ســاخت ســازه ها بــه طــور عملــی 

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

پویا الماسی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

معرفی نرم افزار
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:Beam .2/5

بــرای اســتفاده از ایــن الگــو بایــد تعــداد دهانه هــای تیــر 

و مقــدار فاصلــه بیــن آن هــا وارد شــود، كــه پــس از تاییــد 

داده هــا الگــو تیــر ظاهــر می شــود )شــكل 4 و 5(:

شكل 4. مشخصات تیر

شكل 5. نمای تیر

 :2D Truss .3/5

بــرای رســم ایــن الگــو کــه الگــوی یــک خرپــا بــه صــورت 

دو بعــدی اســت بــه وارد کــردن مقادیــر تعــداد دهانه هــا، 

طــول دهانه هــا و ارتفــاع خرپــا نیــاز است)شــكل 6(. در 

ضمــن می تــوان توســط فلــش کشــویی، شــیبدار یــا قائــم 

بــودن خرپــا را مشــخص نمــود. پــس از تأییــد داده هــای 

وارده، الگــوی خرپــا بــه صــورت زیــر رســم می شــود 

)شــكل 7(:

شكل 6. مشخصات خرپا

شكل 7. نمای خرپا

 :2D Frames .4/5

ایــن الگــو بــرای رســم یــک قــاب دو بعــدی حایــز 

اهمیــت می باشــد.برای رســم قــاب، بایــد مقادیــر تعــداد 

دهانه هــای قــاب و عــرض آن هــا و تعــداد طبقــات و 

ارتفــاع آن هــا، در پنجــره ی ظاهــر شــده وارد گردد)شــكل 

ــو  ــا الگ ــد داده ه ــد از تایی ــود. بع ــم ش ــو رس ــا الگ 8(، ت

نمایــان می گــردد )شــكل 9(:

شكل 8. مشخصات قاب

از قبــل ســاخته باشــد می تــوان آن را بــه عنــوان بیــس کار 

 Initialize Model from an ــه ــرده و گزین ــی ک معرف

Existing File را فعــال نمــود: 

شكل 1. مدل اولیه

ــو از  ــد الگ ــف چن ــه تعری ــال ب ح  .5
می شــود: پرداختــه  فــوق  الگو هــای 

 :Grid Only .1/5

ــدون ترســیم المان هــای  ــه خطــوط شــبكه را ب ــن گزین ای

ــر قــرار می دهــد و تعریــف ایــن  ــار كارب ــازه ای در اختی ب

بــر عهــده ی خــود شــخص می باشــد.  نیــز  المان هــا 

معمــوال از ایــن الگــو بــرای طراحــی انــواع اســكلت های 

فــوالدی و بتنــی ســاختمان اســتفاده می شــود، و تمامــی 

ابتــدا  و..  ســتون  و  تیــر  نظیــر  ســازه ای  المان هــای 

تعریــف و ســپس طراحــی و بارگــذاری می گــردد. هنــگام 

ورود بــه ایــن الگــو صفحــه زیــر قابــل مشــاهده می باشــد 

ــكل 2(: )ش

شكل 2. مشخصات گریدها

ــداد گریدهــا در راســتای طــول، عــرض و  کــه در آن تع

ــرای رســم کــردن  ــا ب ــن آن ه ــه بی ــاع و ســپس فاصل ارتف

الگــو خواســته شــده اســت.

ــدی  ــه بع ــای س ــود نم ــه می ش ــه مالحظ ــه ک ــان گون هم

ــمت  ــدی در س ــای دو بع ــت و نم ــمت راس ــو در س الگ

ــكل 3(. ــت )ش ــده اس ــر ش ــر ظاه ــپ تصوی چ

شكل 3. نمای گریدها
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آشنایی با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

سینا ساعدی

دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت(

چكیده
مهندســی و مدیریــت ســاخت معــروف بــه مدیریــت ســاخت  یكــی از شــاخه های مهندســی عمــران اســت کــه بــه مدیریــت 

زمــان، هزینــه و کیفیــت در ســاخت مــی پــردازد و هــدف اصلــی از ایجــاد ایــن گرایــش، تربیــت افــرادی دارای توانایی هــای 

ــه ای و  ــی، منطق ــطح مل ــی در س ــزرگ عمران ــای ب ــاخت پروژه ه ــرا و س ــت اج ــت و مدیری ــزی، هدای ــت برنامه ری الزم جه

شــهری می باشــد. ایــن گرایــش از مهندســی عمــران کــه از پایــان دهــه 1۹70 میــادی رواج یافــت، بــرای بهبــود مدیریــت 

پروژه هــای عمرانــی و ســعی در تأمیــن یكپارچگــی در مدیریــت ایجــاد گردیــد.

شكل 9. نمای قاب

 :shells .5/5

ایــن الگــو بــرای ترســیم ســازه های رویــه ای شــكل مثــل 

ــاخته  ــته ای س ــای پوس ــا دیواره ه ــه ب ــتوانه ای ک ــم اس رس

ــوان  ــتوانه می ت ــوی اس ــم الگ ــرای رس ــت. ب ــود اس می ش

از لیســت کشــویی، گزینــه Cylinder را انتخــاب کــرد. 

ــر  ــی نظی ــردن داده های ــتلزم وارد ک ــازه مس ــن س ــم ای رس

مقادیــر ارتفــاع، شــعاع زاویــه قرارگیــری و تعــداد مقاطع 

می باشــد )شــكل 10 (. 

بعــد از وارد کــردن مقادیــر فــوق و تأییــد آن هــا ســازه بــه 

شــكل زیــر نمایــش داده می شــود )شــكل 11(:

منابع  .6
6/1. Csiamerica.com

6/2. Ariatahlil.ir

6/3. Wikipedia.com

6/4. Omranpooya.com

6/5. Teklasazeh.com

شكل 11. نمای رویه شكل 10. مشخصات رویه

سینا فوالدی

دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت(
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توســط اســاتید مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه می شــود. 

ایــن  درســی  واحدهــای  تعــداد  اســت  ذکــر  شــایان 

گرایــش در مقطــع کارشناســی ارشــد بــدون در نظــر 

ــت. ــد اس ــر 32 واح ــی براب ــن دروس جبران گرفت

جدول 1 . توزیع واحدها

جدول 2. نمونه ای از دروس اجباری و اختیاری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

ســاخت،  مدیریــت  و  مهندســی  گرایــش  بــر  عــالوه 

گرایشــی در تحصیــالت تکمیلــی به نام گرایــش مدیریت 

پــروژه و ســاخت نیــز وجــود دارد. گرایــش مدیریــت 

پــروژه و ســاخت تقریبــًا زیرگــروه مســتقیم معمــاری 

محســوب می شــود حــال آن کــه گرایــش مهندســی و 

ــران  ــی عم ــای مهندس ــز گرایش ه ــاخت ج ــت س مدیری

در تحصیــالت تکمیلــی مــی باشــد و شــاید همیــن امــر 

باعــث ایجــاد تفاوت هایــی میــان ایــن دو گرایــش شــده 

ــش  ــن دو گرای ــمی ای ــاوت اس ــوان از تف ــه می ت ــت ک اس

نیــز آن را درک کــرد. گرایــش مدیریــت پــروژه و ســاخت 

بــا هــدف قــرار دادن کلیــات پروژه هــای عمرانــی بــدون 

ــث خــود را  ــی آن مباح ــات اجرای ــه جزئی ــژه ب ــه وی توج

پیــش می گیــرد حــال آن کــه گرایــش مهندســی و مدیریــت 

ــک  ــات ی ــه جزئی ــی ب ــی و فن ــی عمران ــا نگاه ــاخت ب س

طــرح و نحــوه ســاخت و اجــرای آن توجــه بیشــتری دارد.

تمــام جوامــع  در  اســت کــه  بــه ذکــر  انتهــا الزم  در 

پروژه هــای  اجرایــی  مدیریــت  امــروزی،  پیشــرفته 

بــزرگ نقــش عمــده ای در پیشــرفت های اقتصــادی، 

اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی سیاســی دارنــد. انجــام 

مناســب و بهینــه یــک پــروژه در گــرو مدیریــت صحیــح 

ــی  ــای عمران ــژه در پروژه ه ــد، به وی ــی آن می باش و اصول

کــه بــا بخش هــای مختلفــی مرتبــط بــوده و اغلــب افــراد 

ــد. عــالوه  ــت دارن ــل هســتند و فعالی ــادی در آن دخی زی

در صنعــت  مــوارد ســرمایه گذاری هایی کــه  ایــن  بــر 

بــرای موفقیــت در پروژه هــای عمرانــی داشــتن دانــش و 

ــاز  ــه نی ــد، بلك ــت نمی کن ــروژه کفای ــی پ ــای فن مهارت ه

بــه توانایــی و مهارت هــای مدیریتــی نیــز الزم می باشــد، 

لــذا ایــن گرایــش فقــط محــدود بــه مدیریــت نیســت 

بلكــه مهندســی را نیــز دربــر می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر 

در  الزم  مهارت هــای  رشــته  ایــن  التحصیــالن  فــارغ 

تمــام زمینه هــای مدیریــت ماننــد امــور قراردادهــا، برنامــه 

ریــزی و کنتــرل پروژه هــا، هدایــت و رهبــری منابــع 

انســانی را کســب می کننــد، همچنیــن بــا زمینه هــای 

فنــاوری و اجــرای ســازه های مهــم ماننــد پل هــا، بنــادر، 

ســیلوها و ســاختمان های مســكونی و اداری و مــواد و 

مصالــح ســاخت آشــنا مــی شــوند.

پــروژه،  کنتــرل  و  برنامه ریــزی  پــروژه،  مدیریــت 

ــی  ــت مال ــاخت، مدیری ــای س ــان، روش ه ــت پیم مدیری

ــن و پیشــرفته  ــروژه، تکنولوژی هــای نوی و حســابداری پ

طراحــی  و  تحلیــل  پیشــرفته،  بتــن  تکنولــوژی  نظیــر 

ــت  ــی، بهداش ــاخت ها، ایمن ــت زیرس ــتم ها، مدیری سیس

و محیــط زیســت و ... از جملــه مباحــث اصلــی ایــن 

گرایــش هســتند.

ــی ســاده گرایــش مهندســی و مدیریــت  ــه بیان ــع ب در واق

ــق  ــه از تلفی ــان رشــته ای اســت ک ســاخت، گرایشــی می

ــی،  ــث مدیریت ــه مباح ــی از جمل ــوم مختلف ــل عل و تعام

مباحــث عمرانی)مهندســی عمــران(، مباحــث مرتبــط بــا 

صنایــع )مهندســی صنایــع(، مباحــث اقتصــادی و مالــی، 

مباحــث فلســفی و روانشــناختی و... ایجــاد شــده اســت 

و در ســال هــای اخیــر گســترش چشــمگیری در ایــن 

مباحــث داشــته اســت و دیگــر بــه طــور صــرف، محــدود 

بــه مســائل عمرانــی و ســازه ای نیســت. 

ــت ســاخت در  ــش مهندســی و مدیری ــل در گرای تحصی

مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی در داخــل 

ــت  ــل ظرفی ــه دلی ــد ب ــر چن ــد، ه ــم می باش ــور فراه کش

محــدود کــه از فلســفه وجــودی ایــن گرایش بــرای تربیت 

ــرد، همــواره اشــتیاق و  ــی مهنــدس نشــأت می گی مدیران

رقابــت زیــادی بــرای ورود بــه ایــن گرایــش وجــود دارد؛ 

بــه ویــژه در ســال های اخیــر کــه اغلــب دانشــجویان 

ممتــاز و نفــرات برتــر کنکورهــای تحصیــالت تکمیلــی 

ایــن گرایــش را بــرای ادامــه تحصیــالت عالــی خــود بــر 

ایــران در  از جملــه دانشــگاه های مطــرح  می گزیننــد. 

ــران،  ــت ای ــم و صنع ــوان دانشــگاه عل ــش می ت ــن گرای ای

دانشــگاه تهــران و دانشــگاه امیرکبیــر را نــام بــرد کــه هــر 

دو مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی را دارا 

می باشــند.

ــی  ــر مهارت ــه نظ ــش از نقط ــن گرای ــگان ای ــش آموخت دان

مــی تواننــد عــالوه بــر آمــوزش و یــا پژوهــش در دانشــگاه 

ــام  ــرای تم ــت و اج ــی، در مدیری ــز تحقیقات ــا و مراک ه

ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــت کنن ــی فعالی ــای عمران پروژه ه

تمامــی وزارت خانه هــا و ســازمان های دســت اندركار 

و  مســكن  و  راه  وزارت  ماننــد  ســاز،  و  ســاخت 

شهرســازی،  نیــرو، صنایــع و معــادن و یــا شــهرداری ها 

و نظــام مهندســی و شــرکت های مشــاور و شــرکت های 

پیمانــکاری مــی تواننــد از همــكاری دانش آموختــگان 

ــن گرایــش در جهــت ارتقــا کیفــی و کاهــش مــدت و  ای

ــد. ــره بگیرن ــروژه هــا به ــه پ هزین

ــی  ــع کارشناس ــرای مقط ــن دوره ب ــی ای ــای درس برنامه ه

ارشــد در چهــار نیمســال طــرح ریــزی شــده اســت و 

طــول هــر نیمســال 16 هفتــه آموزشــی کامــل می باشــد. 

ــی  مــدت هــر واحــد درس نظــری، آزمایشــگاهی و عمل

بــه ترتیــب 16و 32 ســاعت اســت و اکثــر دروس دارای 

ــروژه هســتند، پروژه هــا توســط دانشــجویان خــارج از  پ

ــا  ــای آن ه ــده و گزارش ه ــام داده ش ــی انج ــاعت درس س
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گزارشی از سمینار ایمنی در برابر زلزله

محمدرضا توسلی 

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

گزارش

چكیده
ــخ  ــزرگ کرمانشــاه در تاری ــه ب ــود و شــش مشــاهده می شــود، زلزل ــرزه ای ســال یک هــزار و ســیصد و ن ــم ل هنگامی کــه تقوی

ــان مــاه بــه شــدت چشــم می خــورد؛ ایــن در حالیســت کــه در همــان تقویــم روز پنجــم دی مــاه، روز ایمنــی در برابــر  21 آب

زلزلــه ثبــت شــده اســت. از زمانیكــه زلزلــه 7.3 ریشــتری کرمانشــاه رخ داده اســت، بحث هــای علمــی متعــددی در رابطــه بــا 

آن بوجــود آمــده و راهكارهایــی نیــز ارائــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس انجمــن علمــی عمــران در راســتای اتفاقــات پیــش رو 

ــا زلزلــه  و ارائــه راهكارهایــی جهــت  و بــه مناســبت روز ایمنــی در برابــر زلزلــه تصمیــم بــه برگــزاری ســمیناری در رابطــه ب

مقابلــه بــا ایــن پدیــده گرفــت. ایــن ســمینار در روز دوشــنبه مــورخ ۹6/10/11 بــا حضــور ســه تــن از اســاتید به  نــام دانشــكده 

عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران از جملــه جنــاب آقــای دکتــر قدرتــی امیــری از اعضــای کمیتــه تخصصــی مبحــث 

دهــم مقــررات ملــی ســاختمان، جنــاب آقــای دکتــر بازیــار از اعضــای آییــن نامــه 2800 زلزلــه ایــران و جنــاب آقــای دکتــر 

رییســی ریاســت نوســازی و بهســازی مــدارس کشــور برگــزار گردیــد. در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت بــه شــرح مختصــری 

در رابطــه بــا پــاره ای از مطالــب مهــم بیــان شــده در ســمینار مذکــور پرداختــه شــود. 

ساخت وســاز صــورت می پذیــرد شــامل ارقــام بســیار 

بزرگــی می شــوند کــه بــدون در نظــر گرفتــن مســائل 

ــرمایه ها  ــن س ــی ای ــی بازده ــزی اصول ــی و برنامه ری علم

ــازه های  ــال س ــوان  مث ــود. به عن ــد ب ــز خواه ــاًل ناچی عم

موجــود در کشــور علی رغــم طراحــی خــوب و پیشــرفته، 

ــای  ــوب و نقص ه ــرا دارای عی ــاخت و اج ــه س در زمین

زیــادی هســتند. همچنیــن در اجــرای پروژه هــای عمرانــی 

ــد کار می باشــیم.  ــر در رون ــوارد شــاهد تأخی ــر م در اکث

ــل  ــدس فارغ التحصی ــک مهن ــی اســت کــه ی ــن در حال ای

ــا  ــد ب ــاخت می توان ــت س ــی و مدیری ــش مهندس از گرای

اســتفاده از دانــش و تخصــص خــود و بــه کارگیــری 

ابزارهــای مناســب پروژه هــا را بــا هزینــه کمتــر و کیفیتــی 

ــب  ــاند و موج ــام رس ــه انج ــری ب ــان کوتاه ت ــر در زم بهت

ــروژه شــود. ــام پ ــت در اجــرا و اتم موفقی
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شكل2. مراحل اجرای گل میخ

شكل 3. مراحل اجرای شاتکریت

نتیجه گیری  .5
ســال  چنــد  هــر  و  اســت  لرزه خیــز  ایــران کشــوری 

ــن رو  ــد. از ای ــی ده ــی در آن رخ م ــه ی بزرگ ــار زلزل یكب

می بایســت بــرای جلوگیــری از تکــرار اتفاقــات گذشــته، 

ــكالت  ــا مش ــت، ت ــرت گرف ــش عب ــای پی از زمین لرزه ه

از  نیمــی  از  بیــش  نشــوند.  تکــرار  مجــددًا  قبلــی 

ــاخته  ــی س ــنتی و بنای ــه روش س ــران ب ــاختمان های ای س

شــده اســت و امــكان آن کــه تمــام آنــان تخریــب و از 

ــت  ــن الزم اس ــدارد. بنابرای ــود ن ــوند وج ــاخته ش ــو س ن

راهكاریــی جهــت بهســازی آنــان صــورت گیــرد. ســاختن 

ســقف کامپوزیــت و آرماتوربنــدی دیوارهــا و ســپس بتــن 

پاشــی از جملــه راهكارهــای بهســازی می باشــد. بــر ایــن 

اســاس پیــام زلزلــه کرمانشــاه ایــن اســت کــه در خصوص 

اجــزا غیــر ســازه ای نیــز می بایســت عملكــردی جدی تــر 

ــزوم،  ــورت ل ــی در ص ــت و حت ــر داش ــی دقیق ت و نظارت

ــد. ــع می باش ــز بالمان ــا نی ــتورالعمل ه ــر دس تغیی

زلزله و مهندسی در ایران  .1

ــد  ــب ش ــس رخ داد موج ــه طب ــال 57 زلزل ــی در س وقت

ــه  ــث زلزل ــه بح ــی ب ــی و مهندس ــه علم ــه جامع ــا توج ت

معطــوف شــود. پــس از آن هنگامیكــه زلزلــه منجیــل کــه 

کشــور را لرزانــد زنــگ خطــری شــد بــرای دولــت، تــا بــه 

موضــوع رعایــت اصــول فنــی و مهندســی در ســاخت و 

ســاز توجــه مضاعفــی داشــته باشــد و در ســال 82 بــا رخ 

دادن زلزلــه بــم توجــه دولــت بــه موضــوع مقــاوم ســازی 

معطــوف گشــت. حــال بایــد نظــاره کــرد کــه زلزلــه ازگلــه 

بــا چــه واکنشــی رو بــه رو خواهــد شــد؟

انواع ساختمان ها در استان كرمانشاه  .2

طبــق بررســی های انجــام شــده در اســتان کرمانشــاه 52% 

ســازه های   28% بنایــی،  ســازه های  را  ســاختمان ها 

ــه تشــكیل می دهــد  ــن آرم ــوالدی و %16 ســازه های بت ف

ــه ســایر ســازه ها می شــود.  ــوط ب ــده مرب ــی مان و %4 باق

ایــن موضــوع بدیــن معنیســت کــه میــزان قابــل توجهــی 

ــی  ــازه های بنای ــكل از س ــتان متش ــن اس ــازه های ای از س

ــاب  ــرپل ذه ــود در س ــاختمان موج ــت. از 9700 س اس

ــیب دیده انــد. ــورد آس ــاختمان ها یعنــی 683 م %7 س

دیوارها  .3

زلزلــه  وقــوع  هنــگام  در  شــده کــه  مشــاهده  اغلــب 

ــه  ــد ک ــی کنن ــزش م ــا ری ــد و ی ــرک می خورن ــا ت دیواره

تــرک خــوردن دیوار هــای جداکننــده طبیعــی اســت ولــی 

ریــزش آنــان غیرقابــل قبــول می باشــد.

ــه دو  ــان ب ــه موقعیتش ــه ب ــا توج ــده ب ــای جداکنن دیواره

ــارج از  ــه )خ ــاب( و تیغ ــل ق ــاب )در داخ ــته میانق دس

می شــوند.  تقســیم بندی  قــاب( 

ــواع حالت هــای شكســت داخــل صفحــه میانقاب هــا  ان

عبارتنــد از: خردشــدگی گوشــه ها، لغــزش برشــی، فشــار 

قطــری، تــرک قطــری، گســیختگی قالبــی. از دالیــل 

ــا اتصــاالت ضعیــف و  ــه قــاب ب ایجــاد آنــان می تــوان ب

اجــزای پرکننــده قــوی نســبت بــه میانقــاب یــا قــاب قــوی 

و مصالــح بنایــی ضعیــف در میانقــاب اشــاره کــرد.  

شكل 1. نمونه ای از ترک های سازه ای

از عمــده دالیــل خرابــی دیوارهــا نیــز می تــوان بــه مــوارد 

ذیــل اشــاره نمــود:

بــرای  دیوارهــا  در  پســت  وال  از  اســتفاده  عــدم   .1

جلوگیــری از ریــزش دیــوار در جهــت بــرون صفحــه

2. وجود طبقه نرم

3. عدم مهار جان پناه

4. عــدم اجــرای کالف افقــی یــا قائــم در ســاختمان های 

یی بنا

5. عدم کفایت سازه ای و طراحی و اجرای درست بنا

بهسازی  .4
ســاختمان های  مــورد  در  موضوعاتــی کــه  از  یكــی 

قدیمــی مطــرح شــده اســت، بحــث بهســازی و مقــاوم 

ســازی آنــان می باشــد. ایــن کار بــا روش هــای مختلفــی 

صــورت می گیــرد. از جملــه روش هــای بهســازی بــه 

شــرح ذیــل می باشــد:

ــدا  ــکار ابت اجــرای گل میــخ در ســقف ها: کــه جهــت این

ســقف را تخریــب می کننــد و ســپس گل میخ هــا را 

ــور را  ــبكه آرمات ــت ش ــد، در نهای ــی نماین ــذاری م جایگ

ــد.  ــام می دهن ــزی را انج ــن ری ــرا و بت اج

از دیگــر مــوارد بهســازی دیوارهــا اجــرای شــاتکریت 

پــس از آرماتوربنــدی در دیــوار می باشــد.






