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به  نام  خدا

بــا تــاش مهندســان جــوان 142 ســال 96 ســالی پربــار و ارزشــمند بــرای مــا رقــم خــورد، ســالی بــا 

بــه اهدافمــان نزدیک تــر نمــود. مــا را  انگیــزه  بــا پشــتوانه عشــق و  دســتاوردهای عظیــم کــه 

امــروز در جای جــای شــرکت 142 نشــانه های تــاش و همــت جوانــان عزیزمــان پرتــو افکنــده اســت و 

ــن  ــانیم. در ای ــان می رس ــه پای ــال 96 را ب ــندی س ــا غــرور و خرس ــه ب ــم ک ــروردگار مهربانی ــگزار پ سپاس

واپســین روزهــای ســال فرصــت را مغتنــم شــمرده و پیشــاپیش آغــاز ســال 97 را تبریــک عــرض می نمایــم 

و از خداونــد متعــال ســامتی، عــزت، آبــرو، نشــاط و امیــد را بــرای شــما عزیــزان و خانــواده محترمتــان 

ــدم. آرزومن

ــه  ــی ب ــت برگ هــای زرین ــزان، باصاب ــما عزی ــام ش ــن روزگار و ای ــه و در ای ــن عرص ــد در ای ــدون تردی ب

ــد نمــود. ــه خواهی تاریخچــه پرافتخــار شــرکت 142 اضاف

هم اکنون شما تاریخ و اعتبار ما هستید، پیروز و سربلند باشید.

                                                                                                                               هوشنگ رسته                                                                

                                                                                                                               زمستان 96

پیــــــــــــــــام
مدیرعامل



                  

به  نام خدا 
ششــمین گاهنامــه شــورای جوانــان 142 درزمانــی کوتــاه مانــده بــه پایــان ســال ۹6 در حالــی منتشــر می شــود کــه ایــن 
ــه شــمار می آیــد، چراکــه باگذشــت حــدود 3 ســال از آغــاز فعالیــت آن رویکــردی  ــرای شــورا ب ســال نقطــه عطفــی ب

جدیــد در کالبــد شــورا دمیــده شــده و موجــب پویایــی و بلــوغ فکــری و مدیریتــی بهتــر اعضــای آن گردیــده اســت.
ــی  ــا تالش ــود و ب ــغله کاری خ ــام مش ــا تم ــه ب ــت ک ــی اس ــت جوانان ــل فعالی ــان ماحص ــورای جوان ــم ش ــه شش گاهنام
بی ماننــد اقــدام بــه گــردآوری، ویرایــش، طراحــی، صفحه بنــدی و کلیــه کارهــای مرتبــط بــا آن نمودنــد، بــا ایــن امیــد 

ــر از قبــل باشــد. ــر و مطلوب ت ــه ای پربارت ــه گاهنام ــالش ارائ ــن ت کــه حاصــل ای
ــه  ــه ک ــی قرارگرفت ــان 142 در جایگاه ــورای جوان ــون ش ــیب ها، هم اکن ــراز و نش ــی ف ــس از ط ــت پ ــه اس ــایان توج ش
ــر و تأثیرگــذار را ایفــا  ــه رشــد 142 نقشــی اجتناب ناپذی ــد رو ب ســعی در بهبــود زیرســاخت های شــرکت دارد و در رون
نمــوده اســت. در ایــن راســتا مدیریــت محتــرم شــرکت 142 بــا اعتمــاد بــه جوانــان، اجــرای کامــل پروژه هــای مراکــز 
جامــع ســالمت شــبانه روزی درجه یــک را بــه شــورای جوانــان ســپردند تــا دانــش، تخصــص و تــالش خــود را بــا بهتریــن 
کیفیــت و عملکــرد، معطــوف ســازندگی کشــور عزیزمــان نماینــد و تحویــل مطلــوب ایــن پروژه هــا، در بهمن مــاه امســال 
پاســخگوی ایــن محبــت و اعتمــاد ایشــان بــود. همچنیــن حضــور شــرکت در ســومین نمایشــگاه بیمارســتان ســازی بــه 
گــواه بازدیدکننــدگان محتــرم، بســیار جــذاب و پربارتــر از ســال های قبــل انجــام پذیرفــت کــه حاصــل تــوان و نبــوغ 

ــان  می باشــد. ــان عزیزم جوان
ــان 142 شــاهد نقش آفرینــی بیشــتر نســلی  ــد و همــت واالی جوان ــا ایده هــای جدی ــان آرزو دارم در ســال ۹7 ب در پای
پویــا و تأثیرگــذار در گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 باشــیم و حمایــت و اعتمــاد مدیــران دلســوز شــرکت را بــه 

بهتریــن شــکل پاســخ دهیــم.

                                                                                    
                                                                                                                    سال نو فرخنده

                                                                                                                    مریم نجاتی 
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مــــــــــــــــــرام
نـــــــــــــــــــامه

            

شورایجوانان

ــد و  ــدار، متعه ــالق م ــت اخ ــه ایس ــاختمان 142« مجموع ــین راه و س ــروه مهندس ــرکت »گ ــان ش ــورای جوان ش
ــکار در  ــنهاد راه ــه و پیش ــور مطالع ــی و به منظ ــری گروه ــکاری و همفک ــت، هم ــه صداق ــر پای ــه ب ــاز ک تصمیم س
راســتای بهبــود ســاختار و افزایــش بهــره وری و همچنیــن شناســایی و تربیــت مدیــران آینــده و تحقــق چشــم انداز 
شــرکت 142 تشــکیل گردیــده اســت و بــه اصــول و قواعــد زیــر کــه تحــت عنــوان »مرام نامــه شــورای جوانــان 142« 

ــود. ــد ب ــد خواه ــد، پایبن می باش
                                                                       

1.انسجام و یکپارچگی
بــا ایــن بــاور کــه تعهــد، وفــاداری و احســاس تعلــق بــه شــرکت از مصادیــق تحکیــم و یکپارچگــی ســازمانی اســت 
متعهــد می شــویم کــه به عنــوان یــک عضــو فعــال در پیکــره ای واحــد و منســجم عمــل نمــوده و همــواره در جهــت 

هماهنگــی و پیشــرفت هرچــه بیشــتر آن تــالش کنیــم.
2.رعایت قوانین و مقررات

بــا ایــن دیــدگاه کــه انجــام وظایــف شــغلی و فعالیت هــای ســازمانی و تحقــق اهــداف عالیــه شــرکت درگــرو رعایــت 
قوانیــن اســت، خــود را متعهــد و ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات و اجــرای آن هــا می دانیــم.

3. رفتار منصفانه و قانونمند
ــا  ــراي آن ه ــته و پذی ــرام گذاش ــران احت ــکاران و دیگ ــازماني، هم ــای س ــی ارزش ه ــان به تمام ــورای جوان ــای ش اعض
هســتند. ارزش هــای شــخصي مــورد انتظــار عبــارت اســت از: صداقــت و درســتي، فرهنــگ کار گروهــي، خودبــاوري، 

آمــوزش پذیــري، حســن ســلوك، آراســتگي و متانــت.
4.وظیفه اعضای شورا در قبال یکدیگر و سایر کارکنان

الف.رعایت اصول اخالقی، وظیفه شناسی، وقت شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد.
 ب.رعایت اصول، امانت داری، رازداری، صداقت و حفظ اطالعات مربوط به شورا و شرکت.

 ج.تالش برای ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان هیئت مدیره.
 د.تالش برای ارتقای دقت، صحت و کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شرکت.

 ه.احترام به حریم خصوصی همکاران
 و.رعایت منزلت و حقوق انسانی و احترام متقابل به یکدیگر

 ز.صداقت و درستی در تبادل اطالعات
 ح.رفتار منصفانه با یکدیگر و پرهیز از هرگونه تنش و برهم زدن آرامش شورا

 ط.احترام به فرهنگ، آداب و سنن و اعتقادات همکار



            

5.انتخاب اعضا
انتخــاب کلــی اعضــا از بیــن کارکنــان شــرکت 142 و بــر مبنــای احــراز شــرایط زیــر انجــام می پذیــرد 
ــن  ــخص تعیی ــی مش ــرای مدت ــورا ب ــر ش ــاع نظ ــری و اجم ــا همفک ــورا ب ــر در ش ــراد حاض ــمت اف و س

می گــردد.
الف.پایبندی کامل به اصول اخالقی و رفتاری
 ب.حضور تمام وقت و دائمی در شرکت 142

 ج.تمایل فردی به حضور در شورا و داشتن پویایی و روحیه کار گروهی

6. موضوعات موردبحث
در ایــن شــورا تنهــا موضوعــات مربــوط بــه شــرکت 142 موردبحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت و 
پرداختــن بــه هــر موضــوع دیگــری ازجملــه مســائل سیاســی، حزبــی و غیــره خــارج از قواعــد و ممنــوع 

می باشــد.

7.نحوه تصویب تصمیمات
کلیــه تصمیمــات شــورا پــس از نظرســنجی، بــا رأی اکثریــت حضــار بــوده و بایــد بــه تائیــد مدیریــت 
برســد و در صــورت تصویــب هرگونــه مصوبــه ای، کلیــه اعضــا ملــزم بــه قبــول و اجــرای آن می باشــند.

8.الزامات و انتظارات
نظــر بــه اینکــه شــورای جوانــان 142، بــر پایــه اخــالق، اعتمــاد و تعهــد اعضــا اســتوار گردیــده اســت، 
رعایــت ایــن مــوارد اولیــن و مهم تریــن شــرط حضــور در آن می باشــد، پــس بنابرایــن کلیــه اعضــا ملــزم 
و متعهــد بــه اجــرای ایــن مرامنامــه می باشــند و عــدم رعایــت آن منجــر بــه تذکــر، جریمــه، اخــراج از 

شــورا و درنهایــت قطــع رابطــه همــکاري می گــردد.

9.خروجی جلسات
ــه  ــرکت 142 ارائ ــت ش ــه مدیری ــه ب ــب صورت جلس ــوب و در قال ــورت مکت ــه به ص ــر جلس ــات ه مصوب

می گــردد.
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شاخص فالکت

بوروکراسی در منابع انسانی

   زلزله و مدیریت بحران

راهبرد های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود  

تعییــن عملکــرد رفتــار دینامیکــی دیوارهــای خاکــی میــخ گذاری 
ــکان ــر م ــاس تغیی ــر اس ــرزه ای ب ــای ل ــت بارگذاری ه ــده تح ش

ــاق  ــی ات ــزء بررس ــا و در ج ــپیتال ه ــه در مگاهاس ــتم تهوی سیس
ــی ــت و منف ــار مثب ــه فش ــل و ایزول عم

عایق کاری مناسب در بخش های مختلف ساختمان 
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شاخص فالکت 

مقدمه
ــود و  ــرح می ش ــعه مط ــورهای درحال توس ــاد کش ــم در اقتص ــی مه ــوان بحث ــکاری به عن ــورم و بی ــروزه ت ام
ــه در  ــد. ک ــتفاده می نماین ــت اس ــام فالک ــه ن ــی ب ــاخصی ترکیب ــا از ش ــح آن ه ــرای درک صحی ــا ب اقتصاددان ه

ــم. ــی می کنی ــر بررس ــور مختص ــه آن را به ط ــن مقال ای

تورم
ــه مفهــوم افزایــش غیرمتناســب ســطح عمومــی قیمت هــا در نظــر گرفتــه می شــود کــه به منظــور محاســبه آن  ــاً ب ــورم عموم ت
ــا توجــه بــه تأثیــر وزنــی تعریف شــده بــرای هــر کاال لحــاظ می شــود. درواقــع زمانــی افزایــش  متوســط تغییــر قیمــت کاالهــا ب
ــی و غیرمســتمر  ــش ناگهان ــا و به صــورت مســتمر باشــد و افزای ــه بیشــتر کااله ــوط ب ــه مرب ــده می شــود ک ــورم نامی ــا ت قیمت ه
قیمــت برخــی از کاالهــا در اصطــالح پــرش قیمــت تلقــی می گــردد. بنابرایــن تــورم دارای ماهیتــی پویــا بــوده و پــرش قیمــت 

ماهیتــی ایســتا دارد.

بیکاری
بیــکاری عبــارت اســت از عــدم ادامــه ی کســب وکار یــا در دســترس نبــودن کار بــرای فــردی کــه تمــام خصوصیــات کار کــردن 

را دارد.
شروطی که برای بیکاری افراد تعریف گردیده عبارت است از:

1-فرد اخیراً وارد بازار کار شده است ولی شغلی پیدا نکرده است.
2-فرد شغل خود را رها نموده و در جست وجوی شغلی مناسب است.

3-افــرادی کــه توســط کارفرمــا از کار تعلیــق می شــوند و پولــی بــه آن هــا پرداخــت نمی شــود )درصورتی کــه ایــن تعلیــق بیــش 
از هفــت روز طــول بکشــد.(

4-فرد به خاطر بسته شدن کارخانه یا اخراج توسط کارفرما دارای کار نیست.

پرش قیمت ها براثر افزایش یک باره قیمت ها                         تورم براثر افزایش مستمر قیمت ها
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)Misery Index(شاخص فالکت
ــارو و اوکان در دهــه 70  شــاخص فالکــت، شــاخصی ترکیبــی در اقتصــاد اســت کــه به وســیله اقتصاددانانــی از قبیــل رابــرت ب

ــورم به صــورت خطــی حاصــل می شــود ــکاری و ت ــرخ بی ــب ن ــن شــاخص از ترکی ــالدی معرفی شــده اســت. ای می
 آرتــور اوکان معتقــد بــه محاســبه شــاخص فالکــت بــر اســاس نــرخ بیــکاری و تــورم بــود. درحالی کــه رابــرت بــارو عــالوه بــر 
ایــن دو مــورد نــرخ ســود بانکــی و تولیــد ناخالــص داخلــی را هــم مــالك عمل قــرار مــی داد. امــروزه از روش آرتــور اوکان اســتفاده 
ــکاری و  ــرخ بی ــی ن ــی یعن ــر حاصــل جمــع دو شــاخص اصل ــی ب ــن شــاخص بســیار ســاده و مبتن می شــود. روش محاســبه ای
نــرخ تــورم اســت؛ مثــاًل اگــر میــزان بیــکاری در یــک کشــور 10 درصــد و میــزان تــورم ۵ درصــد باشــد، شــاخص فالکــت در آن 

کشــور 1۵ در صــد اســت.
ــرا  ــت؛ زی ــوس اس ــکاری معک ــورم و بی ــن ت ــه بی ــت، رابط ــی اس ــا تک رقم ــورم در آن ه ــرخ ت ــه ن ــعه یافته ک ــورهای توس در کش
ــه افزایــش تولیــد می شــوند و درنتیجــه بیــکاری کاهــش پیــدا  ــورم و رشــد قیمت هــا، تولیدکننــدگان تشــویق ب ــا افزایــش ت ب
ــورم  ــان اشــتغال و ت ــادل می ــالش هســتند در نقطــه تع ــزی همیشــه در ت ــان برنامه ری ــن کشــورهایی متصدی ــد. در چنی می کن
بهینــه قــرار گیرنــد. درحالی کــه کشــورهایی ماننــد ونزوئــال کــه تورمــی مزمــن را داراســت رابطــه میــان تــورم و بیــکاری رابطــه ای 
مســتقیم اســت و بــا افزایــش تــورم، بیــکاری نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. در ایــن شــرایط اقتصــاد دچــار تــورم و رکــود توأمــان 

اســت کــه رکــود تورمــی نامیــده می شــود.

وضعیت های مختلف اقتصاد بر اساس شاخص فالکت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

الــف( شــاخص فالکــت بیــن اعــداد 0 تــا 10 حالــت ایــده آل اســت. هــر مقــدار بــه صفــر نزدیک تــر باشــد نشــان دهنده وضعیــت 
ــر اقتصــادی اســت. در حــال حاضــر شــاخص فالکــت هیــچ کشــوری کمتــر از عــدد ۵ نیســت و اغلــب کشــورهای  ــده آل ت ای

پیشــرفته شــاخصی بیــن ۵ تــا 10 دارنــد.

ب( شــاخص فالکــت بیــن اعــداد 10 تــا 20 نشــانه وجــود مشــکل اقتصــادی جــدی اســت کــه ریشــه در ســرمایه گذاری وســیع 
جهــت توســعه صنعتــی داشــته و یــا بــه دلیــل نــرخ بیــکاری بــاال اســت. شــاخص فالکــت باالتــر از عــدد 1۵ در بلندمــدت موجــب 

مشــکل در بازیابــی اقتصــادی پــس از بحــران می شــود.

ج( شــاخص فالکــت بیــن اعــداد 20 تــا 30 نشــان دهنده ی بحــران شــدید اقتصــادی اســت. کشــوری کــه بــه ایــن نــرخ رکــود 
برســد در صــورت اقــدام به موقــع اقتصــادی معمــوالً تــا یــک دهــه عــوارض ایــن رکــود را تجربــه خواهــد کــرد.

د( شــاخص فالکــت باالتــر از عــدد 30 عالمــت رکــود تورمــی اســت کــه در ایــن شــرایط وضعیــت مشــکالت اقتصــادی چیــزی 
ــوده و  ــور ب ــک کش ــادی ی ــاخت های اقتص ــن زیرس ــن رفت ــانه از بی ــی، نش ــود تورم ــت. رک ــار اس ــران تمام عی ــک بح ــر از ی فرات
اقدامــی ســریع را می طلبــد. معمــوالً ایــن رکــود راه حــل ســاده و مدونــی نــدارد و آثــار آن حداقــل یــک نســل را در بــر خواهــد 

گرفــت.

ــن جــداول و  ــده اســت. ای ــر بررســی گردی ــه شــاخص فالکــت برخــی کشــورها در ســال های اخی ــوط ب ــان جــداول مرب در پای
ــه آن هــا از صنــدوق بین المللــی پــول )IMF(، بانــک جهانــی )WORLD BANK( و خبــر گــذاری بلومبــرگ  ارقــام مربــوط ب
ــه  ــت ک ــایان ذکر اس ــه ش ــد. البت ــرار می دهن ــا ق ــار م ــح را در اختی ــاً صحی ــاری تقریب ــده و آم ــتناد ش )BLOOMBERG( اس
جــدول به دســت آمده از ســایت بلومبــرگ مربــوط بــه یــک خبرگــزاری آمریکایــی بــوده و جنبــه ی مرجــع بــرای اقتصاددان هــا 

ــرار نمی دهنــد. ــران آن را مبنــای محاســبات خــود ق ــه ای ــدارد و برخــی کشــورها ازجمل ن
ــه ســال 2013  ــران در ســال 2016 نســبت ب ــکاری ای ــورم و بی ــود وضعیــت ت ــا قابل توجــه باشــد بهب ــرای م ــد ب آنچــه می توان

اســت.
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ــدیدی  ــیار ش ــت بس ــاخص فالک ــا ش ــال ب ــود ونزوئ ــاهده می ش ــت آمده، مش ــال 2017 به دس ــه در س ــور ک ــار مذک در آم
مواجــه شــده کــه ســبب ایجــاد مشــکالت جــدی در بهبــود شــرایط اقتصــادی آن کشــور گردیــده اســت. طــی ســالیان 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــن کشــور ازلحــاظ شــاخص فالکــت را ب ــوان ضعیف تری ــال عن ــواره ونزوئ گذشــته هم
در ادامه آمار مربوط به شاخص فالکت برخی کشورها را در سالیان گذشته مشاهده می نماییم.
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منابع
دانش جعفری، داوود شقاقی شهری، دکتر وحید )13۹2( اقتصاد ایران در افق 1404

شاکری، دکتر عباس )1387( اقتصاد کالن نظریه ها و سیاست ها جلد اول و دوم
www.imf.com

World Bank
روزنامه بلومبرگ
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بوروکراسی در منابع انسانی

مقدمه
نظریــه بوروکراســی بــر اســاس اعتقــاد بــه مــدل ماشــین گونه از ســازمان و همــگام بــا پیدایــش ابــر ســازمان ها 
ــز  ــی و چالش برانگی ــم جنجال ــی از مفاهی ــد و یک ــزی گردی ــالدی پایه ری ــم می ــرن هجده ــع در ق ــر صنای و اب

ــد. ــت می باش ــک مدیری ــل آکادمی محاف
   

بوروکراسی چیست؟
اصطــالح بوروکراســی بــه معنــای اداره نمــودن از طریــق دفاتــر و قوانیــن و مقــررات اســت کــه از نظــر عمــوم مــردم، مفهومــی 
منفــی و قابــل نقــد داشــته و مــواردی ماننــد کاغذبــازی و کنــدی جریــان امــور اداری را در اذهــان آن هــا تداعــی می نمایــد. در 
حقیقــت بوروکراســی در ابتــدا بــه مفهــوم قــدرت بی مهــاری تلقــی می گردیــد کــه می خواهــد همــه جامعــه را ببلعــد. »بالــزاك« 
ــت  ــت جماع ــه دس ــه »ب ــمرد ک ــي« می ش ــی هیوالی ــی را رواج داد، آن را »قدرت ــدان« واژه ی بوروکراس ــاب »کارمن ــا کت ــه ب ک

ــت. ــاده اس ــا« افت کوتوله ه
بوروکراســی، بــه معنــی یــک روش ســازمان دهی و مدیریــت اســت کــه در آن رعایــت قوانیــن و مقــررات، ثبــت کلیــه مکاتبــات 
ــی دیگــر  ــرار می گیــرد و معان ــی و ســاختار رســمی مــورد توجــه اکیــد ق ــان امــور، رعایــت سلســله مراتب، تخصــص گرای و جری

ــر می باشــد: ــه شــرح زی آن ب
•ســازمان معقــول •عــدم کارایــی ســازمان •حکومــت بــه دســت مأمــوران اداری •اداره عمومــی •ســازمان •جامعــه نویــن 
•تشــریفات زائــد )کاغذبــازی و مقــررات اضافــی کــه موجــب از بیــن رفتــن کارایــی می شود.(•دســتگاه اداری )تمامــی ابــزار و 
امکانــات دولــت مرکــزی و محلــی(  •نوعــی شــکل ســازمانی دارای ویژگی هــای مشــخص از قبیــل سلســله مراتب اختیــار اســت.

ماکس وبر با تجزیه وتحلیل سازمان ها سه نوع اختیار مشروع را شناسایی می کند:
1- سنتی        2- کاریزماتیک        3- عقالیی یا قانونی

ــی  ــدرت موضوع ــز دانســت. ق ــدرت متمای ــد از ق ــار را بای ــار مشــروع چیســت. اختی ــم منظــور از اختی نخســت الزم اســت بدانی
ــد؛ امــا  ــه  دلخــواه او رفتــار نمای ــا ب ــاداش، دیگــری را وادار کنــد ت ــا پ ــد از طریــق زور ی ــده آن می توان یک طرفــه اســت کــه دارن
ــورد  ــدوده م ــا در مح ــوان تنه ــار را می ت ــر اختی ــت. به بیان دیگ ــه اس ــز نهفت ــتان نی ــط فرودس ــت توس ــول حاکمی ــار، قب در اختی
موافقــت فرودســتان بــه کار بــرد. منظــور وبــر از اختیــار مشــروع، همیــن موقعیــت اخیــر اســت. ســه نــوع اختیــار مشــروع تشــریح 

ــرد: ــه ک ــر خالص ــورت زی ــوان به ص ــط وی را می ت ــده توس ش
• اختیار سنتی که در آن پذیرش افراد واجد اختیار از سنت و رسوم ناشی می شود.

• اختیــار کاریزماتیــک کــه از پذیــرش، وفــاداری و اعتمــاد بــه توانایی هــای شــخصی حکمــران سرچشــمه می گیــرد. پیامبــران را 
ــن زمینــه در نظــر گرفــت. ــی در ای ــوان مثال ــوان به عن می ت

• اختیــار عقالیــی یــا قانونــی پذیــرش مقامــی اســت کــه توســط مقــررات و دســتورالعمل های ســازمان مشخص شــده کــه وبــر 
آن را بروکراســی نامیــد.

بعــد از تعریــف مختصــری از بوروکراســی، در ایــن بخــش بــه بوروکراســی در منابــع انســانی می پردازیــم. در شــرکت های بــزرگ، 
عمــده ســازمان های منابــع انســانی، نیــروی انســانی زیــادی را صــرف بروکراســی و کاغذبــازی نموده انــد. آیــا ایــن نیــاز صحیــح 
اســت؟ پاســخ ایــن ســؤال توســط پیتــر آلــی، دانش آموختــه مــک کینــزی کــه رویکردهــای منابــع انســانی را در شــرکتش توصیــف 
کــرد، ارائــه شــده اســت. شــرکت وی بــه نــام آگــودا تــالش داشــت کــه نیــاز بــه بســیاری از فرایندهــای ســنتی منابــع انســانی 
را بــه حداقــل برســاند و تــا انــدازه ای در ایــن کار از طریــق انتقــال آن هــا بــه رهبــران کســب وکار موفــق شــد. اگرچــه در کتــاب 
»رســیدن بــه فلســفه ای جدیــد از منابــع انســانی« به آســانی می تــوان برخــی از دســتاوردهای منابــع انســانی در شــرکت آگــودا را 
کــه قابــل کاربــرد بــرای شــرکت های نوپــا اســت، مشــاهده کــرد، بااین وجــود تجربیــات تخصصــی نشــان می دهــد کــه می تــوان 
تــوازن را بــدون انحــراف از هــدف اصلــی در شــرکت های بــزرگ برقــرار نمــود. از ایــن رهگــذر دو کلیــد اصلــی موفقیــت عبارت انــد 

از »اســتراتژیک شــدن« و »عمــل بــا صالبــت بیشــتر«.

مرجان ابراهیم خانی
واحد مالی
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استراتژیک شدن
ــم  ــر و عل ــی هن ــه معن ــالد ب ــش از می ــال پی ــدود 400 س ــه در ح ــده اســت ک ــه ش ــتراتژ گرفت ــی اس ــت یونان ــتراتژی از لغ واژه اس
ــرای  ــت ب ــای مدیری ــا و برنامه ه ــده اســت: اســتراتژی طرح ه ــف اســتراتژی آم ــت. در تعری ــه کار می رف ــی ب ــای نظام ــت نیروه هدای
ــل  ــع، واحــد و کام ــتراتژی طرحــی اســت جام ــر اس ــازمان اســت؛ به عبارت دیگ ــای س ــالت و هدف ه ــا رس ــق ب ــج منطب کســب نتای
ــروس  ــد. ب ــرات عمــده محیطــی اســتفاده می نمای ــا تغیی ــی ب ــرای رویاروی ــای موسســه ب ــه هــدف از برتری ه ــرای رســیدن ب ــه ب ک
هندرســون صاحب نظــر برجســته و مؤســس گــروه مشــاوران بوســتون، اســتراتژی را این گونــه تعریــف می کنــد: ایجــاد یــک مزیــت 

ــا. ــازمان از رقب ــز س ــرای تمای ــرد ب منحصربه ف

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
تعریف هــای متعــددی بــرای مدیــرت اســتراتژیک منابــع انســانی بیــان شــده اســت کــه در اینجــا بــه چنــد مــورد از آن هــا اشــاره 

می شــود: 
ــرای بهبــود عملکــرد ســازمان و  ــا هدف هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت اســتراتژیک ب ــع انســانی ب 1. مرتبــط ســاختن مدیریــت مناب

ــت کــرد. ــری و خالقیــت را تقوی ــوان انعطاف پذی ایجــاد فرهنــگ ســازمانی کــه بت
ــن  ــرای تأمی ــازمان ب ــازی س ــور توانمندس ــی به منظ ــام کارهای ــده و انج ــی برنامه ریزی ش ــه صورت ــانی ب ــع انس ــتفاده از مناب 2. اس

هدف هــای موردنظــر.
ــن  ــازی آن، تأمی ــرورش و بهس ــازمان و پ ــانی س ــع انس ــن مناب ــازمان یافته در تأمی ــی س ــوآور و تحول گرای ــر، ن 3. دوراندیشــی فراگی
ــری و  ــای تأثیرپذی ــال جنبه ه ــناخت و اعم ــا ش ــه ب ــتراتژیک ک ــع اس ــن منب ــر ای ــا و مؤث ــری بج ــی کاری و به کارگی ــت زندگ کیفی

ــد. ــق می نمای ــازمان را محق ــای س ــط، هدف ه ــذاری محی تأثیرگ

عمل با صالبت بیشتر
ــری  ــه تغییرپذی ــر ب ــد منج ــانی می توان ــع انس ــوص مناب ــری در خص ــرای تصمیم گی ــران ب ــه مدی ــر ب ــای آزادی بی حدوحص اعط
ــع انســانی  ــع هنگامی کــه مناب ــا شــود. درواق ــش نامحســوس هزینه ه ــوه و افزای ــا گذاشــتن تعهــد به صــورت بالق ــر پ بیش ازحــد، زی
ــن  ــه وجــود دارد از بی ــت نشــانه های پیش گویان ــت در دریاف ــرای دق ــه ب ــی ک ــات و فرصت های ــردد، واقعی ــا جــدا می گ ــن قضای از ای

ــوند. ــت می ش ــگویی ها تقوی ــن پیش ــرفته، ای ــای پیش ــود و تحلیل ه ــزرگ موج ــای ب ــا داده ه ــه ب ــژه اینک ــی رود. به وی م

نتیجه گیری
ــه مشــکالت را در  ــوان کلی ــه به آســانی نمی ت ــده و مشــکل ک ــس پیچی ــری اســت ب ــزرگ ام ــک ســازمان گســترده و ب ــور ی اداره ام
ــر معتقــد  ــن رو ماکــس وب ــع نمــود. ازای ــا تجزیه وتحلیــل و سیاســت های خــاص آن هــا را رف ــت و ب ــع معیــن و مشــخص دریاف مواق
بــود کــه بــا ایجــاد یکنواختــی در ســازمان های اجتماعــی و بنــا نهــادن اختیــارات اعضــاء ســازمانی بــر پایــه اقتــدار منطقــی و قانونــی، 
اشــخاص دادخواهــی و شــکایت و یــا درخواســت خــود را از یــک قســمت ماشــین بوروکراســی وارد و پــس از یــک سلســله عملیــات، 
جوابــی را کــه بــر طبــق چهارچــوب قانــون و مقــررات ســازمانی تهیــه شــده اســت دریافــت می کننــد. درواقــع چــون آن هــا ســازمان 
ــه  ــن رو کلی ــد. ازای ــز نمی دانن ــکالت جای ــل مش ــخصی را در حل وفص ــات ش ــد، نظری ــینی می دانن ــازمانی ماش ــی را س بوروکراس

ــا روشــی غیرشــخصی انجــام می گــردد. ــات اداره امــور یــک ســازمان ب جریان

منابع 
مبانی سازمان و مدیریت، دکتر علی رضاییان

تئوری های مدیریت، دکتر کمال پرهیزگار
علیرضا شجاعیان، روزنامه اعتماد، شماره 1161 به تاریخ 8۵/4/24، صفحه 8 )اندیشه(

مقاله دکتر فریدون وردی نژاد
تئوری بوروکراسی، محسن عبدالهی

بوروکراسی در منابع انسانی، دکتر مراد احمدی پور



زلزله و مدیریت بحران

مقدمه
زلزلــه از آغــاز پیدایــش زمیــن وجــود داشــته اســت. بعضــي می پنداشــته اند خشــم خدایــان ســبب پیدایــش زمین لــرزه بــوده و 
ــا دســت های خــود زمیــن را نگه داشــته اند. ارســطو، فیلســوف یونانــي کــه حــدود 3۵0 ســال قبــل  گمــان می کردنــد خدایــان ب
از میــالد مســیح زندگــي می کــرده اســت، عقیــده داشــت مقــدار زیــادي هــوا درون ســوراخ ها و غارهــاي زیرزمینــی وجــود دارد 
کــه وقتــي ایــن هــوا تــالش می کنــد بــه  طــرف بــاال بــرود ســبب تــکان خــوردن زمیــن می شــود. بــا ایــن  وجــود هیــچ دلیلــي 

بــراي اثبــات ایــن عقیــده وجــود نداشــته و حتــی در آن زمــان نیــز قابــل درك نبــوده اســت.

در گذشته سه نظریه زیر درباره زلزله مرسوم بوده است:
1.منقبض شدن پوسته زمین در اثر سرما

2.سائیدگي و ته نشین شدن مواد سطح زمین
3.تجزیه مواد رادیواکتیو در گوشه زمین

درواقــع زلزلــه تــکان خــوردن شــدید قشــر زمیــن اســت کــه درنتیجــه انفجــار در اعمــاق زمیــن، فعالیــت  آتش فشــان ها یــا لغــزش 
ــی  ــای طبیع ــن بالی ــایع ترین و مخرب تری ــی از ش ــه یک ــود. زلزل ــاد می ش ــل ها ایج ــول گس ــر در ط ــن روی یکدیگ ــای زمی الیه ه
درکل دنیاســت کــه هشــدار قبلــي نــدارد و وقــوع آن بســیار ســریع اتفــاق می افتــد. اولیــن مــدارك موجــود در خصــوص زلزلــه، 
ــده  ــروزه عم ــردد. ام ــل برمی گ ــال قب ــه 1600 س ــاً ب ــه تقریب ــت ک ــه اس ــرق مدیتران ــی ش ــن و نواح ــای ژاپ ــا زلزله ه ــط ب مرتب

ــده اند. ــایی  ش ــخص و شناس ــز، مش ــق زلزله خی مناط
مهم ترین مناطق زلزله خیز جهان عبارت اند از:

ــاره  ــکیل دهنده ق ــته تش ــه پوس ــیا-اروپا ب ــاره آس ــکیل دهنده ق ــته تش ــه پوس ــي ک ــا، جای ــپ، هیمالی ــتاني آل ــد کوهس •کمربن
ــد. ــورد می کن ــد برخ ــا و هن آفریق

•کمربنــد اطــراف اقیانــوس آرام یعنــي محلــي کــه پوســته کــف اقیانــوس آرام بــه پوســته قــاره آســیا-اروپا، آمریــکاي جنوبــي، 
ــد. ــکاي شــمالي برخــورد می کن اســترالیا و آمری

•کمربند میاني اقیانوس اطلس

پیش نشانه های زلزله

1.پیش نشانه های فیزیکي

•تغییرات شکل پوسته زمین
•تغییر در سطح آب دریاها و آب های زیرزمینی

•تجمع گاز رادون در چاه های زیرزمینی
•تغییر میدان مغناطیسي زمین
•تغییر در سرعت امواج لرزه ای

2. پیش نشانه های بیولوژیکي
•تغییرات رفتار حیوانات

  

18

96
ن 

تا
س

زم
 و 

یز
پای

 -
14

2 
ان

وان
 ج

ی
ورا

 ش
مه

نا
اه

گ

مریم نجاتی
واحد مدیریت پروژه



الیه های زمین

پوســته: بــه خارجی تریــن بخــش زمیــن، پوســته زمیــن گفتــه 
می شــود کــه نســبت بــه بقیــه الیه هــای آن از ســنگ های 
ــته  ــط پوس ــت متوس ــت. ضخام ــده اس ــکیل ش ــری تش متنوع ت
ــر  ــا 70 کیلومت ــته کوه ها ت ــر رش ــي در زی ــر اســت ول 3۵ کیلومت

می رســد.
گوشــته )جبــه(: در زیــر پوســته قــرار دارد و بیشــترین حجــم 
ــق 2۹00  ــا عم ــت و ت ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــن را ب زمی

ــه دارد. ــري ادام کیلومت
ــودن و اســتقامت  ــد ب ــه جام ــا ســنگ کره ک ــي ی •گوشــته باالی

ــت. ــای آن اس ــاد از ویژگی ه زی
ــر و کــم اســتقامت تر  ــا سســت کره کــه نرم ت ــي ی •گوشــته میان

از الیــه فوقانــي اســت و حالــت خمیــري دارد.
•گوشته پاییني یا زیرین که بسیار سخت و متراکم است.

ــر  ــي 3۵00 کیلومت ــعاع تقریب ــا ش ــن ب ــته زمی ــته: هس هس
ــه دو قســمت خارجــي  ــه اســت و ب ــرار گرفت ــته ق ــر گوش در زی
)مایــع( و داخلــي )جامــد( تقســیم می شــود. هســته از مخلوطــي 
ــدان  ــد می ــع تولی ــت و منب ــده اس ــت ش ــکل درس ــن و نی از آه
مغناطیســي زمیــن اســت. هســته هیــچ نقشــي در حرکــت 

صفحــات ســنگ کره نــدارد.

خطرات زلزله

1.خطــرات مربــوط بــه لــرزش زمیــن: زمانــی کــه امــواج زلزلــه بــه ســطح زمیــن می رســند، لــرزش ایجــاد می کننــد و ایــن 
لــرزش خطراتــی را در پــی دارد. الیه هــای خــاك در مقابــل امــواج زلزلــه شــبیه فیلترهــا عمــل می کننــد. ایــن فیلترهــا در یــک 

فرکانــس خــاص ارتعاشــات را مســتهلک و در فرکانســی دیگــر تشــدید می کننــد.
ــی ســاختمان از قبیــل  ــا تأسیســات داخل ــی ســازه ها و ی ــه خراب ــوط ب ــه مرب ــازه ای: شــدیدترین خســارات زلزل ــرات س 2.خط

ــد. ــنایی و ... می باش ــتم روش ــا، سیس لوله ه
3. روان گرایــی: الیه هــای خــاك مقاومــت خــود را از دســت داده و ماننــد یــک مایــع روان می گردنــد کــه معمــوالً در مناطــق 

ــی مشــاهده می شــود. ــع آب ــا ســایر مناب مجــاور رودخانه هــا، ســواحل و ی
ــروز  ــب ب ــات، موج ــایر تأسیس ــا و س ــاختمان ها، پل ه ــی س ــا ویران ــی ب ــه گاه ــی از زلزل ــای ناش ــا: زمین لغزه ه 4.زمین لغزه ه

ــی ایجــاد می شــوند. ــده روان گرای ــت پدی ــه عل ــا ب ــن زمین لغزه ه ــادی از ای ــداد زی ــادی می شــوند. تع خســارات زی
ــدرت  ــل به ن ــازه های حائ ــر س ــای ســاحلی، ســپرهای مهارشــده و دیگ ــل: دیواره ــوار حائ ــدون دی ــازه های ب ــی س 5.خراب

ــد. ــا می باش ــواحل و بندره ــل س ــاور آب از قبی ــوالً در نواحــی مج ــز خســارت معم ــوند. تمرک ــی می ش ــار خراب ــا دچ در زلزله ه
ــرات، حمل ونقــل، آب و فاضــالب، گاز  ــرق و مخاب ــی: شــبکه هایی از قبیــل خطــوط انتقــال ب ــریان های حیات ــارات ش 6.خس
ــوند.  ــذاری می ش ــناخته و نام گ ــی ش ــریان های حیات ــوان ش ــاً به عن ــات، مجموع ــع آوری ضایع ــات ســوختی و سیســتم جم و مایع
ــت و  ــر محیط زیس ــی ب ــر معکوس ــت اث ــن اس ــه ممک ــادی دارد، بلک ــدید اقتص ــات ش ــا تبع ــی نه تنه ــریان های حیات ــی ش ویران

کیفیــت زندگانــی بعــد از زلزلــه داشــته باشــد.
7. خطــرات گــرداب و امــواج لــرزه ای )ســونامی( دریــا: حــرکات عمــودی ســریع کــف دریــا در خــالل زلزلــه کــه بــه علــت 
شکســت گســل ایجــاد می شــود ممکــن اســت امواجــی بــا پریــود بــزرگ تولیــد نمایــد کــه ســونامی نامیــده می شــود. در بعضــی 
نقــاط ســاحلی، شــکل بســتر دریــا ممکــن اســت موجــب تشــدید ایــن امــواج شــده و دیــواره ای قائــم از آب بــه وجــود آورد کــه 
ــای بســته  ــه در آب ه ــواج ناشــی از زلزل ــذارد. ام ــر جــای می گ ــده ای ب ــره شــده و خســارات ویران کنن ــا فواصــل دور وارد جزی ت
پدیــده گــرداب را بــه وجــود مــی آورد. گرداب هــا کــه نوعــاً به وســیله امــواج زلزلــه بــا پریــود بــزرگ منطبــق بــر پریــود طبیعــی 
ارتعاشــات آب در دریاچــه یــا مخــزن بــزرگ آب تولیــد می شــوند، ممکــن اســت در فواصلــی دور از منبــع زلزلــه مشــاهده شــوند.
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نظریه تکتونیک صفحه ای 
ــن  ــوده، حیــن ای ــزرگ اســت و چــون ســطح زمیــن در حرکــت ب ــه پوســته زمیــن ترکیبــي از صفحــات ب ــن نظری ــر طبــق ای ب
ــن  ــا شــدن ای ــاد شــده و ره ــن عمــل باعــث ایجــاد تنش هــای بســیار زی ــه ای ــد ک ــر روي یکدیگــر می لغزن حرکــت صفحــات ب

ــد. ــرزه می گوین ــه آن زمین ل ــه ب ــود ک ــي می ش ــرکات ناگهان ــبب ح ــا س تنش ه

انواع زمین لرزه

ــه  ــتند ک ــی هس ــادی از زلزله های ــیار زی ــداد بس ــده تع ــی دربرگیرن ــای تکتونیک ــی: زمین لرزه ه ــای تکتونیک 1.زمین لرزه ه
ــا  ــن زمین لرزه ه ــاد ای ــل ایج ــن عام ــته زمی ــکیل دهنده پوس ــات تش ــرکات صفح ــوند. ح ــت می ش ــان ثب ــطح جه ــاالنه در س س

می باشــد.
ــای  ــه انفجاره ــد و ب ــاق می افتن ــال آتش فشــانی اتف ــط در نواحــی فع ــا فق ــن زلزله ه ــانی: ای ــای آتش فش ــرزه ه ــن ل 2.زمی

ــد. ــات رخ می دهن ــرز صفح ــداد م ــم و در امت ــار ه ــب در کن ــان ها اغل ــا و آتش فش ــت. زلزله ه ــروف اس ــز مع ــانی نی آتش فش
ــدها،  ــت س ــای پش ــطح آب دریاچه ه ــی س ــرات ناگهان ــا تغیی ــری ی ــر آبگی ــا براث ــن زمین لرزه ه ــی: ای ــای القای 3.زمین لرزه ه
ــال وجــود  ــی کــه گســل های فع ــا، مخصوصــاً درجاهای ــا اســتخراج آن ه ــن و ی ــه داخــل زمی ــا ســیال های دیگــر ب ــق آب ی تزری

ــد. ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ــز در ای ــادن نی ــی از مع ــای ناش ــود. لرزه ه ــاد می ش دارد، ایج
ــاختمانی  ــای س ــا فعالیت ه ــد و ی ــن آمدوش ــی، همچنی ــی و صنعت ــای نظام ــا: انفجاره ــی از انفجاره ــای ناش 4.زمین لرزه ه

ــی اســت. ــل پیش بین ــا قاب ــوع و محــل آن ه ــان وق ــه شــدت، زم ــد ک ــی را ایجــاد می نماین ــز لرزه های نی
ــه  ــه ب ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــی، لرزه های ــای زیرزمین ــا و کانال ه ــن غاره ــر فروریخت ــی: براث ــای فروریخت 5.زمین لرزه ه

ــد. ــی دارن ــت محل ــط اهمی ــوده و فق ــک ب ــیار کوچ ــا بس ــن تکان ه ــوم اند. ای ــی موس ــای فروریخت زمین لرزه ه

گسل و انواع آن

ــا جابجایــی همــراه اســت، گســل می گوینــد. نکتــه  بــه شکســتگی بیــن دو قطعــه یــا دو بلــوك ســنگی از پوســته زمیــن کــه ب
ــد  ــه می توان ــن زلزل ــد. همچنی ــاق می افتن ــا در محــل گســل ها اتف ــه بیشــتر زلزله ه ــن اســت ک ــب در خصــوص گســل ها ای جال

ــه و گســل یــک رابطــه دوطرفــه اســت. گســل ها و شکســتگی های جدیــد ایجــاد نمایــد؛ یعنــی رابطــه بیــن زلزل
ــر اســاس نحــوه ی تشــکیل، حرکــت و ســازوکار جابجایــی بیــن دو لبــه آن، بــه دو گــروه  ــواع مختلفــی دارنــد کــه ب گســل ها ان

ــوند. ــیم می ش تقس
ــوع نرمــال و معکــوس تقســیم  ــه دو ن ــد و ب ــم دارن ــه یکدیگــر جابجایــی قائ  گســل های شــیب لغز؛ کــه دو لبــه گســل نســبت ب

می شــوند.
 گســل های امتداد لغــز؛ کــه جابجایــی بیــن دو لبــه گســل در راســتای افقــی اســت و بــه دو نــوع چــپ لغــز و راســت لغــز تقســیم 

ــوند. می ش

امواج زلزله

P 1.امواج طولی یا
ــه  ــی از هم ــا تراکم ــی ی ــواج طول ــوند. ام ــوج می ش ــت م ــداد حرک ــی در امت ــای متوال ــش ها و انقباض ه ــث کش ــواج باع ــن ام ای
ــر  ــی کــه تحــت تأثی ــد. ذرات ــور می کنن ــه گازهــا، جامــدات و مایعــات عب ــد ازجمل ــوان تحمــل فشــار را دارن ــی کــه ت محیط های
ــر را  ــک فن ــه بخشــی از ی ــد. درصورتی ک ــان می کنن ــب نوس ــا عق ــو ی ــه جل ــوج ب ــت انتشــار م ــد، در جه ــرار می گیرن ــوج P ق م
جمــع کــرده و به طــور ناگهانــی رهــا کنیــم، فشــردگی تمــام طــول فنــر را طــی خواهــد کــرد تــا بــه انتهــای آن برســد. در ایــن 

مثــال فنــر در راســتای حرکــت مــوج بــه ارتعــاش درآمــده اســت کــه بســیار شــبیه بــه نحــوه انتشــار امــواج P اســت.
ســرعت انتشــار امــواج P باالتــر از امــواج دیگــر اســت و اولیــن امواجــی هســتند کــه بــه ایســتگاه لرزه نــگار می رســند. بــه همیــن 
دلیــل امــواج اولیــه نیــز نامیــده می شــوند. ایــن امــواج بــا وجــود ســرعت بــاالی انتقــال، چــون بســیار ســریع تر از ســایر امــواج 

دیگــر میــرا می شــوند )انــرژی خــود را از دســت می دهنــد( باعــث ایجــاد خرابــی زیــادی در زلزلــه نمی شــوند.
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S 2.امواج برشی یا 
ــواری  ــه دی ــاب را ب ــک طن ــه ی ــد. درصورتی ک ــوج می باش ــت م ــت حرک ــر جه ــود ب ــط عم ــاش ذرات محی ــواج ارتع ــن ام در ای
متصــل کــرده و ســر دیگــر آن را در دســت گرفتــه و به صــورت قائــم حرکــت دهیــم، موجــی کــه در طنــاب ایجــاد می شــود 
ــد  ــت می کن ــاب حرک ــول طن ــداد ط ــوج در امت ــود، م ــده می ش ــاب دی ــه در طن ــور ک ــد. همان ط ــواج S می باش ــبیه ام ش

ــد. ــاش می کنن ــاب ارتع ــول طن ــر ط ــود ب ــت عم ــاب در جه ــه ذرات طن درحالی ک
ــد  ــای جام ــد محیط ه ــد مانن ــت کنن ــی مقاوم ــکل جانب ــر ش ــر تغیی ــد در براب ــه می توانن ــی ک ــا در محیط های ــواج تنه ــن ام ای
ــود و  ــم ش ــنگ خ ــه س ــود ک ــث می ش ــواج باع ــن ام ــوند. ای ــل ش ــد منتق ــا نمی توانن ــات و گازه ــد و در مایع ــر می گردن منتش

ــر امــواج برشــی اســت. ــر اث ــر تخریبــی تمــام زلزله هــا ب ــاً اث شــکل خــود را از دســت بدهــد. تقریب

3.امواج سطحی
این امواج به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

Love امواج الو•
ــا ایــن تفــاوت کــه ذرات مــاده به مــوازات ســطح زمیــن و در  حرکــت زمیــن توســط مــوج الو، تقریبــاً شــبیه مــوج S اســت ب
جهــت عمــود بــر انتشــار مــوج حرکــت کــرده و ذرات در صفحــه قائــم حرکــت ندارنــد. انتشــار ایــن امــواج ماننــد تکان هایــی 
ــا راســت ایجــاد می شــود. موج هــای الو قــدری ســریع تر از امــواج رایلــی  ــه ســمت چــپ ی اســت کــه براثــر حرکــت طنــاب ب

ــوند. ــر می ش ــر روی لرزه نگاشــت ظاه ــر ب ــرده و زودت ــت ک حرک

LR امواج رایلی•
ــا بیضــوی  ــه نحــو خاصــی حرکــت می کننــد. بدیــن ترتیــب کــه حرکــت ذرات در امتــداد مدارهــای دایــره ای ی ایــن امــواج ب
صــورت می گیــرد. درســت ماننــد حرکــت امــواج در ســطح اقیانــوس البتــه جهــت حرکــت دایره هــا برخــالف حرکــت امــواج 
ــرزه  ــه طــرف منشــأ زمین ل ــه عبارتــی حــرکات ذرات ســنگ، مــدار بیضــوی پســگرد را در صفحــه قائمــی ب ــوس اســت ب اقیان

ــد. ــی می کنن ط
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یــک زلزلــه هــر ســه نــوع از امــواج P، S و ســطحی را دارد. امــواج P معمــوالً در پوســته زمیــن بــا ســرعت 1/۵ تــا 8 کیلومتــر در 
ثانیــه پیــش  می رونــد، امــواج S تــا 1/7 بــار سرعتشــان کمتــر اســت و نمی تواننــد از مایعــات ماننــد آب یــا ســنگ مــذاب مثــل 

هســته بیرونــی زمیــن رد شــوند.
ــل  ــتقیماً قاب ــواج S مس ــه، ام ــطحي زلزل ــز س ــه از مرک ــش از 103 درج ــه بی ــد، در فاصل ــي روي مي ده ــرزه بزرگ ــي زمین ل وقت
ــه بعــد در آن ســوي زمیــن ایجــاد  ــراي مــوج S از حــدود 103 درجــه ب دریافــت نیســتند. به عبارت دیگــر یــک منطقــه ســایه ب
مي شــود. درواقــع هســته خارجــي مایــع زمیــن، کــه یــک تــوده ســیال اســت راه عبــور امــواج S را مي بنــدد. هســته خارجــي بــه 
دلیــل شکســت امــواج P در مــرز گوشته-هســته یــک منطقــه ســایه حلقــه ماننــد بــراي مــوج P نیــز ایجــاد مي کنــد. ایــن منطقــه 
ســایه در نــواري حــدود 103 تــا 142 درجــه نســبت بــه مرکــز ســطحي زلزلــه گســترده شــده اســت؛ بنابرایــن، امــواج P نســبت 
بــه S دامنــه بســیار وســیع تری از منطقــه ســایه را پوشــش می دهنــد و مــوج P می توانــد بــا تغییــر جهــت و گــذر از گوشــته یــا 

هســته بیرونــی زمیــن منطقــه ای بســیار دور از مرکــز را بلرزانــد.
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Hypocenter کانون زلزله
می شــوند  منتشــر  آن  از  امــواج  کــه  را  نقطــه ای 
»کانــون زلزلــه« می نامنــد. ایــن همــان محــل داخــل 
زمیــن اســت کــه شکســت ســنگ ها در آن منجــر بــه 
ــه اطــراف می شــود. آزاد شــدن انــرژی و انتشــار آن ب

Epicenter مرکز زلزله
اگــر از کانــون زلزلــه کــه در داخــل زمیــن قــرار دارد 
خطــی قائــم بــه ســمت ســطح زمیــن رســم نماییــم، 
محــل برخــورد ایــن خــط بــا ســطح زمیــن را »مرکــز 

ــد. ــه« می نامن زلزل
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عمق زلزله
فاصله بین مرکز و کانون زلزله به »عمق زلزله« معروف است.

•زلزله عمیق: عمق کانون آن بیش از 300 کیلومتر است.
•زلزله متوسط: عمق کانون آن بین 70 تا 300 کیلومتر است.

•زلزله کم عمق: عمق کانون آن از 70 کیلومتر کمتر است.

مقیاس های زلزله
1.بزرگی زلزله بر مبناي انرژی آزادشده )ریشتر(

2.شدت زلزله بر مبنای میزان خسارات و خرابی ها )مرکالی(

بزرگی زمین لرزه
•ایــن مقیــاس به نوعــی، میــزان انــرژی آزادشــده از زمین لــرزه را نشــان می دهــد. واحــد ســنجش بزرگــی بــه افتخــار مبــدع 

آن دکتــر چارلــز ریشــتر بــا واحــد »ریشــتر« بیــان می شــود.
ــدی در  ــش ده واح ــان دهنده افزای ــتر نش ــاس ریش ــد در مقی ــک واح ــش ی ــی افزای ــت؛ یعن ــی اس ــتر لگاریتم ــاس ریش •مقی
ــه ۵ ریشــتری اســت و  ــوج زلزل ــه م ــر دامن ــه 6 ریشــتری 10 براب ــوج در زلزل ــه م ــر دامن ــا به عبارت دیگ ــوج اســت ی ــه م دامن
دامنــه مــوج 7 ریشــتر 100 برابــر زلزلــه ۵ ریشــتری اســت. مقــدار انــرژی آزادشــده در زلزلــه 6 ریشــتری 7/21 برابــر زلزلــه ۵ 

ریشــتری اســت.
ــن  ــن بزرگ تری ــت. همچنی ــالدی اس ــال1۹60 می ــیلی در س ــتری ش ــه ۹/۵ ریش ــده، زلزل ــه ثبت ش ــن زلزل ــون بزرگ تری تاکن

ــان رخ  داده اســت. ــای عم ــی 8 ریشــتر در دری ــا بزرگ ــال 1324 ه.ش ب ــز در س ــران نی ــه ثبت شــده در ای زلزل
                                                                                                       

 شدت زمین لرزه                                         
•مقیاســی اســت کیفــی کــه عبــارت اســت از میــزان لرزش هــای احســاس شــده و بــر اســاس میــزان خرابــی بــه وجــود آمــده 
ــی  ــه »مرکال ــدت زلزل ــری ش ــاس اندازه گی ــن مقی ــردد. متداول تری ــیم می گ ــی تقس ــای مرکال ــر مبن ــه ب ــه ده درج ــا ب زلزله ه

ــن مقیــاس شــامل 12 درجــه مختلــف می شــود. اصالح شــده« اســت کــه ای
•شدت )1(: لرزشی احساس نمی شود و تنها دستگاه های حساس لرزه نگار می توانند آن را ثبت کنند.

•شــدت )4(: اشــیای آویــزان نوســان کمــی دارنــد، درهــا و پنجره هــا بــه صــدا درمی آینــد، ارتعاشــی شــبیه گــذر کامیون هــای 
دارد. سنگین 
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ــزان شــده  ــیای آوی ــد. اش ــرزش را احســاس می کنن ــز ل ــه نی ــایل نقلی ــراد در وس ــود. اف •شــدت )7(: ایســتادن مشــکل می ش
ــد. ــیب می بینن ــاوم( آس ــر مق ــده )غی ــاخته ش ــد س ــای ب ــد. بناه ــان می کنن ــدت نوس به ش

•شدت )12(: فاجعه به تمام معنا رخ می دهد که منجر به تخریب و ویرانی کامل می شود.

Seismogram لرزه نگاشت
ــذ رســم می شــوند  ــر روی کاغ ــا ب ــا لرزه نگاره ــده ی ــه توســط دســتگاه های ثبت کنن ــگاری، ارتعاشــاتی ک در ایســتگاه های لرزه ن
»لرزه نگاشــت« نــام دارد. لرزه نگارهــا دائــم در حــال کارنــد، بنابرایــن در فاصلــه بیــن زمین لرزه هــا روی لرزه نگاشــت ها 
خطــوط ممتــدی رســم می شــود کــه امــواج خیلــی کوچــک، ناشــی از عواملــی ماننــد تغییــرات فشــار اتمســفر، حرکــت قطارهــا، 
ــد  ــن ارتعاشــات کوچــک کــه همیشــه و درهرحــال در زمیــن وجــود دارن ــه ای ــد. ب برخــورد درختــان و غیــره را ثبــت می نمای

ــد. ــرزه« می گوین »کهل
ــد متوســط  ــر از ح ــواج بزرگ ت ــری ام ــک س ــت ی ــی ثب ــروع ناگهان ــه، ش ــک ناحی ــم در ی ــرزه مه ــود زمین ل ــانه وج ــن نش اولی
اســت. امــواج یــا مســتقیم بــه زمیــن می رســند یــا طــی مســیری پیچیــده و پــس از انعــکاس و انکســار در مرزهــای مختلــف بــه 

لرزه نــگار می رســند. به این ترتیــب امــواج به صــورت »پالــس« مجــزا در لرزه نگاشــت ها ظاهــر می شــوند.

لرزه خیزی در ایران

ــتان و  ــزرگ عربس ــه ب ــورد صفح ــل برخ ــه و مح ــا قرارگرفت ــن چین خوردگی ه ــی در رده تازه تری ــر زمین شناس ــران از نظ ای
ــن  ــوع ای ــا خطــر وق ــران را ب ــه همــواره ای ــر روي کمربنــد زلزل هندوســتان اســت. موقعیــت زمیــن ســاختي و واقع شــدن آن ب

ــه رو کــرده اســت. پدیــده طبیعــي مهــم روب
عمــده زلزله هــای کشــورمان در دو منطقــه رخ می دهنــد. نخســت رشــته کوه البــرز کــه خــود بخشــی از کمربنــد کوهســتانی 
ــن  ــران اســت. خــود ای ــر صفحــه ای ــا اســت و دیگــری رشــته کوه زاگــرس کــه حاصــل فشــار صفحــه عربســتان ب آلپ-هیمالی
فشــار نیــز از بــاز شــدن دائمــی شکســتگی موجــود در بســتر دریــای ســرخ بــر اثــر جامــد شــدن مــواد مــذاب ناشــی می شــود. 
ــا  ــداد زلزله ه ــرس تع ــد. در زاگ ــی قابل توجــه رخ می ده ــا بزرگ ــار و ب ــال یک ب ــد س ــر چن ــول ه ــور معم ــرز به ط ــای الب زلزله ه

بیشــتر، امــا قــدرت یــا بزرگــی آن هــا کمتــر اســت.

تاریخ زلزله های ایران 
بــر اســاس گــزارش UNDP در ســال 201۵، تنهــا در 8 ســال گذشــته ۹42 زلزلــه بــه بزرگــي 3 تــا 3/7 ریشــتر در ایــران بــه 

وقــوع پیوســته و 17% کشــتار جهانــي در اثــر زلزلــه متعلــق بــه ایــران بــوده اســت.
اکثــر شــهرهای ایــران در معــرض تهدیــد زمین لــرزه قــرار دارنــد امــا وضعیــت بــرای تهــران بــا توجــه بــه شــرایط جمعیتــی، 

تمرکــز مراکــز اداری و اقتصــادی و موقعیــت جغرافیایــی، متفــاوت اســت.

لرزه خیزی در تهران

تهران در محاصره چند گسل به قرار زیر است:

ــرآورد  ــر ب ــه 400 کیلومت ــک ب ــه طــول آن را نزدی ــران اســت ک ــی ته ــرزه زا در نزدیک ــن گســل ل •گســل مشــاء: طوالنی تری
ــع اســت. ــد واق ــران و محــدوده شهرســتان دماون ــه شــمال شــرق ته ــن گســل در منطق ــد. ای کرده ان

•گســل شــمال تهــران: طــول ایــن گســل حــدود ۵8 کیلومتــر اســت و در شــمال شــهر تهــران و جنــوب رشــته کوه البــرز قــرار 
دارد.

•گســل های شــمال و جنــوب ری: ایــن دو گســل نیــز در منطقــه جنــوب شــهر تهــران، از بــاال و پاییــن منطقــه 20 )شــهرری( 
عبــور کــرده و امــکان ایجــاد زلزلــه را فراهــم آورده اســت.

•گسل طرشت: از گسل های مهم شهر تهران است که در محدوده غربی شهر واقع است.



در صــورت آزاد شــدن انــرژی قابل توجــه و فعــال شــدن گســل های بــزرگ، محــدوده شــهر تهــران و شهرســتان های اطــراف آن 
به صــورت جــدی تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. درنتیجــه بحــث مدیریــت بحــران در رابطــه بــا بــالی طبیعــی زلزلــه در تهــران، 

مبحثــی جــدی اســت.

مدیریت بحران  

بحران: تغییرات زیاد در زمان کوتاه که منجر به عدم توانایی کنترل و مهار آن می گردد، بحران نامیده می شود
مدیریت: هنر و دانش ایجاد و استمرار تعادل و توسعه سیستم ها، مدیریت نامیده می شود.

مدیریــت بحــران بــه معنــای ســوق دادن هدفمنــد جریــان پیشــرفت امــور، بــه روالــی قابل کنتــرل و انتظــار بازگشــت امــور بــه 
شــرایط قبــل از بحــران در اســرع وقــت می باشــد. مدیریــت بحــران علمــی کاربــردی اســت کــه به وســیله مشــاهده سیســتماتیک 
ــگیری  ــران پیش ــروز بح ــوان از ب ــیله آن بت ــه به وس ــت ک ــزاری اس ــن اب ــتجوی یافت ــا، در جس ــل آن ه ــا و تجزیه وتحلی بحران ه
نمــوده و یــا در صــورت بــروز آن، آمادگــی الزم بــرای امدادرســانی ســریع و بهبــود اوضــاع در خصــوص کاهــش اثــرات ناشــی از آن 
را ایجــاد نمــود. بــه تعبیــر دکتــر نعمــت حســنی، بنیان گــذار موسســه مقاوم ســازی، مدیریــت بحــران »تدبیــری بــرای تقدیــر« 

اســت.

چهار مرحله مدیریت بحران
1.پیشگیری

مجموعــه اقداماتــی اســت کــه بــا هــدف جلوگیــری از وقــوع حــوادث و یــا کاهــش آثــار زیان بــار آن، ســطح خطرپذیــری جامعــه 
را ارزیابــی نمــوده و بــا مطالعــات و اقدامــات الزم امــکان بــروز آن را تــا حــد قابــل قبولــی کاهــش دهــد.

2.آمادگی
ــامل  ــه ش ــد ک ــش می ده ــران افزای ــت بح ــف مدیری ــل مختل ــام مراح ــه را در انج ــی جامع ــه توانای ــی اســت ک ــه اقدامات مجموع
جمــع آوری اطالعــات، برنامه ریــزی، ســازمان دهی، ایجــاد ســاختارهای مدیریتــی آمــوزش، تأمیــن منابــع و امکانــات و تمریــن و 

مانــور اســت.
3.مقابله

انجــام اقدامــات و ارائــه خدمــات اضطــراری بــه دنبــال وقــوع بحــران اســت کــه بــا هــدف نجــات جــان و مــال انســان ها، تأمیــن 
ــه شــامل اطالع رســانی، هشــدار،  ــات مقابل ــری از گســترش خســارات انجــام می شــود. عملی ــا و جلوگی ــرای آن ه ــاه نســبی ب رف
جســتجو، امــداد و نجــات، بهداشــت، درمــان، تأمیــن امنیــت، ترابــری، ارتباطــات، فوریت هــای پزشــکی، تدفیــن، دفــع پســماندها، 
مهــار آتــش، کنتــرل مــواد خطرنــاك، سوخت رســانی، برقــراری شــریان های حیاتــی و ســایر خدمــات اضطــراری ذی ربــط اســت.

4.بازسازی و باز توانی
بازســازی شــامل کلیــه اقدامــات الزم و ضــروری 
پــس از وقــوع بحــران اســت کــه بــرای ایجــاد 
وضعیــت عــادی در مناطــق آســیب دیده و بــا در 
ــط  ــدار، ضواب ــعه پای ــای توس ــن ویژگی ه ــر گرفت نظ
ــی،  ــائل فرهنگ ــی، مس ــارکت های مردم ــی، مش ایمن
ــرد.  ــام می گی ــه انج ــی در منطق ــی و اجتماع تاریخ
ــی نیــز شــامل مجموعــه اقداماتــی اســت کــه  بازتوان
جهــت بازگردانــدن شــرایط جســمی، روحــی و روانــی 
و اجتماعــی آســیب دیــدگان بــه حالــت طبیعــی بــه 

انجــام می رســد.
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ــکلت  ــی و اس ــکلت بتن ــاختمان های اس ــن س ــگام فروریخت هن
فلــزی، فضاهــای خالــی کــه بــه  انــدازه کافــی بــزرگ بــوده و 
ــیاء  ــار اش ــد، در کن ــش ده ــان را پوش ــک انس ــدن ی ــد ب بتوان
حجیــم و مســتحکم تشــکیل می شــوند. اشــیائی ماننــد تخــت 
خــواب، خــودرو، کاناپــه، یخچــال و ماشــین لباس شــوئی، 
ــاختمان  ــن س ــد از فروریخت ــار خــود بع ــی در کن ــی خال فضائ
ــات«  ــث حی ــوان »مثل ــا عن ــا، ب ــن مکان ه ــد. ای ایجــاد می کنن
ــر روی اشــیاء  نام گــذاری شــده اند. درواقــع وزن ســقفی کــه ب
ــدن  ــه ش ــث ل ــد، باع ــرود می آی ــزل ف ــه من ــباب و اثاثی و اس
آن هــا گردیــده و فضائــی خالــی را در کنــار آن اجســام ایجــاد 
می نمایــد. هرقــدر آن شــیء بزرگ تــر و مقاوم تــر باشــد 
ــر  ــن فضــای ایجادشــده بزرگ ت ــر فشــرده شــده و بنابرای کمت
بــوده و احتمــال نجــات یافتــن و حتــی زخمــی نشــدن افــرادی 
کــه از ایــن فضاهــا بــرای ایمنــی و حفــظ جــان خــود اســتفاده 

نموده انــد، بیشــتر می گــردد.
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پناه گیری هنگام وقوع زلزله 
پنــاه گیــری در هنــگام وقــوع زلزلــه کار ســاده ای نیســت. بایــد آن را تمریــن کــرده و بــدان مســلط شــد. پنــاه گرفتن در 
مکان هــای امــن مــا را از صدمــات احتمالــی حفــظ کــرده و آســیب را بــه حداقــل می رســاند. در هنــگام وقــوع زلزلــه، 
ممکــن اســت افــراد در شــرایط و حــاالت مختلفــی ماننــد ســاختمان محــل کار یــا ســکونت، اماکــن عمومــی، فضــای 
بــاز، در حــال خــواب یــا رانندگــی و ... باشــند. مــا بایــد چگونگــی پنــاه گیــری در هــر یــک از ایــن شــرایط را بیاموزیــم.

•اگر هنگام زلزله در ساختمان بودید باید در یکی از محل های زیر پناه بگیرید:
الف( زیر یک میز محکم

بــه محکــم و مقــاوم بــودن میــز توجــه کنیــد. بــرای مثــال میزهــای شیشــه ای، خــود خطرآفریــن هســتند. در زمــان 
ــد. ــان جلوگیــری کنی ــز و خودت ــاب شــدن می ــز، از حرکــت و پرت ــا گرفتــن پایه هــای می ــوان ب ــاه گیــری می ت پن

نکتــه مهــم:  هرگــز فــرار نکنیــد، زیــرا در اکثــر مواقــع فــرار ممکــن نیســت و حتــی احتمــال خطــر و آســیب را بســیار 
ــد. ــش می ده افزای

ب( گوشه دیوارهای داخلی
در گوشــه دیوارهــای داخلــی کــه از مقاومــت نســبتاً خوبــی برخوردارنــد پنــاه بگیریــد و بــا بــاز کــردن دو دســت، محکــم 

ــوار بچســبید. به دی
ج( کنار ستون ها و یا در راهروهای کم عرض

اگــر امــکان پنــاه گیــری زیــر میــز و یــا گوشــه دیوارهــای داخلــی نبــود، کنــار ســتون ها و یــا در راهروهــای کم عــرض 
)نــه راه پله هــا( بنشــینید و بــا دو دســت از ســر و گــردن خــود محافظــت کنیــد.

مثلــث حیــات: بهتریــن روشــی کــه اخیــراً موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت، اســتفاده از مکان هــای جدیــد بــه اســم 
»مثلــث حیــات« اســت.

تجربــه و آزمایش هــای شبیه سازی شــده نشــان می دهــد کــه وقتــی ســاختمانی فرومی ریــزد و ســقف پائیــن 
ــه  ــد، ل ــاه گرفته ان ــز پن ــر می ــه در زی ــرادی ک ــب اف ــن ترتی ــوند و بدی ــه شــده و فشــرده می ش ــز ل ــا نی ــد، میزه می آی
شــده و جــان خــود را از دســت می دهنــد. اشــیائی ماننــد میــز کار و نیمکــت بعضــاً توانائــی تحمــل وزن یــک ســاختمان 

ــوند. ــب می ش ــارج تخری ــا خ ــه طــرف داخــل ی ــای در ب ــن چارچوب ه ــد. همچنی را ندارن



•اگــر در راه پلــه بودیــد، هرگــز بــه ســمت بــاال و پاییــن 
ــر و  ــینید و از س ــا بنش ــه همان ج ــد، بلک ــت نکنی حرک

ــد. گــردن خــود محافظــت کنی
•هرگــز از آسانســور اســتفاده نکنیــد کــه خطــر را 
ــد در  ــور بودی ــر در آسانس ــی اگ ــد؛ حت ــش می ده افزای
اولیــن زمــان ممکــن از آن پیــاده شــوید و خــارج آن پنــاه 

ــد. بگیری
ــدار  ــه بی ــا زلزل ــد و ب ــواب بودی ــه خ ــگام زلزل ــر هن •اگ
ــوان  ــه ت ــتید ک ــیاری نیس ــطحی از هوش ــدید، در س ش
ــته  ــن را داش ــاط ام ــه نق ــیدن ب ــوری و رس ــت ف حرک
ــش،  ــا اســتفاده از بال ــد و ب ــا بمانی ــس همان ج باشــید، پ

ــد. ــت کنی ــود محافظ ــردن خ ــر و گ ــو و... از س پت
ــواب و  ــردن محــل خ ــن ک ــه ایم ــد ک ــه کنی ــه: توج نکت

ــت. ــروری اس ــراف آن ض ــازی اط مقاوم س
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•اگــر هنــگام زلزلــه در اماکــن عمومــی بودیــد، درصورتی کــه امــکان پنــاه گیــری در نقــاط امــن را داشــتید، پنــاه گیــری کنیــد 
ــد. ــد و به صــورت نشســته از ســر و گــردن خــود محافظــت کنی ــه بگیری ــن صــورت از شیشــه های ســاختمان فاصل ــر ای و در غی

•اگــر هنــگام زلزلــه در فضــای بــاز بودیــد، بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ســقفی بــاالی ســر شــما نیســت تــا خطرآفریــن باشــد، 
ــی  ــرق، ســاختمان های شیشــه ای، تابلوهــای تبلیغات پــس همان جــا بمانیــد و از هــر آنچــه امــکان ســقوط دارد ماننــد تیرهــای ب

و... فاصلــه بگیریــد.
•اگــر هنــگام زلزلــه در حــال رانندگــی بودیــد، هرگــز تــالش نکنیــد بــه راه خــود ادامــه دهیــد، چراکــه در ایــن حالــت عــالوه  بــر 
کاهــش ســطح هوشــیاری، تســلّط شــما بــر خــودرو نیــز کاهــش می یابــد. درنتیجــه بایــد خــود را ســمت راســت خیابــان متوقــف 

کــرده، رادیــو را روشــن نــگاه داشــته و منتظــر اخبــار دقیق تــر بمانیــد.
نکته: اجازه دهید سمت چپ مسیر عبوری باز باشد تا در صورت لزوم خودروهای امدادی تردد داشته باشند.

محتوای کیف نجات چیست؟
کیــف نجــات از لوازمــی تشــکیل شــده اســت کــه در صــورت وقــوع حادثــه در کاهــش اتــالف وقــت شــما مؤثــر خواهــد بــود. شــما 
ــواده، محــل نگهــداری  ــرای خــود تهیــه کنیــد. الزم اســت همــه اعضــای خان ــا صــرف مبلــغ اندکــی ایــن کیــف را ب می توانیــد ب

کیــف نجــات را بداننــد.
کیف نجات در اندازه های گوناگون می تواند برای استفاده شخصی، خانگی و اتومبیل، تهیه و استفاده شود.

این کیف باید حداقل دارای لوازم زیر باشد:

1.کیــت کمک هــای اولیــه شــامل بانــد، چســب ضــد حساســیت، قیچــی، گاز یــا تنظیــف اســتریل، پــد اســتریل، پنــس، چســب 
زخــم، بتادیــن، پنبــه اســتریل، بانــد ســه گوش، پمــاد جنتامایســین و تتراســیکلین، محلــول شستشــوی چشــمی، قطــره عفونــت 
چشــمی، قرص هــای مســکن و ســرماخوردگی، کپســول های آنتی بیوتیــک، اســپری های بی حس کننــده، کــرم دردهــای 

ــه. ــخ و ســوزن بخی ــی، ســرم خوراکــی، پمــاد ســوختگی، دســتکش یک بارمصــرف، ســوت، ن عضالن
الزم است داروها به روز نگهداری شوند و پس از مدتی داروهایی با تاریخ مصرف جدید جایگزین کنیم.

ــرم و  ــاس گ ــری، لب ــراه باط ــه هم ــتوری ب ــوی ترانزیس ــک رادی ــی، ی ــری اضاف ــوه و بات ــامل چراغ ق ــاز ش ــوازم موردنی ــزار و ل 2.اب
ــون  ــدان، صاب ــه کوچــک، خمیردن ــر، حول ــن، بشــقاب و قاشــق، ناخن گی ــو و دربازک ــواده، بیلچــه، چاق ــراد خان ــرای اف ــر ب لباس زی

ــفری ــوی س ــزر و پت ــه فری ــتمال کاغذی، کیس ــذی(، دس ــا کاغ ــع ی ــاً مای )ترجیح

3.آب و مــواد غذایــی شــامل چنــد بطــری آب معدنــی بــرای 3 روز و بــه ازای هــر نفــر یــک بطــری 1.۵ لیتــری، غذاهــای کنســرو 
شــده ماننــد ماهــی، مــرغ و یــا غــذای خشــک ماننــد خرمــا، کشــمش، بیســکویت بــرای 3 روز، شــکر و نمــک

کیف نجات
عمومــاً بــرای مســافرت تــا حــد امــکان تجهیــزات موردنیــاز و حتــی 
اضافــی و یدکــی بــا خــود می بریــم. چگونــه اســت کــه بــرای حفــظ 
جانمــان در برابــر ســوانحی ماننــد زلزلــه کــه احتمــال وقــوع باالیــی 

در شــهرمان دارد، هیــچ تمهیــدی نمی اندیشــیم؟
ــوازم  ــه ای از ل ــه مجموع ــواده ب ــراد خان ــه، اف ــوع حادث در صــورت وق
و وســایل ضــروری و اولیــه نیــاز فــوری و اساســی خواهنــد داشــت. 
ــدآب  ــتی ض ــا کوله پش ــف ی ــر کی ــد درون ه ــوازم می توانن ــن ل ای
ــف  ــاً »کی ــه، اصطالح ــن مجموع ــه ای ــد. ب ــرار گیرن ــل ق و قابل حم
نجــات« می گوینــد. بهتــر اســت »کیــف نجــات« در محلــی از خانــه 
قــرار گیــرد کــه دسترســی و اســتفاده از آن پــس از وقــوع بحــران، 
ــب  ــا صندوق عق ــزل ی ــی من ــک در خروج ــاًل نزدی ــد. مث ــان باش آس
ماشــین مشــروط بــر این کــه در پارکینــگ نباشــد، مکان هــای 

مناســبی هســتند.



نکتــه 1: تعــداد بطری هــای آب در نظــر گرفتــه شــده بــرای هــر خانــواده، بــا توجــه بــه تعدادشــان، متفــاوت اســت و بــا افزایــش 
نفــرات، احتمــاالً بــه تعــداد بیشــتری کیــف نجــات نیــاز خواهــد بود.

ــد  ــالم جدی ــا اق ــه ب ــوند و همیش ــتفاده ش ــرف، اس ــای تاریخ مص ــل از انقض ــد قب ــده بای ــی تهیه ش ــواد غذای ــه 2: آب و م نکت
ــن شــوند. جایگزی

ــدارك، شــماره  ــی اســناد و م ــت و ...، کپ ــای فشــارخون، دیاب ــد داروه ــای خــاص مانن ــاز شــامل داروه ــوازم موردنی ــر ل 4.دیگ
تلفن هــای ضــروری، تلفــن اقــوام )ترجیحــاً راه دور(، لــوازم بهداشــتی مخصــوص کــودکان و بانــوان، دفترچــه راهنمای مشــخصات 
ــاب های  ــد، شماره حس ــول نق ــی پ ــکونت، کم ــل س ــهر مح ــه ش ــواده(، نقش ــات خان ــه اطالع ــواده )دفترچ ــای خان ــردی اعض ف

ــده ــی و ژل ضدعفونی کنن بانک
ــه  ــر منطق ــی ه ــت آب و هوای ــی، فرهنگــی و وضعی ــه شــرایط اجتماع ــا توجــه ب ــف نجــات، ب ــالم تشــکیل دهنده  کی ــه: اق نکت

ــد. ــاوت باش ــد متف می توان

پس از اتمام زلزله چه باید کرد؟

•کیف نجات )لوازم ضروری( را بردارید و به سمت مراکز تخلیه امن حرکت کنید.
•با حفظ خونسردي به کمک مصدومان بشتابید.

•مخصوصاً در آپارتمان های آسیب دیده متوجه پس لرزه ها باشید.
•از آسانسور استفاده نکنید و حریق های به وجود آمده را خاموش کنید.

•در صورت امکان، مقداري آب ذخیره جمع آوری کنید.
• حداقل یک پنجره را بگشایید که در صورت ریزش، در ساختمان حبس نشوید.

•از راه رفتن روي آوار جداً خودداري کنید.
•در هنــگام کمــک بــه افــراد و امدادرســانی، از کشــیدن افــراد درحالی کــه بــه جایــي گیرکرده انــد یــا حمــل غیراصولــی جــداً 

. ید بپرهیز
•امنیــت محیــط را تــا حــد امــکان کنتــرل کنیــد. از کابل هــای بــرق روي زمیــن افتــاده دوری کنیــد و بــه آن هــا دســت نزنیــد. 

بــا قــرار دادن عالئــم هشــداردهنده در محــل، دیگــران را نیــز مطلــع کنیــد.
•خسارات ساختمان خود را ارزیابي کنید و از امنیت آن در پس لرزه های بعدي مطمئن شوید.

•بــه رادیــو گــوش دهیــد و بــه دســتورات صــادره از ســوي مقامــات مســئول عمــل کــرده و از تلفــن جــز در مــوارد اضطــراري 
اســتفاده نکنیــد.

ــخ  ــازمان ها پاس ــایر س ــه و س ــازمان های خیری ــر، س ــانی، هالل احم ــي، آتش نش ــن انتظام ــک مأموری ــت های کم ــه درخواس •ب
مثبــت بدهیــد.

نکتــه: اگــر زیــر آوار محبــوس شــدید، دهــان خــود را بــا لبــاس بپوشــانید، به آرامــی نفــس بکشــید و خــود را از گردوغبــار حفــظ 
ــوار نزدیــک خــود، امدادگــران را راهنمایــی کنیــد. از  ــا دی ــه ی ــه لول ــا زدن آرام و مــداوم یــک شــی فلــزی ب کنیــد. ترجیحــاً ب
فریــاد زدن بپرهیزیــد و انــرژی خــود را هــدر ندهیــد. تــکان اضافــی نخوریــد و باعــث حرکــت آوار نشــوید. کبریــت یــا فنــدك 

روشــن نکنیــد.

تخلیه اضطراری

در شرایط خاصی مانند:
•وقوع زلزله شدید و تخریب بخشی از منازل

•وقوع زلزله خفیف و احتمال وقوع زلزله بزرگ تر
•خطر آتش سوزی یا نشت گاز و مواد سمی

ضروری است که محل سکونت و یا کار خود را ترك کنید و تا رسیدن نیروهای امدادی به نقطه امنی بروید.
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توصیه های ایمنی هنگام تخلیه اضطراری

•ضمن حفظ خونسردی و آرامش خود، دیگران را نیز به آرامش دعوت کنید.
•از هجوم به سمت درب های خروجی جداً خودداری کنید.

•از دویدن، ازدحام و فشار دادن به جمعیت مقابل خود پرهیز کنید.
•حق تقدم تخلیه با مجروحان، کودکان، سالمندان و افراد آسیب پذیر است.

•از پنجره ها و وسایل غیرثابت در محل فاصله بگیرید.
•از آسانسور استفاده نکنید.

•هنگام استفاده از پله های اضطراری، به نرده و حفاظ پله ها فشار وارد نکنید.
•هنگام خروج اگر کیف دستی دارید روی سرتان قرار دهید وگرنه دستان خود را روی سرتان قرار دهید.

ــت  ــر دریاف ــش منتظ ــردی و آرام ــظ خونس ــن حف ــه، ضم ــاه گرفت ــه پن ــن در محوط ــی ام ــکان در محل ــروج از م ــس از خ •پ
توصیه هــای ایمنــی از ســوی مســئولین باشــید.

•پس از تخلیه مکان، از بازگشت به داخل آن جهت نجات دیگران خودداری نمایید.
•پیش از ترك ساختمان، ضمن قطع شریان های حیاتی )گاز، آب و برق(، کیف نجات را همراه خود ببرید.

نکتــه 1: هنــگام ورود بــه هــر مــکان، اطــراف خــود را به دقــت بررســی کنیــد و عوامــل خطرنــاك و همچنیــن محــل وســایل مقابلــه 
بــا خطــر نظیــر کپســول آتش نشــانی، کیــف کمک هــای اولیــه و... را شناســایی کنیــد.

نکته 2: هنگام ورود، مسیرهای خروج را به دقت شناسایی کنید.
          

حمایت روانی

خود امدادی و دگر امدادی روانی در سوانح

در بحران هــا، حــوادث و ســوانح بــزرگ و فراگیــر، عــالوه  بــر مشــکالت جســمی، مســائل روانــی نیــز بازمانــدگان، آســیب دیدگان، 
امدادگــران و عمــوم مــردم را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ به ویــژه افــرادی کــه در محــل ســانحه حضــور داشــته اند اکثــراً دچــار 
درجاتــی از اختــالل روحــی و روانــی خواهنــد شــد کــه ممکــن اســت تــا پایــان عمــر اثــرات آن، روان فــرد و حتــی زندگــی وی را 
مختــل کنــد. برخــورد صحیــح بــا ســوانح طبیعــی و پیامدهــای آن و رفتــار مناســب بــا آســیب دیدگان می توانــد شــدت اختــالالت 

روانــی ناشــی از ســوانح را بــه حداقــل برســاند.

حمایت روانی

ــه  ــا ب ــه آن هــا کمــک می کنــد ت ــی آســیب دیدگان در ســوانح کــه ب ــرای تأمیــن ســالمت روان ــی فرآینــدی اســت ب حمایــت روان
 طــور مؤثــر خــود را بــا فشــار های روانــی ناشــی از ســوانح ســازگار ســازند و بــا افــراد خانــواده و محیــط خــود ارتبــاط برقــرار کننــد.

حمایت روانی پس از بحران معموالً توسط افراد زیر صورت می گیرد:
•خانواده، همشهری ها و افراد دلسوز محله

•امدادگران، مددکاران و افراد دوره دیده محالت
•افراد مجرب و مشاوران حرفه ای

بــه خاطــر داشــته باشــیم، واکنش هــای روانــی، پاســخ معمــول و طبیعــی بــه یــک موقعیــت غیرعــادی هســتند. یــک اصــل اولیــه 
ــدگان اســت. انتخــاب  ــه آســیب دیدگان و بازمان ــز از زدن برچســب بیمــاری ب ــی در ســوانح طبیعــی، پرهی و مهــم بهداشــت روان
ــه کار بــردن کلماتــی کــه  ــر آســیب دیدگان بســیار مهــم اســت. از ب ــه تأثیــر صحبت هــا و کلمــات ب واژه هــای صحیــح و توّجــه ب
ــح  ــرادی ترجی ــر روش انف ــی ب ــی به صــورت گروه ــای روان ــه حمایت ه ــرد. ارائ ــودداری ک ــد خ ــی هســتند بای ــده ناتوان تداعی کنن

ــژه ای دارد. ــت وی ــی اهمی ــره زندگ ــای روزم ــیب دیدگان در برنامه ه ــارکت آس دارد. مش
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مراحل واکنش های روانی افراد پس از وقوع بحران و حمایت های روانی در هر محله

مرحله اول: قرارگیری در معرض استرس )ضربه روانی(
ایــن مرحلــه معمــوالً بالفاصلــه یــا چنــد دقیقــه پــس از وقــوع ســوانح و بالیــا بــروز می کنــد و عالئمــی نظیــر تــرس و وحشــت، 
ــل از  ــوارد قب ــب م ــدارد و در اغل ــدام خاصــی ن ــه اق ــاز ب ــه نی ــن مرحل ــال دارد. ای ــه دنب بهت زدگــی، گیجــی و درماندگــی را ب

ــرد. ــان می پذی ــود پای ــور خودبه خ ــی به ط ــر کمک ــیدن ه رس
مرحله دوم: انکار

اغلــب در دقایــق و ســاعات اولیــه پــس از وقــوع بحــران بــروز می کنــد و در ایــن مرحلــه فــرد بــه دلیــل تحمــل اســترس زیــاد 
ــاق رخ داده نیســت.  ــرش اتّف ــه پذی ــد و حاضــر ب ــکار می کن ــاده اســت را ان ــاق افت ــام آنچــه اتف ــی بیش ازحــد، تم و فشــار روان
فــرد مــدام کلماتــی در انــکار وقــوع حادثــه بــر زبــان مــی آورد. در ایــن مرحلــه بایــد در کنــار فــرد آســیب دیده حضــور داشــته 
باشــید و او را تنهــا نگذاریــد. به هیچ وجــه ســعی در قانــع کــردن او نداشــته باشــید و بــا مراقبــت جســمی، او را از آســیب های 

احتمالــی محفــوظ داریــد.
مرحله سوم: قهرمان گرایی

ایــن مرحلــه در ســاعات یــا روزهــای اولیــه وقــوع بحــران بــروز می کنــد و افــراد احســاس می کننــد بایــد کاری انجــام دهنــد. 
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کننــد و به طــور داوطلبانــه در امدادرســانی کمــک می کننــد. همبســتگی باالیــی در بیــن مــردم 
ایجــاد می شــود. مــردم گذشــت و ایثــار زیــادی از خــود نشــان می دهنــد و تــا رســیدن نیروهــای امــدادی بســیاری از کارهــا 
ــع و قوانیــن اجرایــی بی توجهــی  ــه موان ــا حــدی گســتاخانه عمــل کننــد و ب ــراد ت را خــود انجــام می دهنــد. ممکــن اســت اف
ــرد و  ــی ک ــان تلق ــی آن ــوان واکنــش طبیع ــد به عن ــار آســیب دیدگان را بای ــر شــوند. رفت نشــان داده و درعین حــال تحریک پذی
بــا هدایــت هوشــمندانه فعالیت هــای آن هــا را هدفمنــد نمــود. مراقــب باشــید آن هــا را از انجــام کارهــای خطرنــاك بازداریــد.

مرحله چهارم: فراموشی
یــک تــا چنــد هفتــه بعــد از حادثــه بــروز می کنــد و هم زمــان بــا رســیدن نیروهــای امــدادی و توزیــع اقــالم امــدادی، افــراد 
ــش  ــت آرام ــت حال ــور موّق ــد و به ط ــاد می برن ــا را از ی ــا و فراق ه ــادی مصیبت ه ــد زی ــا ح ــد و ت ــدواری می کنن ــاس امی احس
بــه آن هــا دســت می دهــد. حمایت هــای روانــی در ایــن مرحلــه بســیار موثّــر اســت و موجــب ســرعت یافتــن بازگشــت تعــادل 
روانــی و جلوگیــری از اختــالالت عاطفــی شــدید بعــدی می شــود و از ایجــاد حــس نفــرت و بدبینــی بــه دیگــران در مراحــل 

ــد. ــری می کن ــدی جلوگی بع
مرحله پنجم: مواجهه با واقعیت

ــه وســعت خســارات  ــج متوّج ــراد به تدری ــه اف ــن مرحل ــد. در ای ــروز می کن ــوع بحــران ب ــس از وق ــاه پ ــا ســه م ــک ت معمــوالً ی
ــی  ــاس تنهای ــری و احس ــراب، تحریک پذی ــردگی، اضط ــاس افس ــی، احس ــه، ناآرام ــت دادن روحی ــوند. از دس ــا می ش و فقدان ه
ــات از  ــه امکان ــرای توزیــع عادالن ــدگان و تــالش ب ــه اســت. ایجــاد اعتمادبه نفــس و امیــد در بازمان ــم ایــن مرحل شــدید از عالئ

ــود. ــوب می ش ــه محس ــن مرحل ــی ای ــای حمایت ــن فعالیت ه مهم تری
مرحله ششم: تجدید سازمان

ــی و  ــه بازســازی روان ــراد آســیب دیده شــروع ب ــد، اف ــروز می کن ــس از بحــران ب ــک ســال پ ــا ی ــاه ت ــه 6 م ــه ک ــن مرحل در ای
تقویــت اعتمادبه نفــس خــود می نماینــد. در صــورت عــدم بازســازی، احســاس ناراحتــی و پرخــاش و دشــمنی درونــی تــا مــدت 
زیــادی در فــرد باقــی خواهــد مانــد. پاســخ گویی بــه نیازهــای مــردم و رفــع بالتکلیفــی آن هــا از ســوی مســئوالن و مشــارکت  

دادن مــردم در بازســازی، از فعالیت هــای حمایــت روانــی در ایــن مرحلــه بــه شــمار مــی رود.

منابع:
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
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راهبردهای بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

  

مقدمه
ــد. در  ــرار می گیرن ــکل هایی ق ــر ش ــر تغیی ــت تأثی ــز تح ــازه نی ــزای س ــازه، اج ــکان س ــر م ــر تغیی ــه در اث ــوع زلزل ــگام وق در هن
ــای  ــا در زلزله ه ــد، ام ــی می مان ــتیک( باق ــی )االس ــدوده خط ــزا در مح ــکل های اج ــر ش ــازه و تغیی ــخ س ــف پاس ــای خفی زلزله ه
شــدید پاســخ ســازه و تغییــر شــکل های اجــزاء از محــدوده ارتجاعــی فراتــر خواهنــد رفــت کــه در نهایــت ممکــن اســت باعــث 

خرابــی ســازه گــردد.
ــه  ــراز از زلزل ــه در ســطح عملکــرد موردنظــر را داشــته باشــند و در ایــن ت ســازه ها بایــد توانایــی تحمــل نیروهــای ناشــی از زلزل
تغییــر مکان هــا، دوران هــا و همچنیــن میــزان خرابــی اجــزای مختلــف آن، در محــدوده مــورد نظــر ضوابــط طراحــی قــرار گیرنــد. 
ــی،  ــد، جــرم، ســختی، میرای ــر می گذارن ــه تأثی ــای ناشــی از زلزل ــر نیروه ــار ســازه تحــت اث ــر رفت ــه ب ــی ک ــن پارامترهای مهم تری
ــن گام در بهســازی  ــند. اولی ــن می باش ــش زمی ــای جنب ــازه و پارامتره ــزای س ــت، شــکل پذیری اج ــه، مقاوم ــدی و هندس پیکربن
لــرزه ای ســازه های موجــود، ارزیابــی آســیب پذیری لــرزه ای آن هــا اســت. در ســال های اخیــر روش هــای مختلفــی بــرای بررســی 

ــند. ــازه ها می باش ــی س ــی و کم ــای کیف ــر ارزیابی ه ــی ب ــا مبتن ــر آن ه ــه اکث ــده ک ــه گردی ــازه ها ارائ ــیب پذیری س ــزان آس می
ــر اســاس تجربیــات حاصــل از زلزله هــای گذشــته، فرم هــای  ــه شــرایط لرزه خیــزی منطقــه و ب ــا توجــه ب در روش هــای کیفــی ب
ــی،  ــم و جانب ــر قائ ــتم بارب ــد سیس ــازه ای مانن ــتم س ــزا و سیس ــود در اج ــص موج ــات و نواق ــع آوری اطالع ــت جم ــژه ای جه وی
ــه شــده  ــه شــرایط طراحــی و ... تهی ــر ســازه، عملکــرد اجــزاء گوناگــون نســبت ب ــی وارد ب شــکل پذیری اجــزاء، آســیب های فعل

ــرزه ای ســازه اســتفاده می شــود. ــه و تقریبــی مقاومــت ل ــرآورد اولی اســت کــه از آن هــا جهــت ب
ــا  ــازه ب ــخصات س ــده اند، مش ــه ش ــی تهی ــی کیف ــه ارزیاب ــه در مرحل ــی ک ــای اطالعات ــه بانک ه ــه ب ــا توج ــی ب ــای کم در روش ه
دقــت و جزئیــات بیشــتری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و مدل ســازی ســازه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی آن و بــا اســتفاده 

ــرد. ــام می گی ــازه ها انج ــرزه ای س ــیب پذیری ل ــی آس ــده ارزیاب ــداول و شناخته ش ــای مت از روش ه

روش ارزیابی بر اساس نسبت ظرفیت به نیاز سازه 
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــی می گــردد. ب ــه طــرح، ارزیاب ــر پاســخ آن تحــت زلزل ــن روش، عملکــرد ســازه در وضعیــت حداکث در ای
ــن  ــام ســاختمان ها( تعیی ــوالً ب ــک نقطــه از ســازه )معم ــی ی ــکان جانب ــر م ــی و تغیی ــر جابجای ــت ســازه در براب ــت، مقاوم وضعی
می شــود. مقاومــت مذکــور به صــورت نمــوداری کــه آن را منحنــی ظرفیــت می نامنــد، تعییــن گشــته و ســپس نقطــه ای بــر روی 
آن انتخــاب می شــود کــه بــا جابجایــی نیــاز زلزلــه طــرح ســازگار باشــد. نقطــه مذکــور را نقطــه عملکــرد و جابجایــی متناظــر بــا 

ــد. ــا هــدف می نامن ــاز ی ــی نی آن را جابجای

روش ارزیابی بر اساس نسبت ظرفیت به نیاز سازه 
منحنــی ظرفیــت، نشــان دهنده بــرش پایــه قابل تحمــل توســط ســازه، تحــت بارگــذاری تدریجــی، بــه ازای تغییــر شــکل جانبــی 
ــت خطــی )االســتیک(  ــودن ظرفی ــر آن می باشــد. در صــورت نامحــدود ب ــای وارد ب ــر باره ــام( در براب ــراز معین شــده ســازه )ب ت
ــا ســختی ســازه اســت؛ امــا ازآنجایی کــه ظرفیــت  ــر ب ــوده کــه شــیب آن براب ســازه، ایــن منحنــی به صــورت یــک خــط ثابــت ب
خطــی ســازه ها محــدود می باشــد، منحنــی ظرفیــت ســازه ها به طــور عمومــی شــامل مجموعــه ای از خطــوط مســتقیم بــوده کــه 

بــا کاهــش شــیب مواجــه هســتند. ایــن کاهــش شــیب نشــان دهنده کاهــش ســختی ســازه اســت. )شــکل 1(
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سیاوش معینی
ــری  دانشــجوی دکت

ســازه 

امیر اسماعیل نوروزی
کارگاه اهواز
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شکل 1- منحنی ظرفیت )برش پایه در برابر جابجایی بام( 

شکل 3- منحنی طیف ظرفیت تیپ                                                                 شکل 2- منحنی طیف ظرفیت تیپ                                                                 

منحنــی طیــف ظرفیــت ســازه، منحنــی شــتاب طیفــی قابل تحمــل توســط ســازه نســبت بــه تغییــر مــکان طیفــی بــام می باشــد. 
در شــکل های 2 و 3 نمونــه ای از منحنی هــای ظرفیــت و طیــف ظرفیــت ســازه نمایــش داده شــده اســت.

به منظــور تعییــن منحنــی ظرفیــت یــا طیــف ظرفیــت ســازه، اســتفاده از روش هــای تحلیــل غیرخطــی )اســتاتیکی، دینامیکــی( 
ــد. ــروری می باش ض

طیف نیاز 
زلزلــه اعمالــی بــه ســازه به صــورت شــتاب وارد بــر 
ــازه  ــاز س ــف نی ــه آن طی ــه ب ــردد ک ــف می گ ــازه تعری س
ــه دو دســته طیــف  می گوینــد. منحنی هــای طیــف نیــاز ب
نیــاز اســتاندارد و طیــف نیــاز ویــژه ســاختگاه طبقه بنــدی 
ــت و  ــتاب ثاب ــش ش ــوالً دارای دو بخ ــه معم ــوند ک می ش
ســرعت ثابــت می-باشــند. به طورمعمــول منحنی هــای 
ــرای میرایــی ۵ درصــد تهیــه می شــوند کــه  طیــف نیــاز ب
بــر اســاس آن نیــاز یــا میرایی هــای مختلــف قابــل ترســیم 

ــود )شــکل 4(. ــد ب خواهن
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نقطه عملکردی و جابجایی هدف سازه 
ــه در  ــازه ک ــاز س ــت و نی ــای ظرفی ــع منحنی ه ــل تقاط ــه مح ب
ــرد  ــه عملک ــند، نقط ــده باش ــم ش ــح رس ــات صحی ــتم مختص سیس
ــود در آن  ــت موج ــا ظرفی ــازه ب ــاز س ــه در آن نی ــد ک ــازه گوین س
ــازه  ــف س ــه توق ــرد، نقط ــه عملک ــع نقط ــت. در واق ــاوی اس مس
ــت  ــه اس ــایان توج ــت. ش ــازه اس ــت س ــی ظرفی ــول منحن در ط
ــرار  ــه ق ــی اولی ــمت خط ــی در قس ــع دو منحن ــه تقاط درصورتی ک
ــردد.  ــیم گ ــب ترس ــی متناس ــا میرای ــاز ب ــی نی ــد منحن ــرد بای نگی
ــعی و  ــرد، مســتلزم روش س ــه عملک ــق نقط ــن دقی ــن رو تعیی از ای
خطایــی خواهــد بــود. همچنیــن جابجایــی نیــاز یــا هــدف، حداکثــر 
جابجایــی بــام را تحــت اثــر زلزلــه طــرح یــا هــر زلزلــه بــکار رفتــه 
ــل  ــدف از تحلی ــع ه ــد. در واق ــان می ده ــی نش ــل غیرخط در تحلی
غیرخطــی، تعییــن پاســخ ســازه در نقطــه عملکــرد و جابجایــی هدف 

می باشــد )شــکل ۵(.

رفتار یا عملکرد هدف
ســطح عملکــرد لــرزه ای مــورد انتظــار از ســازه معمــوالً بــا تعییــن 
ــرای  ــازه ای ب ــر س ــازه ای و غی ــای س ــاز اعض ــی مج ــر خراب حداکث
ــان می شــود. انتخــاب  ــرزه ای بی ــری ل ســطح مشــخصی از خطرپذی
ــول،  ــارت قابل قب ــراز خس ــایی ت ــامل شناس ــردی ش ــای عملک ترازه
ــا  ــه ب ــای زلزل ــداد ترازه ــت. تع ــه اس ــی از زلزل ــدت خاص ــرای ش ب
ــن  ــه ای ــود ک ــاب می ش ــه ای انتخ ــای آیین نام ــه معیاره ــه ب توج
ــی  ــادی و اجتماع ــر اقتص ــازه از نظ ــت س ــی از اهمی ــا تابع معیاره
می باشــد. آیین نامه هــای مختلــف تعاریــف متفاوتــی از ســطوح 
عملکــردی ارائــه کرده انــد کــه بــا وجــود اختالفــات ظاهــری 

ــکل 6(. ــت )ش ــی اس ــا یک ــه آن ه ــای هم مبن

بهسازی سازه ها
ــالح  ــور اص ــردد. به منظ ــن می گ ــتی های آن تعیی ــا و کاس ــود ضعف ه ــام می ش ــازه انج ــر روی س ــه ب ــی ک ــاس ارزیابی های ــر اس ب
ــای  ــن روش ه ــرای تعیی ــات ب ــتر اوق ــت. در بیش ــروری اس ــب ض ــای مناس ــتفاده از روش ه ــازی، اس ــام بهس ــا و انج ــن ضعف ه ای
ــد.  ــازی می گذارن ــرای بهس ــی ب ــای انتخاب ــر روش ه ــده ای ب ــر عم ــه تأثی ــود دارد ک ــی وج ــاختمان محدودیت های ــازی در س بهس

ــود: ــدی نم ــر طبقه بن ــورت زی ــوان به ص ــا را می ت ــن محدودیت ه ــه ای مجموع

شکل۵- مشخص کردن نقطه عملکرد و جابجایی هدف

شکل 6- منحنی سطوح عملکرد سازه ای در آیین نامه های مختلف
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الف- اهداف عملکردی ساختمان
ب- محدودیت هزینه های اجرایی

پ- محدودیت زمانی در امر بهسازی
ت- محدودیت های معماری )پالن و نما(

ث- ضرورت فعال بودن ساختمان در حین بهسازی
ج- پرهیز از ریسک در زمان بهسازی

چ- لزوم حفظ آثار باستانی
بــه همیــن دلیــل، به منظــور انجــام بهســازی ضــروری اســت ابتــدا بــا توجــه بــه نیــاز ســازه راهبــرد آن را انتخــاب کــرده و ســپس 

راهکارهــای متناســب بــا راهبردهــا بررســی و مطالعه شــوند.

راهبردهای بهسازی

راهبــرد بهســازی، روش پایــه بــرای بهبــود عملکــرد ســازه ای در برابــر زلزلــه و یــا کاهــش خطــر زلزلــه تــا دســتیابی بــه تــرازی 
ــامل دو  ــازی ش ــای بهس ــی راهبرده ــور کل ــه ط ــد. ب ــان می باش ــور هم زم ــازه به ط ــاز س ــرد و نی ــول از عملک ــن و قابل قب معی

ــا اســتفاده نمــود: ــان از آن ه ــا هم زم ــه طــور مجــزا و ی ــوان ب ــه می ت ــر می باشــند ک دســته زی

1-راهبردهای فنی

2-راهبردهای مدیریتی

راهبردهــای فنــی شــامل افزایــش مقاومــت ســازه، اصــالح موضعــی اجــزاء ســازه، افزایــش ســختی ســازه، حــذف یــا کاهــش 
نامنظمــی در ســاختمان، کاهــش نیــاز ســازه )افزایــش اســتهالك انــرژی زلزلــه( و ... بــوده و راهبردهــای مدیریتــی شــامل تغییــر 

کاربــری ســاختمان، بهســازی تدریجــی، تخریــب ســاختمان و احــداث ســاختمان جدیــد و ... می باشــد.
پــس از انتخــاب راهبــرد بهســازی بایــد بــه منظــور دســتیابی بــه ســطح عملکــرد موردنظــر، راهــکار بهســازی مناســب انتخــاب 
ــال  ــرای مث ــرد بهســازی انتخاب شــده می باشــد. ب ــه راهب ــتیابی ب ــرای دس ــتفاده ب ــورد اس ــان روش م ــع هم ــه درواق ــردد ک گ
ــد،  ــازه باش ــختی س ــت و س ــش مقاوم ــاختمانی، افزای ــراز س ــن ت ــرم در اولی ــه ن ــرای طبق ــازی ب ــرد بهس ــه راهب درصورتی ک
ــه کــردن  ــد، اضاف ــوار برشــی، ایجــاد ســتون های جدی ــه کــردن دی ــل، اضاف ــه کــردن دیوارهــای حائ ــد اضاف ــی مانن راهکارهای

ــه شــوند )شــکل7(. ــکار گرفت ــر ب ــن ام ــه ای ــرای دســتیابی ب ــد ب ــد و... می توانن بادبن
ــر ســازه، راهبردهــای فنــی و مدیریتــی متعــددی وجــود  ــه ب ــرات ناشــی از زلزل ــرای کاهــش اث همان طــور کــه اشــاره شــد، ب
دارنــد. راهبردهــای فنــی شــامل دو بخــش کلــی افزایــش ظرفیــت و کاهــش نیــاز ســازه می باشــند، ایــن راهبردهــا عبارت انــد 

از:

الف- اصالح موضعی اجزاء
ب- حذف یا کاهش نامنظمی در سازه

پ- افزایش مقاومت سازه
ت- افزایش سختی جانبی سازه

ث- افزایش شکل پذیری سازه
ج- کاهش نیاز سازه

3۵
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عــالوه بــر راهبردهــای فنــی، بــه منظــور انجــام بهســازی بایــد راهبردهــای مدیریتــی نیــز مدنظــر قــرار گیــرد کــه شــامل مــوارد 
زیــر می باشــند:

الف- استفاده نکردن از ساختمان در هنگام بهسازی
ب- تخلیه ساختمان تا زمان اتمام بهسازی

پ- پذیرش خطر موجود و عدم بهسازی
ت- تغییر کاربری ساختمان به منظور کاهش میزان خطر

ث- تخریب ساختمان موجود و احداث ساختمان جدید
ج- مقاوم سازی تدریجی در طی چندین سال

چ- تمرکز بهسازی ها فقط در خارج یا داخل ساختمان و ... باشد.

راهبردهــای مدیریتــی از عوامــل اصلــی در انتخــاب راهبردهــای فنــی می باشــند و می توانــد باعــث ایجــاد محدودیت هــای زیــادی 
در انتخــاب راهــکار بهســازی گردنــد. انتخــاب بهتریــن شــیوه بهســازی همــواره بــا لحــاظ نمــودن هم زمــان راهبردهــای مدیریتــی 

و فنــی بــه دســت می آیــد کــه شــامل مــوارد زیــر هســتند:
1- راهبرد اصالح موضعی اجزا

2- راهبرد افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه
3- راهبرد کاهش نیاز ساختمان

از میان روش های باال برای راهبرد کاهش نیاز ساختمان نیز می توان از روش های زیر استفاده کرد:
1- کاهش جرم ساختمان

2- سیستم های جداسازی لرزه ای
3- سیستم های غیرفعال اتالف انرژی )میراگرها(

شــکل 7- راهکارهــای بــه کار گرفتــه شــده بــرای 
انتخاب شــده بهســازی  راهبــرد  بــه  دســتیابی 
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نتیجه گیری 

ابتــدا بایــد توجــه داشــت کــه بهســازی لــرزه ای مــی بایســت قبــل از وقــوع هرگونــه اتفاقــی صــورت گیــرد. و همچنیــن بعــد از 
وقــوع زلزلــه اگــر میــزان خســارت وارده بــه ســازه زیــاد باشــد و هزینــه هــای بهســازی در حــدود 30 درصــد هزینــه ســاخت مجــدد 

باشــد دیگــر بهســازی قابــل قبــول نمــی باشــد و مــی بایســت ســازه تخریــب و مجــدد ســاخته شــود.
ــم  ــی در عل ــور کل ــرا بط ــود. زی ــه ش ــر گرفت ــر روش در نظ ــه ه ــت هزین ــی بایس ــازی م ــای بهس ــاب روش ه ــن در انتخ همچنی
مهندســی میــزان ســود نســبت بــه هزینــه بســیار مهــم مــی باشــد. منظــور از میــزان ســود ارزش بازیافتــه از بهســازی ســاختمان 

مــی باشــد.
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تعیین عملکرد رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی میخ گذاری شده
تحت بارگذاری های لرزه ای بر اساس تغییر مکان

  

چکیده 
بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون بهــره وری از فضاهــای زیرزمینــی، نیــاز بشــر بــه پایدارســازی در زمــان حفــر و گودبــرداری 
ــازه ها ی  ــدی در س ــل بهره من ــه دلی ــی ب ــت دینامیک ــن روش در حال ــی ای ــازی و بررس ــرد. پایدارس ــوت  می گی ــش ق بیش ازپی
ــای  ــازی دیواره ه ــای پایدارس ــی از روش ه ــت. یک ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــاره راه از اهمی ــیب کن ــداری ش ــر پای ــی نظی دائم
ــوع پایدارســازی ها تحــت  ــن ن ــار ای ــن طــرح رفت ــن در ای ــدی  اســت. بنابرای ــذاری و مهاربن ــخ گ ــدی از روش می ــود بهره من گ
ــس  ــل نرگ ــود هت ــه در گ ــورت گرفت ــا ی ص ــزار گذاری ه ــس از اب ــت. پ ــه اس ــی قرارگرفت ــث و بررس ــی موردبح ــار دینامیک ب
ــان  ــت و در پای ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــزار م ــن نرم اف ــت ای ــزار FLAC صح ــتفاده از نرم اف ــا اس ــازی آن ب ــماره 2 و مدل س ش
عملیــات خاك بــرداری، خطایــی حــدود ۵ درصــد بــرآورد شــد. در ایــن تحقیــق تــالش شــد، بــا در نظــر گرفتــن 30 نگاشــت 
ــه کار  ــادل انتخــاب و جهــت آنالیزهــای دینامیکــی ب ــوع 2،1 و 3 آیین نامــه 2800، بارهــای هارمونیــک مع و ســاختگاه های ن
گرفتــه شــود. پــس از بــه دســت آوردن مقادیــر تغییــر مــکان در 72 حالــت مختلــف مشــخص شــد کــه بــا کاهــش مشــخصه ها 
و مقاومــت برشــي خــاك )از نــوع 1 بــه 3( جابجایــي افقــي گــود و پوســته نمــا به شــدت افزایــش و بــا کاهــش زاویــه میخ هــا 

ــد. ــي افقــي گــود و پوســته نمــا کاهــش می یاب جابجای

مقدمه
ــرداری  ــر تعــداد طبقــات زیرزمیــن و عمــق گودب ــا افزایــش تراکــم در عرصه هــا ی محــدود و در نواحــی پرتراکــم شــهری، ب ب
افزوده شــده اســت. گســترش روزافــزون شــهرها و نیــاز بــه فضاهــای کار و ســکونت ازیک طــرف و افزایــش شــدید قیمــت زمیــن 
در شــهرها از ســوی دیگــر، ضــرورت اســتفاده حداکثــری از زمیــن و احــداث ســاختمان ها ی مرتفــع اداری، تجــاری و مســکونی 
بــا طبقــات متعــدد در زیرزمیــن را منجــر شــده اســت. ازایــن رو بــا افزایــش عمــق گودبــرداری، خطــرات ناپایــداری و گســیختگی 
ــرای  ــک روشــی ب ــم و مطــرح در مهندســی ژئوتکنی ــد. یکــی از مســائل مه ــش  می یاب ــرداری به شــدت افزای ــای گودب دیواره ه
حفــظ پایــداری جداره هــا ی محــل گودبــرداری بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی  اســت. ایــن پایدارســازی در برخــی پروژه هــای 
عمرانــی به قــدری مهــم و حیاتــی  می شــود کــه ممکــن اســت موجــب کنــد شــدن رونــد اجــرای پــروژه گــردد. روش اســتفاده 
ــم و  ــر، تحکی ــذر، تعمی ــض زیرگ ــگام تعری ــه هن ــا ب ــی پل ه ــاك از پ ــت خ ــا، برداش ــاخت بزرگراه ه ــات س ــخ در عملی از می
ــود. ارزیابــی رفتــار  ــه پــل بســیار موفقیت آمیــز خواهــد ب بازســازی ســازه ها ی نگهبــان فرســوده، ورودی تونل هــا و ورودی کول
ــر شــرایط مختلــف در ایــن مطالعــه،  ــوع از ســازه ها  از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. به منظــور بررســي اث ــرزه ای ایــن ن ل
هفتــادودو مــدل ایجادشــده اســت کــه متغیرهــا شــامل ارتفــاع دیــوار )3، 6 و ۹ متــر(، ســه نــوع خــاك )بــر اســاس آیین نامــه 
ــوده خــاك )4 شتاب نگاشــت بارگــذاري  ــر ت ــرزه ای وارد ب ــروی ل ــا  )10 و 1۵ درجــه(، نی ــری میخ ه 2800(، زاویه هــای قرارگی
هارمونیکــي بــا فرکانس هــای متفــاوت( می باشــند کــه بــا اعمــال ایــن نیروهــا بــه هــر مــدل، اهمیــت فرکانــس بارگــذاري بــر 

ــد. ــل FLAC می باش ــن تحلی ــتفاده در ای ــزار مورداس ــرد. نرم اف ــرار می گی ــورد بررســی ق ــر پاســخ ها م مقادی
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مشخصات مصالح و مدل سازی

ــه و  ــورد تحلیــل قرارگرفت ــر بارگــذاری ســاختمان ها و...( م ــه همــراه معارضــات و شــرایط آن )نظی ــدا زمیــن طبیعــی ب در ابت
ــا هــر گام  ــه ای  صــورت گرفتــه و ب ــرداری مرحل پــس ازآن جابجایی هــای مــدل صفــر می گــردد. در ادامــه کار به صــورت گودب
گودبــرداری )ارتفــاع 1/۵ متــر( یــک ردیــف میــخ و اجــرا دیــواره آن فعــال می شــود. ایــن کار چندیــن بــار تکــرار شــده و تــا 

انتهــای گودبــرداری پیــش مــی رود.
ــده  ــازی استفاده ش ــب در مدل س ــر - کلم ــاری موه ــدل رفت ــات، از م ــش مفروض ــده در بخ ــات ارائه ش ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
اســت. پارامترهــای لحــاظ شــده در مــدل در جــدول 1 الــی جــدول 3 بــرای ســه نــوع خــاك مفــروض نشــان داده شــده اســت.

ــده  ــان داده ش ــزار FLAC نش ــازی آن در نرم اف ــی و مدل س ــدل فیزیک ــع در م ــای منقط ــود المان ه ــی از وج ــکل 1 نمای در ش
ــزار  ــده در نرم اف ــازی ش ــی و مدل س ــرایط واقع ــان در ش ــف الم ــن تعری ــی بی ــود، تفاوت ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــت. همان ط اس

FLAC وجــود دارد.
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المــان ســازه ای در مــدل  از  نمایــی  شــکل 1- 
FLAC نرم افــزار  و  فیزیکــی 
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ــاال، الزم  ــده در ب ــات ارائه ش ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
ــر  ــازه ای نظی ــای س ــخصات المان ه ــه مش ــت ک اس
پوســته نمــا در مدل ســازی دوبعــدی در حالــت 
کرنــش مســطح معادل ســازی شــود. در شــکل 
2 نحــوه معادل ســازی نشــان داده شــده اســت.

ــا فــرض ضخامــت 1۵ ســانتیمتر و مقاومــت 210  ب
ــو  ــا 107*2/1۹ کیل ــر ب ــیته براب ــدول االستیس و م
نیوتــن بــر مترمربــع میــزان مســاحت برابــر بــا 0/1۵ 
ــود  ــبه می ش ــد محاس ــرض واح ــرای ع ــع ب مترمرب
کــه ایــن مشــخصه ها به عنــوان جنــس پوســته نمــا 
ــزار اختصــاص داده شــده اســت. ــوار در نرم اف ــه دی ب

مشخصات میل مهار )پارامتر متغیر(
ــا  ــا مــوارد اعالم شــده در تعییــن مشــخصات المــان ســازه ای دارد. ب ــد محاســبات مشــخصات میــل مهــار مشــابهت زیــادی ب رون
ــا فواصــل 1/۵ متــری بــرای نرم افــزار تعریــف می شــود. میــزان  توجــه بــه رونــد ذکرشــده، مشــخصات میــل مهــار آرماتــور 32 ب
مــدول االستیســیته فــوالد برابــر بــا 108*2 کیلــو نیوتــن بــر مترمربــع و بــا توجــه بــه توضیحــات بخــش مقادیــر و مشــخصه ها 

ــرای نرم افــزار تعریــف گــردد. ــا ب ــر فاصلــه عمــودی آن هــا تقســیم شــود )1/۵ متــر( و ی ــا بایــد  ب در نرم افــزار ی

بارگذاری لرزه ای
ــه نرم افــزار داده شــده و  نگاشــت های منتخــب پــس از فیلتــر کــردن و هم پایــه کــردن به شــتاب ســنگ کــف، به عنــوان ورودی ب
ــر  ــات موجــود خروجی هــای نگاشــت های به دســت آمده ب ــر اســاس اطالع ــا ب ــرزه ای آن ه ــا و مشــخصات ل ــف الیه ه ــس از تعری پ
روی ســطح زمیــن به منظــور انجــام آنالیزهــای دینامیکــی بــه کار گرفتــه می شــوند. شــکل های ذیــل طیــف پاســخ ســازه بــا یــک 
درجــه آزادی بــرای میرایــی ۵ درصــد به دســت آمده بــر روی ســطح زمیــن را بــرای ســه نــوع تیــپ خــاك نمایــش می دهــد. بــا 

ــوع تیــپ خــاك را مشــخص نمــود. ــرای هــر ن ــب ب ــود غال ــوان پری میانگین گیــری از طیف هــای به دســت آمده می ت

FLAC شکل 2- معادل سازی مشخصات المان سازه ای جهت مدل سازی در نرم افزار

 شکل 3- بار هارمونیک 1 )ساختگاه نوع 1(                        شکل 4- بار هارمونیک 2 )ساختگاه نوع 1(

شکل ۵- بار هارمونیک 3 )ساختگاه نوع 2(                      شکل 6- بار هارمونیک 4 )ساختگاه نوع 2(
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از  نمونــه ای  رو بــه رو  شــکل  در 
یــک  نــوع  هارمونیــک  بارگــذاری 
اعمالــی در نرم افــزار FLAC نشــان 

اســت. داده شــده 

در شــکل رو بــه رو نمایــی از نمــودار تغییــرات 
بیشــینه نیــروی بــه وجــود آمــده در میخ هــا بــرای 
ســه نــوع خــاك نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن شــکل افزایــش 37/۵ درصــدی در نیــروی 
میخ هــا از نــوع خــاك 1 بــه 3 مشــاهده می شــود.

پروفیل تغییر مکان افقی پوسته نما
در شــکل زیــر نمایــی از پروفیــل تغییــر مــکان افقــی پوســته نمــا بــرای هــر ســه مــدل بــا ارتفــاع 3، 6 و ۹ متــری ارائه شــده 

ــد. ــره ای می باش ــته به صــورت ط ــی پوس ــکان افق ــر م ــود بیشــینه تغیی ــه مشــاهده می ش ــور ک اســت. همان ط

خروجی بررسی پارامتری جنس خاک
در شــکل رو بــه رو نمایــی از نمــودار تغییــرات 
ــوع خــاك  ــه ن ــرای س ــی ب ــی افق بیشــینه جابجای
ــی نشــان  ــذاری دینامیک ــف بارگ ــرایط مختل در ش
داده شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن شــکل میــزان 
جابجایــی افقــی در شــرایط لــرزه ای در بارگــذاری 
ــه دیگــر بارگذاری هــا  ــرزه ای شــماره 1 نســبت ب ل
ــی  ــت. به طورکل ــته اس ــمگیری داش ــش چش افزای
ــا افزایــش مشــخصات مقاومــت برشــی خــاك از  ب
ــزان جابجایی هــای افقــی کاســته شــده اســت. می

آنالیز مسئله و بررسي نتایج
در ایــن بخــش بــه بررســي پاســخ دینامیکــي شــیب بــا موردتوجــه قــرار دادن مقادیــر حداکثــر جابجایــی افقــي در پایــان ثانیــه 
ــج به صــورت گــراف  ــه و نتای ــي مختلــف پرداخت ــه اتمــام می رســد، در فرکانس هــای اعمال ــر بارگــذاري ب ــي کــه اث دهــم، زمان

ــت. ــده اس ارائه ش

ــاختگاه  ــک 1 )س ــار هارمونی ــکل 7- ب ش
FLAC نــوع 1( در نرم افــزار

شکل 8- نمودار بیشینه تغییر شکل افقی دیوار – زاویه 1۵ درجه و ارتفاع ۹ متر

شکل ۹- نمودار بیشینه نیرو به وجود آمده در میخ ها – زاویه 1۵ درجه و ارتفاع ۹ متر
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ــی  ــکان افق ــر م ــینه تغیی ــودار بیش ــکل 11 - نم ش
پوســته نمــا – تأثیــر ارتفــاع گــود – زاویــه 1۵ 

ــوع 3 ــاك ن ــک 1 و خ ــار هارمونی ــه ب درج

شکل 12 - تغییرات جا به جایی افقی

شــکل 10 - نمایــی از پروفیــل تغییــر مــکان افقــی 
پوســته نمــا الــف( ارتفــاع گــود 3 متــری، ب( ارتفــاع 

گــود 6 متــری و ج( ارتفــاع گــود ۹ متــری

در شــکل زیــر نمایــی از نمــودار تغییــرات بیشــینه تغییــر مــکان افقــی پوســته نمــا بــرای تأثیــر ارتفــاع گــود نشــان داده شــده 
ــری تغییــر مــکان افقــی پوســته مشــاهده می شــود. ــه ایــن شــکل افزایــش 1/۵ براب ــا توجــه ب اســت. ب

جابجایی افقی دیوار
در شــکل زیــر نمایــی از تغییــرات جابجایــی افقــی بــرای هــر ســه مــدل بــا ارتفــاع 3، 6 و ۹ متــری ارائه شــده اســت. همان طــور 

کــه مشــاهده می شــود تغییــرات میــزان جابجایــی در ارتفاعــات مختلــف بــا تغییــرات شــدیدی مواجــه شــده اســت.
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ــودار  ــی از نم ــه رو نمای ــکل رو ب در ش
ــی  ــی افق ــینه جابجای ــرات بیش تغیی
بــرای تأثیــر ارتفــاع گــود نشــان 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب داده شــده اســت. ب
مکان هــا  تغییــر  افزایــش  شــکل 
مقایســه  در  متــری   ۹ ارتفــاع  در 
بــا ارتفــاع 3 متــری بــرای انــواع 
ــرزه ای مشــاهده  ــذاری ل حــاالت بارگ

. د می شــو

ــرات بیشــینه  ــودار تغیی ــی از نم ــه رو نمای در شــکل رو ب
نیــروی بــه وجــود آمــده در میخ هــا بــرای تأثیــر ارتفــاع 
گــود نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن شــکل 
ــرداری از ۹  ــاع گودب ــر ارتف ــری در تغیی ــش 2 براب افزای
الــی 3 متــری بــرای حــاالت مختلــف بارگــذاری لــرزه ای 

ــود. ــاهده می ش مش

نیرو در میخ ها
در شــکل های رو بــه رو نمایــی از نیروهــای وجــود آمــده 
ــاع 3، 6 و ۹  ــا ارتف ــدل ب ــه م ــر س ــرای ه ــا ب در میخ ه
متــری ارائه شــده اســت. همان طــور کــه مشــاهده 
لــرزه ای  شــرایط  در  پاییــن  ارتفاعــات  در  می شــود 
بیشــینه نیــروی کششــی در الیــه اول رخ داده و بــا 
ــه  ــه یک الی ــرو ب ــینه نی ــدار بیش ــاع مق ــش ارتف افزای

ــردد. ــل می گ ــر منتق ــه آخ ــده ب مان

شکل 13- نمودار بیشینه تغییر شکل افقی دیوار – تأثیر ارتفاع گود–زاویه 1۵ و خاك نوع 3

شکل 14- نمایی از نیرو به وجود آمده در میخ ها الف( ارتفاع گود 3 متری، ب( ارتفاع گود 6 متری و ج( ارتفاع گود ۹ متری

شکل 1۵- نمودار بیشینه نیروی به وجود آمده در میخ ها – تأثیر ارتفاع گود- زاویه 1۵ و خاك نوع 3۹ متری
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ــر  ــی از تغیی ــه رو نمای ــکل رو ب در ش
شــکل پوســته نمــا نشــان داده شــده 
مشــاهده  کــه  همان طــور  اســت. 
پارامترهــای  کاهــش  بــا  می شــود 
ــزان  ــر می ــاك ب ــی خ ــت برش مقاوم
تغییــر مکان هــای افقــی پوســته نمــا 

می شــود. افــزوده 

ــکل کل  ــر ش ــه رو از تغیی ــکل رو ب در ش
نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه 
ــذاری  ــوان مشــاهده نمــود در بارگ می ت
هارمونیــک 1 بــا کاهــش مشــخصه های 
ــد  ــش می یاب ــی کل افزای ــاك جابجای خ
ــک  ــذاری هارمونی ــر بارگ ــی در دیگ ول
ــوع خــاك  ــی کل در ن )2-3-4( جابجای
دو بیشــینه مقــدار خــود را داشــته 

اســت.

نتیجه گیري   

در ایــن طــرح صحــت ســنجی نرم افــزار FLAC در خصــوص طراحــی دیوارهــای میخ کوبــی شــده بررســی  گردیــد و تأثیــر نــوع 
ــری  ــرزه ای ازلحــاظ پارامت ــف ل ــزان و چگونگــی اعمــال بارهــای مختل ــا و می ــه میخ ه ــرداری، زاوی ــاع گودب و جنــس خــاك، ارتف

بررســی و نتایــج آن هــا بــرای شــرایط مختلــف موردبحــث قرارگرفــت.

1- با کاهش مشخصه ها و مقاومت برشی خاک )از نوع 3 به 1( تغییرات ذیل به دست می آید:
oبر میزان نیروی میخ ها افزوده می شود

oجابجایی افقی گود و پوسته نما به شدت افزوده می شود
ــا کاهــش پارامترهــای خــاك، بیشــینه نشســت از پشــت نما بــه پشــت منطقــه تســلیح  oمیــزان نشســت ها افزایــش می یابــد و ب

ــود. ــل می ش منتق

شــکل 16- نمــودار بیشــینه جابجایــی 
افقــی در شــرایط لــرزه ای – بــر اســاس 
پارامترهــای  تجمــع  و  خــاك  نــوع 

ــک ــار هارمونی ــوع ب ــه و ن زاوی

شــکل17- نمــودار بیشــینه جابجایی 
کل در شــرایط لــرزه ای – بــر اســاس 
ــع پارامترهــای  ــوع خــاك و تجم ن

زاویــه و نــوع بــار هارمونیــک
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2- با کاهش زاویه میخ ها )از 15 به 10( تغییرات ذیل به دست می آید:
oبر میزان نیروی میخ ها افزوده می شود

ــت  ــه در حال ــان نمــود ک ــوان بی ــن کاهــش را این طــور می ت ــل ای ــد. دلی ــا کاهــش می یاب ــود و پوســته نم ــی گ ــی افق oجابجای
ــوش گســیختگی  ــه قائمــه بیشــتری پ ــد به صــورت زاوی ــه 10 درجــه کاهــش می یاب ــا ب ــه میخ ه ــه زاوی موردبررســی، هنگامی ک

ــد. ــع می نماین را قط
3- با تغییر نوع بارگذاری هارمونیک از بار هارمونیک نوع 1 به نوع 4 موارد ذیل بیان می گردد:

oنــوع رفتــار گــود بــا تغییــرات نــوع خــاك متغیــر بــوده کــه علــت آن را می تــوان بــه اثــر میرایــی و جنــس خــاك در جــذب 
نیــروی لــرزه ای دانســت.

oبا افزایش ارتفاع گود بر میزان جابجایی ها افزوده می شود.
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سیستم تهویه در مگاهاسپیتال ها و در جزء بررسی اتاق عمل و ایزوله
 فشار مثبت و منفی

  

    

چکیده 
ــی  ــتی درمان ــز بهداش ــا و مراک ــتان ه ــوع )HVAC( بیمارس ــه مطب ــات تهوی ــرمایش و تاسیس ــش، س ــتم های گرمای سیس
ــع  ــده . توزی ــان کنترل کنن ــور همزم ــه  ط ــتم ها ب ــن سیس ــد. ای ــتری برخوردارن ــت بیش ــن از اهمی ــایر اماک ــه س ــبت ب نس
کننــده دمــا، رطوبــت و بهداشــت هســتند و عملکــرد درســت آن هــا بــه تامیــن حفــظ ایمنــی و ســالمت بیمــاران، پرســنل 
و دیگــر افــراد حاضــر در ابــن مــکان  منجــر مــی شــود. شــایان توجــه اســت مراکــز درمانــی بــه شــدت در معــرض انتقــال 
ــی  ــه م ــوا هســتند ک ــق در ه ــای شــیمیایی معل ــواد و داروه ــای مســری، م ــل بیماری ه ــل پرخطــر از قبی و انتشــار عوام
تــوان بــا طراحــی مناســب تاسیســات تهویــه مطبــوع، کاهــش اثــرات مخــرب زیســت محیطــی و کنتــرل عوامــل عفونــت  زا 

محیطــی آرام و ایمــن را بــرای افــراد حاضــر فراهــم کــرد.

چرا مراکز درمانی ملزم به سیستم های HVAC هستند؟
ــه آســایش فــردی و تســریع در  ــه ایجــاد شــرایط رفــاه محیطــی بــه منظــور ارائ از آن جایــی کــه واحدهــای درمانــی ملــزم ب
بهبــود بیمــاری هســتند، سیســتم های HVAC )تاسیســات تهویــه مطبــوع، ســرمایش و گرمایــش( نیــز بــه  دلیــل ارتباطــی کــه 
ــی  ــن بخش هــای زیرســاختی بیمارســتان ها و مراکــز درمان ــن و حیاتی تری ــد یکــی از مهمتری ــراد دارن ــا ایمنــی و ســالمت اف ب
ــای  ــت، بوه ــا، رطوب ــرل دم ــق کنت ــوع از طری ــه مطب ــتم های تهوی ــایر سیس ــد س ــن سیســتم ها همانن ــوند. ای ــوب می ش محس
ــت و خطرهــای  ــرل عفون ــل توجــه اســت، کنت ــد. قاب ــاه و آســایش ســاکنین را فراهــم می کنن ــی هــوا رف ــوع و جابه جای نامطب
ناشــی از فعالیت هــای درمانــی و حفــظ ایمنــی فــردی نیــز از جملــه مــوارد مختــص بــه سیســتم های تهویــه مراکــز درمانــی 

و بهداشــتی مــی باشــند.
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سعید بنازاده
واحد تاسیسات



ــرای دســتیابی  ــی مختلــف صرف نظــر از فصــل، از نقطــه نظــر بیمــار و پرســنل ضــروری اســت ب ــد فعالیت هــای درمان در رون
بــه نتیجــه مطلــوب و تســهیل در رونــد درمــان و بهبــود بیمــار، دمــا و رطوبــت نســبی محیــط تحــت کنتــرل باشــد. بــه عنــوان 
مثــال بــرای بخش هــای درمانــی و اســتراحتگاه های بیمــاران ســوختگی گاهــی بایــد محیــط 100 درجــه فارنهایــت ) معــادل 
37,7 درجــه ســانتی گراد( و رطوبــت نســبی بیــن 3۵% تــا %4۵  تنظیــم  شــود. شــایان توجــه اســت، در بیمارانــی کــه دچــار 
تــب شــده اند شــرایط محیطــی نامناســب خطــرات جبران ناپذیــری را در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن در ایــن مــوارد بایــد بــه 

ســرعت شــرایط دمایــی محیــط کنتــرل و به درســتی تنظیــم شــود.
ــود.  ــی ش ــای مخاط ــت و غش ــکی پوس ــل خش ــکالتی از قبی ــه مش ــر ب ــد منج ــاعد می توان ــی نامس ــرایط محیط ــن ش همچنی
فراهــم کــردن شــرایط مناســب دمایــی و رطوبــت نســبی در فضاهــای بــزرگ درمانــی و بیمارســتان ها مســتلزم بــه کارگیــری 

ــود. ــر می ش ــکان  پذی ــتم های HVAC ام ــق سیس ــی دقی ــا طراح ــه ب ــت ک ــوص اس ــزات مخص تجهی
ــه ذکــر اســت مراکــز درمانــی و بیمارســتان ها در معــرض ســطح باالیــی از عوامــل بیمــاری  زا و عفونت هــای میکروبــی  الزم ب
ــان  هســتند کــه نیازمنــد کنتــرل و نظــارت ســخت گیرانه از ســوی پرســنل و بیمــاران مــی باشــد. سیســتم های کنتــرل جری
ــر مجموعــه هــای تاسیســات مکانیکــی  ــه کاهــش غلظــت و سیســتم های  تصفیــه و تخلیــه هــوا از زی هــوا، دریچه هــای تهوی

تهویــه مطبــوع  هســتند کــه از ابزارهــای اساســی در کنتــرل عفونــت  هــای موجــود در ایــن مراکــز بــه شــمار  می رونــد.

در رونــد عملیــات درمانــی و اســتفاده از تجهیــزات پزشــکی حضــور مــواد شــیمیایی، گازهــای مضــر، مــواد مشــتعل و معلــق در 
هــوا می توانــد منجــر بــه مخاطــرات بهداشــتی و ایمنــی شــوند. تجهیــزات تهویــه مطبــوع بــا کاهــش غلظــت ایــن آالینده هــا و 
حــذف اثــرات مخــرب آنهــا محیطــی ایمــن و ســالم را بــرای افــراد فراهــم مــی  کننــد. همچنیــن ایــن سیســتم ها بــا تشــخیص 

ــروز آتش ســوزی و انتشــار دود جلوگیــری می کننــد. ــه هنــگام از ب ب
دمــا، رطوبــت نســبی و تجهیــزات تهویــه از ضوابــط و معیارهــای طراحــی مراکــز درمانــی هســتند کــه در ظرفیــت تجهیــزات و 
بارهــای  گرمایشــی و سرمایشــی تاثیــر گذارنــد. در برخــی مــوارد  الزم اســت طیــف وســیعی از شــرایط متفــاوت بــرای بیمــار 
در اتــاق  بــرای عملکــرد زمســتانی یــا تابســتانی فراهــم نمــود کــه بــا طراحــی مناســب سیســتم  HVAC ایــن مســاله محقــق 
مــی شــود. بــرای ایــن منظــور الزم اســت دمــا و رطوبــت نســبی هــوای خــارج و دیگــر اطالعــات جــوی بــه خوبــی بــرای طــراح 

تعریــف شــود تــا امــکان محاســبات دقیــق بارهــای سرمایشــی و گرمایشــی فراهــم شــود.
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ــای ــه Design Weather Sequence Viewer CD، داده ه ــط ASHRAE از جمل ــده توس ــه ش ــوالت ارائ ــریات و محص نش
WYEC2  و ASHRAE ESTREMES در خصــوص شــرایط جــوی می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای  شــرکت هــای طــراح و مجــری 

تاسیســات باشــد. بــرای هــر  پــروژه طــراح ملــزم بــه رعایــت مــوارد زیــر اســت: 
1.استفاده از داده های جوی مربوط به نزدیک  ترین سایت به محل واقعی پروژه 

2.بررسی خصوصیات بارز  تاسیسات ساختمان  و محیط که بر روی بارهای  سرمایشی و گرمایشی موثر است
- تخمیــن بارهــای سرمایشــی ناشــی از تجهیــزات پزشــکی: حــرارت آزاد شــده توســط تجهیــزات بــا توجــه بــه تنــاوب و مــدت زمــان 
ــه روز و دقیقــی در خصــوص تجهیــزات پزشــکی داشــته باشــد. اطالعــات  اســتفاده متغیــر اســت. بنابرایــن طــراح بایــد اطالعــات ب
مربــوط بــه حــرارت آزاد شــده تجهیــزات و تعــداد دفعــات اســتفاده را  می تــوان بــه ترتیــب از طریــق تولیدکننــدگان و کاربــران نهایــی 

تجهیــزات بــه دســت آورد.
- اســتفاده از رهنمودهــای تولیدکننــدگان: برخــی از تولیدکننــدگان رهنمودهایــی را بــرای طراحــی هودهــای تخلیــه و تجهیزاتــی کــه 

گرمــای قابــل توجهــی تولیــد  می کننــد ماننــد تجهیــزات اســتریل و پخــت و پــز، ارائــه  می دهنــد.
ــزات داده در  ــای تجهی ــط در خصــوص اتصــاالت الکترونیکــی و فضاه ــه محی ــا و تهوی ــه انتشــار گرم ــوط ب ــات مرب - آگاهــی از الزام
فعالیت هــای مختلــف درمانــی: در بیشــتر ضوابــط طراحــی از دمــای حبــاب خشــک (DB) %0.4 ASHRAE و متوســط دمــای حبــاب 
مرطــوب )MWB( منطبــق بــا آن بــرای ســرمایش تابســتان و ماکزیمــم دمــای حبــاب خشــک ۹۹.6% بــرای گرمایــش تابســتان در 
مراکــز مراقبتــی از بیمــاران بســتری و ســرپایی بــه منظــور حفــظ ســالمت بیمــاران اســتفاده  می شــود. بــرای کلینیک هــای ســرپایی 
ــزام شــده  ــرای ســرمایش و گرمایــش در ضوابــط متــداول ال ــه ترتیــب ب نیــز اســتفاده از دماهــای طراحــی ASHRAE 1% و ۹۹%  ب
اســت. همچنیــن حداکثــر بــار سرمایشــی در شــرایط WB ماکزیمــم )دمــای حبــاب مرطــوب( ، زمانــی کــه بــه هــوای خارجــی بــاال 
نیــاز اســت رخ  می دهــد. لــذا بــرای اندازه گیــری تجهیــزات تبخیــری و رطوبت زدایــی طراحــان بایــد شــرایط جــوی بــار کل حداکثــر 

) پنهــان و محســوس( را  بــرای هــر  پــروژه  در نظــر داشــته باشــند.

استاندارد های تهویه دراتاق عمل
یکــی از اساســی تریــن مــالك هایــی کــه در طراحــی و ســاخت هــر اتــاق عمــل بایــد رعایــت شــود ، کنتــرل عفونــت مــی باشــد. اتــاق 
هــای عمــل بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه از طرفــی انتشــار عفونــت بــه داخــل حــوزه جراحــی را مانــع شــوند و از طــرف 
دیگــر، از ســرایت عفونــت ایــن اتــاق هــا بــه بخــش هــای دیگــر بیمارســتان، جلوگیــری نماینــد. در طراحــی سیســتم تهویــه اتــاق 

عمــل نــکات زیــر بایــد در نظــر گرفتــه شــود :
 – یــک سیســتم تهویــه مناســب اتــاق عمــل، بایســتی از لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه و از لحــاظ نصــب راحــت باشــد. بــه ســادگی 

تمیــز و تعمیــر شــود و ســطح صــدای اســتانداردی داشــته باشــد.
ــا 60 درصــد  ــت نســبی 30 ت ــا 23 درجــه ســانتی گــراد و رطوب ــاق عمــل، معمــوالً بیــن 20 ت ــرای ات ــوب ب ــه مطل  – شــرایط تهوی

می باشــد.
 – فشــار هــوا بایســتی نســبت بــه محیــط اطــراف اتــاق عمــل، بــه وســیله ورود تقریبــاً 1۵ درصــد هــوای اضافــی بــه اتــاق، بــه صــورت 

فشــار مثبــت نگــه داشــته شــود. ایــن اختــالف فشــار حداقــل بایــد 2.۵ پاســکال باشــد.
 – تعداد تعویض هوا در ساعت بایستی بین 1۵ تا 2۵ بار در ساعت باشد.

ــاق هــای عمــل قلــب و  ــع باشــند. ات ــر 400 فــوت مرب ــاق هــای عمــل عمومــی بایســتی دارای حداقــل مســاحت تمیــزی براب  – ات
ارتوپدیــک کــه بــه پرســنل بیشــتر یــا تجهیــزات بــزرگ تــری احتیــاج دارنــد، بایســتی دارای حداقــل مســاحت تمیــزی 600 فــوت 

مربــع باشــند.
 – تمــام سیســتم هــای تهویــه بایــد دارای 2 الیــه فیلتــر باشــند بــه گونــه ای کــه بــازده فیلتــر الیــه اول بیشــتر از 30 درصــد و بــازده 

فیلتــر دوم، بیشــتر از ۹0 درصــد باشــد.
– در طراحــی سیســتم تهویــه اتــاق عمــل، بایســتی از صــد در صــد هــوای تــازه اســتفاده شــود کــه نــه تنهــا بــه کاهــش آالینــده هــا 
کمــک مــی کنــد، بلکــه در نتیجــه دو ویژگــی فشــار مثبــت اتــاق و صــد در صــد هــوای تــازه، امنیــت اتــاق در مقابــل دود آتــش در 

مواقــع آتــش ســوزی، افزایــش مــی یابــد.
 – هــوا بایــد از ســقف وارد و از دریچــه هایــی نزدیــک کــف اتــاق، کــه در ارتفــاع 7۵ ســانتی متــر از زمیــن قــرار گرفتــه اســت، خــارج 

گــردد. ایــن دریچــه هــا بــه منظــور جلوگیــری از عفونــت هــای جراحــی بایــد در محــل تابــش اشــعه uv  قــرار گیــرد.
 – در صــورت امــکان هندســه اتــاق طــوری طراحــی شــود کــه گوشــه هــای تیــز کمتــری داشــته باشــد تــا از چرخــش جریــان یــا 

جمــع شــدن گــرد و خــاك، جلوگیــری شــود.

تعریــف ایزوالســیون: اتخاذ خط مشــی هــای عملی بــرای جلوگیری ازانتقــال عفونت دربیمارســتان، براســاس راه های انتقــال عفونت.
هــدف: پیشــگیری از انتقــال میکروارگانیســم هــا ازبیمارعفونــی یــا کلونیــزه بــه ســایربیماران، عیــادت کننــدگان و پرســنل پزشــکی 
ــدم جداســازی  ــع ضــروری انجــام شــود.از ســوی دیگرع ــد درمواق ــر اســت و بای ــت گی ــر و وق ــه ب ــد جداســازی بیمــاران هزین فراین
بیمــاران واگیــردار مــی توانــد منجربــه مــرگ ومیــر وایجــاد بیمــاری شــده و در برخــی اوقــات موجــب طوالنــی شــدن مــدت اقامــت 

دربیمارســتان و افزایــش هزینــه هــا مــی گــردد.
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طبقه بندی اتاق های ایزوله   

اتاق ایزوله فشاراستاندارد                                               
اتاق های ایزوله فشاراستانداردجهت بیمارانی که نیاز به ایزوالسیون تماسی یا قطره ای دارند کاربرد دارد.

یک اتاق استاندارد با شرایط تهویه نرمال، مناسب است.
اجزاء توصیه شده:                                                                       

1-یک سینک شستشوی دست درداخل اتاق
2-یک حمام متصل به اتاق ایزوله

3-یک درب اتوماتیک 
اجزاء اختیاری:

تابلویی با عنوان “اتاق ایزوله استاندارد“

اتاق های ایزوله فشار منفی
اتــاق هــای فشــار منفــی بــرای بیمارانــی کــه نیــاز بــه ایزوالســیون )هســته قطــرات هوابــرد( دارنــد کاربــرد دارد.هــدف ازجابــه جایــی 

بیمــاران بــه اتــاق هــای فشــار منفــی کاهــش انتقــال بیمــاری هایــی اســت کــه از طریــق هــوا منتقــل مــی شــود.

این اتاق ها ازطریق برقراری یک جریان هوا به سمت داخل باعث حفظ محیط اطراف از آلودگی هاوپاتوژنها می شود.
بــا توجــه بــه میــزان بــاالی ســرایت بیمــاری ســل متــداول تریــن کاربــرد ایــن تکنولــوژی بــه منظــور اتــاق هــای توبرکلوزیــس اســت 
تــا ســالمت پرســنل وبیمــاران دیگــر را تامیــن کنــد. بهتــر اســت میــزان تعویــض هــوا در اتــاق هــای ســل 12-6 بــار در ســاعت باشــد. 
ــودن درب هــا و رفــت وآمدهــا را  ــرات بازب ــد اث ــرا مــی توان ــاق مجهــز شــود زی ــه یــک پیــش ات ــه ســل ب توصیــه مــی شــوداتاق ایزول

ــع بیــن اتــاق وراهروهــا محــدود نمایــد. به عنــوان یــک مان
هــوای خروجــی معمــوال قبــل از اگزاســت شــدن بــه خــارج اتــاق از طریــق یــک فیلتــر هپــا عبــور مــی کنــد تــا بــرای طبیعــت بی  خطــر 

. د شو
اگــر چــه ممکــن اســت چــراغ هــای UV  باعــث افزایــش تولیــد پرتوهــای جرمیســاید و افزایــش راندمــان فیلترهــای هپــا شــوند، امــا 

ــان هــوا محــدود می باشــد. ــرروی جری ــرا تاثیرشــان ب جایگزیــن آن نیســتند زی
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عایق کاری مناسب بخش های مختلف ساختمان 

  

چکیده 
عایــق کاری مناســب بخش هــای مختلــف ســاختمان ماننــد ســقف، کــف، دیوارهــای جانبــی، لوله هــا و ســطوح داغ و ســرد، 
ــه همــراه خواهــد داشــت.  ــرژی حرارتــی را ب ــا ۵۵ درصــدی ان ــرژی شــده و صرفه جویــی 4۵ ت باعــث افزایــش راندمــان ان
ــق  ــت عای ــی، شــرایط محیطــی و قیمــت آن بســتگی دارد. ضخام ــط، ایمن ــای محی ــه دم ــی ب ــق حرارت ــوع عای انتخــاب ن
حرارتــی بایــد به گونــه ای انتخــاب شــود کــه ازلحــاظ اقتصــادی بهینــه باشــد و بــا در نظــر گرفتــن حداقــل ضخامــت عایــق 

از هــدر رفتــن انــرژی حرارتــی نیــز جلوگیــری شــود.
خصوصیات مهمی که در انتخاب مواد باید مدنظر قرار گیرد عبارت اند از:

مقاومــت حرارتــی، قابلیــت احتــراق، درجــه ســمیت، مقاومــت فشــاری، چروك خوردگــی، مقاومــت در برابــر اشــعه مــاورای 
ــور  ــیمیایی )به منظ ــر ش ــودن از نظ ــی ب ــاض، خنث ــاط و انقب ــب انبس ــروب، ضری ــارچ و میک ــر ق ــت در براب ــش، مقاوم بنف

ــه فلــزات اطــراف(، خاصیــت مویینگــی و چگالــی جلوگیــری از آســیب رســاندن ب
ــی اســتفاده  ــر آل ــواد غی ــن م ــی و همچنی ــای آل ــد فوم ه ــی مانن ــف شــیمیایی و صنعت ــواد مختل ــا از م در ســاخت عایق ه
می شــوند کــه فوم هــای آلــی شــامل پلــی اســتایرن، پلــی یورتــان، پلی اتیلــن و فنولیــک بــوده و مــواد غیــر آلــی را پشــم 
ســنگ، پشم شیشــه، فــوم شیشــه، ســیلیکات کلســیم، پشــم ســرامیک، ورمیکولیــت و پرلیــت تشــکیل می دهنــد. هــر یــک 
از ایــن مــواد دارای ویژگی هــای خاصــی می باشــند کــه بــا توجــه بــه فضــای موردنیــاز از آن هــا اســتفاده بهینــه می نماییــم 

تــا از اتــالف انــرژی جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

مقدمه
در جهــان امــروز بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت و کمبــود ســوخت های فســیلی، مقولــه صرفه جویــی در مصــرف 
ــد نشــده و  ــاه تولی ــدت کوت ــادگی و در م ــه  س ــه ســوخت های فســیلی ب ــرا ک ــد، چ ــت می باش ــز اهمی ــرژی بســیار حائ ان
ــرژی حرارتــی  ــرژی، جلوگیــری از هــدر رفتــن ان برگشــت ناپذیر می باشــند. یکــی از روش هــای صرفه جویــی در مصــرف ان
ــر  ــد. در زی ــی می باش ــق حرارت ــتفاده از عای ــدف اس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــزار ب ــن اب ــه بهتری ــت ک ــاختمان اس در س

ــم: ــرح می دهی ــی را ش ــق کاری حرارت ــای عای ــار مزای به اختص

1- صرفه جویی در مصرف انرژی
2- کنترل دمای سطح برای حافظت و ایمنی

3- کنترل دمای فرآیند و پروسه
4- جلوگیری از میعان و یا تبرید بر روی سطوح سرد

۵- کاهش خطرات و آسیب به تجهیزات و مقابله با آتش سوزی، خوردگی و ضربه
6- کاهش آلودگی صوتی

ــرخ  ــی در کاهــش ن ــد خــواص مطلوب ــا بای ــال حــرارت اســت، عایق ه ــق کاری کاهــش انتق ــی عای از آنجایی کــه هــدف اصل
انتقــال حــرارت بــه طــرق هدایــت، همرفــت و تابــش داشــته باشــند.
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مازیار پدرام
کارگاه اهواز



انواع عایق های حرارتی از نظر عملکرد

عایق همرفتی حرارت
عایــق همرفتــی حــرارت، عایقــی اســت کــه از انتقــال حــرارت بــه روش همرفتــی از یــک جــداره بــه جــداره ی دیگــر جلوگیــری 
ــورت  ــا را به ص ــه پنجره ه ــف، در و شیش ــقف، ک ــوار، س ــد دی ــاختمان مانن ــرارت س ــده ح ــه کنن ــطوح مبادل ــر س ــد. اگ می کن

دوجــداره بســازیم، بــا توجــه بــه عــدم تمــاس مولکولــی از انتقــال حــرارت بــه میــزان بســیار زیــادی کاســته می شــود.
در مــورد پنجره هــا بــرای جلوگیــری از نفــوذ گرمــا بایــد از شیشــه های دوجــداره یــا ســه جــداره اســتفاده نمــود. در شیشــه های 
ــن  ــا وجــود ای ــوا وجــود دارد. ب ــه ه ــن ســه ســطح الی ــن دو ســطح شیشــه و در شیشــه های ســه جــداره، مابی دوجــداره، بی
ــی از نظــر اشــعه آفتــاب، مانعــی محســوب  ــرای عبــور گرمــا هســتند ول ــی ب ــع خوب ــه مان ــه و ســه الی کــه شیشــه های دوالی

نمی شــوند.

عایق تشعشعی حرارت
عایقــی اســت کــه از جــذب اشــعه حرارتــی به وســیله جســم جلوگیــری کــرده و آن را منعکــس می نمایــد. آلومینیــم ۹۵ درصــد 

اشــعه حرارتــی را منعکــس می نمایــد.

عایق های حرارتی منعکس کننده
عایق هــای منعکس کننــده از ســطوح فلــزی و نظیــر آن ســاخته شــده و به منظــور نصــب آن هــا در برخــی مواقــع از پشــت بند 
ــق،  ــه ویژگی هــای ســطحی عای ــا بنــدی عایق هــای منعکس کننــده برخــالف ســایر عایق هــا، ب اســتفاده می شــود. میــزان گرم
فاصلــه هوایــی و اختــالف درجــه حــرارت بســتگی دارد. نکتــه مهــم در مــورد عایق هــای منعکس کننــده ایــن اســت کــه فاصلــه 

هوایــی حداقــل 20 میلی متــر رعایــت شــود.

عایق رطوبتی
نفــوذ رطوبــت بــه داخــل عایق هــای هدایتــی، باعــث کاهــش خاصیــت آن هــا می شــود. بــرای جلوگیــری از ایــن نفــوذ بایــد در 
ســطوح ســاختمانی نظیــر دیــوار، ســقف و کــف و لوله هــای حامــل ســیال گــرم از عایق هــای رطوبتــی اســتفاده کــرد. اجســامی 
کــه آغشــته بــه قیــر شــده باشــند ماننــد گونــی، کاغــذ و همچنیــن مــواد الســتیکی و پالســتیکی از ایــن نــوع عایــق بــه شــمار 
ــه  ــا پارچ ــذ ی ــا کاغ ــات ب ــی اوق ــنگ را گاه ــم س ــی و پش ــم معدن ــه، پش ــای پشم شیش ــال روی عایق ه ــد. به عنوان مث می رون

قیرانــدود و همچنیــن مــواد الســتیکی و پالســتیکی می پوشــانند تــا از نفــوذ رطوبــت بــه آن جلوگیــری شــود.
در ایــن مقالــه بیشــتر بــه انــواع عایق هــای حرارتــی مــورد اســتفاده در تأسیســات ســاختمانی ماننــد پشــم ســنگ، پشم شیشــه 
و عایق هــای االســتومری می پردازیــم. ایــن نــوع عایق هــا از پرکاربردتریــن مــواد عایــق کاری در صنعــت ســاختمان می باشــند.

عایق های االستومری 
عایق هــای االســتومری از جملــه مــواد ســلولی انعطاف پذیــر ســلول بســته بــوده و بــر پایــه پلــی وینیــل کلرایــد 
)PVC(، نیتریــل بوتادیــن رابــر )Nitrile Butadiene Rubber -NBR( و یــا اتیلیــن پروپیلــن دیــان مونومــر رابــر                                  

می شــوند. ســاخته   )Ethylene Propylene Diene Monomer - EPDM(
ــر  ــکل از پلیم ــینتتیک متش ــتیک س ــک الس ــود، ی ــناخته می ش ــز ش ــا Buna-N و Perbunan نی ــه ب ــتیک NBR ک الس
آکریلونیتریــل )ACN( و بوتادیــن اســت کــه نام هــای تجــاری آن نیپــل )Nipol(، کراینــاك )Krynac( و یوروپــرن 

می باشــد.  )Europrene(
الســتیک EPDM از نــوع ســینتتیک و االســتومری بــوده و مقاومــت حرارتــی مطلوبــی ایجــاد می کنــد. ایــن مــاده مقاومــت 
ــل بخــارآب  ــه حائ ــه هیچ گون ــس از نصــب، ب ــه پ ــد، به طوری ک ــور بخــارآب از خــود نشــان می ده ــل عب ــی در مقاب بســیار عال
دیگــری نیــاز نیســت. مقاومــت زیــاد در مقابــل بخــار بــه همــراه تابــش بــاالی الســتیک، اجــازه می دهــد کــه مــواد ســلول بســته 
ــادی  ــه مقــدار زی ــه مــواد ب ــا ضخامــت نســبتاً کــم از چگالــش ســطحی جلوگیــری کننــد. درنتیجــه از این گون ــر ب انعطاف پذی
ــرم و  ــوط آب گ ــا در خط ــوان از آن ه ــی ت ــن م ــود و همچنی ــتفاده می ش ــه اس ــی و تهوی ــرمایش، لوله کش ــتم های س در سیس

گرمایــش نیــز اســتفاده نمــود.
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ــش  ــودن از پوش ــاز ب ــل بی نی ــه دلی ــد، ب ــه گران ترن ــنگ و پشم شیش ــم س ــه پش ــبت ب ــتومری، نس ــای االس ــه عایق ه ــا اینک ب
ــد.  ــی دارن ــیار باالی ــداری بس ــند و پای ــه می باش ــیار مقرون به صرف ــن بس ــای پایی ــای دم ــرای کاربرده ــف )Jacketing( ب مضاع
ــت.  ــتومری اس ــای االس ــتفاده از عایق ه ــده، اس ــاده و ساخته ش ــی آم ــتم های لوله کش ــردن سیس ــق ک ــرای عای ــریع ترین راه ب س
ــه فضــای  ــی ک ــرای محیط های ــر می باشــند و ب ــی داشــته و انعطاف پذی ــال حــرارت بســیار پایین ــب انتق ــا، ضری ــه عایق ه این گون

کاری محــدودی داشــته باشــند، مناســب هســتند.

EPDM و NBR مقایسه ای بین 
ــه بســیاری از مشــخصات NBR و  ــن مشــخصات EPDM و NBR اختالف نظــر داشــته اند، درصورتی ک ــواره متخصصــان بی  هم
EPDM بــا هــم مطابقــت دارنــد. در واقــع ممکــن اســت کاربــری EPDM در بعضــی مــوارد از NBR بهتــر باشــد ولــی بــا توجــه 

بــه عــدم صرفــه اقتصــادی آن بزرگ تریــن عایــق ســازان هــم EPDM را بــا خلــوص 100% نمی ســازند.
جدول زیر برای مقایسه بهتر عایق های سلول بسته انعطاف پذیر NBR و EPDM و تفاوت های آن ها، ارائه می شود:
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                 EPDM                   NBR خاصیت فیزیکی
Ethylene Propene 
Diene  Methylene 

Nitrile Butadiene 
Rubber

نوع ماده

                60 (±5)                 60 (±5) )IRHD( سختی اسمی

رنگ                        سیاه             سیاه با دانه های زرد

        ≥ 10 N/mm2          ≥ 10 N/mm2 استحکام کششی

            ≥ 300%             ≥ 300% میزان کشیدگی تا حد پارگی

       -400C – 1350C        -400C – 1200C محدوده دمای کاری متوسط
مقاومت در برابر سایش              متوسط الی خوب              متوسط الی خوب

مقاومت در برابر روغن های معدنی                  بسیار خوب                      ضعیف
مقاومت در برابر روغن های گیاهی                  بسیار خوب              متوسط الی خوب

مقاومت در برابر بنزین                  بسیار خوب                      ضعیف
مقاومت در برابرترکیبات آروماتیک و هیدروکربنات              متوسط الی خوب                      ضعیف

مقاومت در برابر اسید ها و بازها                  بسیار خوب                  بسیار خوب
مقاومت در برابرآتش              متوسط الی خوب              متوسط الی خوب

مقاومت در برابر رطوبت /بخار                  بسیار خوب                  بسیار خوب
مقاومت در برابر پرتو خورشید و اشعه ماوراء بنفش              متوسط الی خوب                  بسیار خوب

لوله های مسی              با لوله ترکیب می شود              هیچ واکنشی با لوله ندارد
مقاومت حرارتی                  بسیار خوب                  بسیار خوب
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مزایای عایق های االستومری

مقاوم نسبت به انواع آلودگی، گردوخاك، رطوبت و بخارآب
پایداری زیاد و مقاوم نسبت به اوزون و ماوراءبنفش 

مقاوم نسبت به خوردگی
ضریب انتقال حرارت بسیار پایین

نصب آسان به همراه خود بست و بسیار مناسب برای محیط هایی فضای محدودی برای اجرا دارند
بدون فیبر و بدون تولید ریز گرد و غبار

انعطاف پذیر و غیر سمی

معایب عایق های االستومری 
•قیمت باالتر نسبت به پشم سنگ و پشم شیشه

•مــواد عایــق ســلول بســته االســتومری از جملــه مــواد ترموســت )Thermoset( هســتند کــه در مقابــل افزایــش دمــا و یــا 
مجــاورت طوالنــی بــا گرمــای زیــاد، به تدریــج دچــار شکســت و واپاشــی می شــوند. چنانچــه دمــا افزایــش یابــد، مــواد االســتومری 
ــوند و  ــرد می ش ــی، ت ــاد قابل توجه ــر ابع ــدون تغیی ــد و ب ــت می دهن ــود را از دس ــری( خ ــیته )انعطاف پذی ــج االستیس به تدری
ممکــن اســت در اثــر ضربــه بشــکنند؛ امــا در صــورت کاهــش دمــای آن هــا در محــدوده مجــاز کاری دوبــاره خاصیــت االستیســیته 

ــد. ــود را بازمی یابن خ

 )Glass Wool( عایق های پشم شیشه
پشم شیشــه یکــی از انــواع عایق هــای گــرم اســت کــه ســاختار الیافــی و فیبــری دارد. ایــن عایــق از شیشــه بازیافتــی بــه همــراه 
ــتاندارد  ــد. اس ــان می ده ــود نش ــی از خ ــیار خوب ــی بس ــت حرارت ــود و مقاوم ــاخته می ش ــوص س ــن مخص ــی و رزی ــه معمول ماس
ASTM، بــه دلیــل ســاختار مشــابه پشم شیشــه بــا پشــم ســنگ، در بســیاری از مــوارد اســتاندارد مشــترکی بــرای هــر دو عایــق 
ــف  ــد. پشم شیشــه در اقطــاع مختل ــی )Mineral Wool( می نام ــا را پشــم های معدن ــه طــور خالصــه آن ه ــه و ب در نظــر گرفت
ــواع عایق هــای گــرم محســوب می شــود. ــازار عرضــه و یکــی از پرکاربردتریــن ان ــه ای، فلــه ای، پتویــی و لحافــی در ب ازجملــه لول

ایــن عایــق ماننــد پشــم ســنگ، ســاختار الیافــی و فیبــری دارد کــه هــوا را درون خــود حبــس کــرده و خاصیــت ارتجاعــی بــه آن 
ــی  ــق صوت ــوان عای ــی از خــود نشــان داده و به عن ــث می شــود پشم شیشــه خــواص آکوســتیک خوب ــن ســاختار باع ــد. ای می ده

نیــز اســتفاده شــود.

کاربری پشم شیشه
ــرم،  ــه گ ــوط لول ــق کاری خط ــرای عای ــب ب ــرم، مناس ــق گ •عای
تانک هــا و مخــازن، دیگ هــای بخــار، سیســتم های ســرمایش 

ــش و گرمای
•مناسب برای عایق کاری های حجیم

•استفاده در کانال های هوای از پیش عایق شده
•کاربری های مختلف صنعتی و ساختمانی

• استفاده در ساندویچ پنل 

مزایای پشم شیشه
•چگالی های متنوع

•سبک
•نصب آسان

ــش  ــار دود و آت ــب انتش ــوزی و ضری ــل آتش س ــاوم در مقاب •مق
بســیار کــم

ــه  ــی ب ــی پشم شیشــه، خــواص آکوســتیک مطلوب •ســاختار الیاف
ــوان  ــاختمان ها به عن ــوان در س ــد و می ت ــق می ده ــوع عای ــن ن ای

عایــق صوتــی نیــز از آن اســتفاده کــرد.



 معایب پشم شیشه
ــان  ــود نش ــی از خ ــت کم ــار و آب مقاوم ــوذ بخ ــت و نف ــل رطوب ــا، در مقاب ــه از عایق ه ــل این گون ــری و متخلخ ــاختار فیب •س

ــود. ــته می ش ــی آن کاس ــت حرارت ــق، از مقاوم ــه درون عای ــارآب ب ــت و بخ ــوذ رطوب ــا نف ــد و ب می ده
•تمــاس مســتقیم پشم شیشــه بــا پوســت، چشــم و سیســتم تنفســی مشــکل زا خواهــد بــود. در بســیاری از گزارش هــا، تنفــس 

مســتقیم گــرد پشم شیشــه علــت افزایــش نــرخ ابتــال بــه ســرطان، به خصــوص ســرطان ریــه عنــوان شــده اســت.
ــت و بخــار، اســتفاده از پوشــش های  ــل رطوب ــدم مقاومــت پشم شیشــه در مقاب ــل ع ــه دلی ــاز ب •در صــورت نصــب در فضــای ب

ــاری اســت. ــی اجب ــای آلومینیوم ــت و فویل ه ضــد رطوب

عایق های پشم سنگ یا پشم های معدنی 

ــازك  ــیار ن ــای بس ــش از ۹7% آن را فیبره ــه بی ــت ک ــزی اس ــک و غیرفل ــر ارگانی ــاده ای غی ــی، م ــم معدن ــا پش ــنگ ی ــم س پش
ــا 3  ــدار 2 ت ــای آهــن تشــکیل داده و مق ــدار ســرباره کوره ه ــراه مق ــه هم ــت ب ــت و دولومی ــد بازال ســنگ های آتش فشــانی مانن
ــن  ــی روغ ــدار کم ــب و مق ــده و چس ــوان نگه دارن ــت به عن ــای ترموس ــامل رزین ه ــک، ش ــواد ارگانی ــز م ــده را نی ــد باقیمان درص
تشــکیل می دهنــد. ایــن ســنگ ها در دمــای 1600 درجــه ســانتی گراد ذوب شــده و پــس از ریختــه شــدن بــر روی غلتک هایــی 
ــه الیــاف بســیار نازکــی بــه ضخامــت 6 الــی 10 میکرومتــر تبدیــل می شــوند. به این ترتیــب  ــا ســرعت زیــاد می چرخنــد ب کــه ب
پشــم ســنگ از عایق هــای الیافــی و فیبــری محســوب می شــود کــه خــواص عایــق حرارتــی، صوتــی و ضــد آتــش بســیار خوبــی 

ــد. ــان می ده ــود نش را از خ

و  ابعــاد  و  چگالــی  بــا  می تــوان  را  ســنگ  پشــم 
اندازه هــای متفــاوت، در شــکل های متنــوع تولیــد 
ــه محصــوالت پشــم ســنگ از پشــم خــام  نمــود. دامن
وارد  دیواره هــا  فلــه ای در محفظــه  به صــورت  کــه 
ــی و  ــه ای، پتوی ــه ای، تخت ــکل های لول ــا ش ــود ت می ش
ــق پشــم ســنگ در  ــوده اســت. عای لحافــی گســترده ب
صنایــع ســاختمان، پتروشــیمی، پاالیشــگاهی، کوره هــا 
گازهــای  گــرم،  هــوای  کانال هــای  اجاق هــا،  و 
ــای  ــن، دیگ ه ــازن روغ ــا، مخ ــیمیایی و دودکش ه ش
ــر  ــوع دیگ ــای متن ــذاب و زمینه ه ــای م ــار، پاتیل ه بخ
ــی پشــم ســنگ  ــب مقاومــت حرارت ــرد دارد. ضری کارب
ــر بیشــتر از بتــن غیرمســلح اســت و هزینــه  ــا 8 براب ت
آن از بســیاری از عایق هــای پلیمــری یــا ارگانیــک 
ــع  ــرای صنای ــق ب ــوده و در دســترس ترین عای ــر ب کمت

داخلــی محســوب می شــود.

کاربرد پشم سنگ
ــگاهی و پتروشــیمی، خطــوط لولــه و  •پرمصرف تریــن نــوع عایــق حرارتــی گــرم می باشــد. مخصوصــاً در صنایــع پاالیش

ــد. ــانتی گراد می رس ــه س ــش از 200 درج ــه بی ــا ب ــای آن ه ــه دم ــی ک فرآیندهای
•عایق کاری ساختمان ها، بناها و سازه ها

•عایق کاری کوره ها، اجاق ها، پاتیل ها، مخازن حرارتی و کانال های گاز گرم

معایب پشم سنگ
•متخلخل هستند و درنتیجه مقاومت آن ها در مقابل نفوذ آب و بخارآب پایین است.

•در صــورت نصــب در فضــای بــاز یــا در صــورت وجــود رطوبتــی نســبی بــاال در فضــا، اســتفاده از پوشــش های خارجــی اجبــاری 
. ست ا
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مزایای پشم سنگ 
•محدوده دمای کارکرد باال، به طوری که این عایق از عایق های گرم محسوب می شود.

•ضریب انتقال حرارت بسیار پایین و R-value بسیار خوب
•امکان سفارش عایق در ابعاد و چگالی های دلخواه )غیراستاندارد( به همراه پوشش های خارجی )جکتینگ( متنوع

•عایق های پشم معدنی، عالوه بر عایق بودن در مقابل حرارت، عایق صوتی و ضد آتش نیز محسوب می شوند.
•هزینه بسیار پایین تر نسبت عایق های االستومری، پلیمری و انواع فوم ها

•امکان استفاده آسان در ساختمان ها و بناها
•پشــم ســنگ کامــاًل از مــواد طبیعــی ســاخته شــده و در تولیــد آن هــا از مــواد شــیمیایی ماننــد رنگ هــا، فنــول و آکریلیــک 

ــند. ــت می باش ــل بازیاف ــی قاب ــه در آن  به راحت ــکار رفت ــواد ب ــود و م ــتفاده نمی ش اس
•پایداری خوب پشم سنگ در طول زمان

•قابلیت تعویض و نوسازی آن

نتیجه گیری
ــن  ــه ای ــاتی، ب ــزات تأسیس ــرژی در تجهی ــالف ان ــری از ات ــت جلوگی ــوص اهمی ــده در خص ــی های به عمل آم ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــا  ــیاالت ب ــر س ــار، گاز و دیگ ــد آب، بخ ــرژی مانن ــع ان ــدام از مناب ــق کاری هرک ــای عای ــح و روش ه ــه مصال ــیم ک ــه می رس نتیج
ــن و  ــه بهتری ــتومری )EPDM( از جمل ــای االس ــد. عایق ه ــاوت می باش ــترس، متف ــی در دس ــخصات فن ــه و مش ــه هزین ــه ب توج
ــی  ــب باالی ــرعت نص ــه س ــند ک ــاتی می باش ــای تأسیس ــزات و لوله ه ــق کاری تجهی ــت عای ــترس جه ــواد در دس ــن م کاربردی تری

ــتند. ــوردار هس ــز برخ ــبی نی ــری مناس ــته و از انعطاف پذی داش

منابع
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــوع -س ــه مطب ــوا و تهوی ــض ه ــی، تعوی ــق کاری تأسیســات گرمای ــارم عای ــد چه نشــریه 128 جل
کشــور

داریوش هادی زاده-مرجع کامل طرح و اجرا تأسیسات مکانیکی



              

نور و سالمت
عقیــده ای بســیار دیرپــا وجــود دارد کــه نــور خــواص 
ــای  ــیاری از روش ه ــل بس ــن دلی ــه همی ــی دارد ب شفابخش
پزشــکی ســنتی، نــور خورشــید را بــا درمان هــای مشــخصی 
ــور و  ــه از ن ــا مــا واقعــاً می دانیــم چگون ــد. آی تلفیــق کرده ان
رنــگ در طرح هــا اســتفاده کنیــم تــا بــه نتایــج خاصــی در 

ســالمت دســت  یابیــم؟
ــرفته ای  ــای پیش ــن آنالیزه ــاد و همچنی ــاالت زی ــراً مق اخی
ــتند در  ــگ هس ــنایی و رن ــات روش ــده تحقیق ــه دربردارن ک
ــا  ــات چــاپ شــده اســت. درمجمــوع، همــه ی این ه مطبوع
ــور  ــد. وف ــور و ســالمت را مشــخص می کنن ــن ن ــاط بی ارتب
داده هــای تجربــی حاصــل از تحقیقــات پزشــکی و نیــز 
پاســخ های فیزیولــوژی و رفتــاری بــه روشــنایی الکتریکــی، 
روشــنایی روز و جهت گیــری نســبت بــه خورشــید را روشــن 

می ســازد.
بســیاری از مطالعــات نشــان می دهــد کــه پاســخ اســترس 
ــر  ــی تغیی ــنایی الکتریک ــان روش ــا نوس ــم ب ــورت منظ به ص
درمان هــای  بــه  بیمــاران  از  خاصــی  تعــداد  می کنــد. 
ــور درخشــان، افســردگی را در  ــد. ن روشــنایی پاســخ داده ان
بیمــاران بــا اختــالالت دوقطبــی و اختــالالت مؤثــر فصلــی 
)SAD( کاهــش می دهــد. ایــن موضــوع اثبــات شــده 
ــنایی  ــرض روش ــری در مع ــر قرارگی ــاً اگ ــت، مخصوص اس

ــود. ــام ش ــح انج صب
یــک تحقیــق در 200۵ توســط ج. م. والــچ و همــکاران 
ــای درخشــان تر  ــه در محیط ه ــی ک ــه بیماران نشــان داده ک
ــود  ــان خ ــه همتای ــبت ب ــته اند نس ــت داش ــتان اقام بیمارس
بــا شــرایط پزشــکی مشــابه در طــرف تاریک تــر بیمارســتان 
)به طــور متوســط در معــرض 46% شــدت باالتــر نــور 
خورشــید قــرار داشــته اند( 22% کمتــر داروی مســکن 

ــا. ــش هزینه ه ــی 21% کاه ــن یعن ــد. ای ــرف کرده ان مص

آورنــده: گــرد 
ریاحــی  انســیه 
معمــاری واحــد 
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زباله های بیمارستانی
زباله هــای بیمارســتانی بــه علــت دارا بــودن عوامــل خطرنــاك ســمی و بیمــاری زا، ازجملــه مــواد پاتولوژیــک، 
زباله هــای  و  از آالینده هــای اصلــي محیط زیســت  به عنــوان یکــي  رادیواکتیــو  دارویــی، شــیمیایی و 

ــتند. ــه هس ــدت موردتوج ــوند و به ش ــناخته می ش ــاك، ش خطرن
ــد پزشــکی در  ــا مــواد زائ ــی کــه ب ــد کــه کلیــه کارکنان مطالعــات انجام شــده در ایاالت متحــده نشــان داده ان
تمــاس هســتند و افــرادی کــه درزمینــه ارائــه خدمــات ســالمت فعالیــت دارنــد، از باالتریــن درصــد جراحــات 
ــر در  ــر کارگ ــر 1000 نف ــا 200 در ه ــالیانه از 180 ت ــات س ــزان جراح ــد. می ــوردار بوده ان ــن کار برخ در حی
ــوده اســت. نبــود آگاهــي میــان کارکنــان و عــدم کنتــرل و بی توجهــی نســبت  بخــش خدماتــی متفــاوت ب
ــع  ــل و دف ــداری، حمل ونق ــع آوری و نگه ــوه ی جم ــاره نح ــتانی درب ــای بیمارس ــح زباله ه ــت صحی ــه مدیری ب
ــه ای و  ــای منطق ــا و اپیدمی ه ــواع بیماری ه ــیوع ان ــع و ش ــروز فجای ــث ب ــا، باع ــوع زباله ه ــن ن ــتی ای بهداش
ــه و محیط زیســت ســبب  ــرای ســالمت جامع ــد جــدی ب ــر ایجــاد تهدی ــالوه ب ــه ع ــد شــد ک شــهری خواه
ــای بیمارســتانی  ــک زباله ه ــای تفکی ــا اســتفاده از الگوه ــروزه ب ــز می شــود. ام ــادی نی ــای زی ــالف هزینه ه ات
ــا در همــان بیمارســتان  ــه زباله ه ــدرن، به نحوی ک ــه ســوزهای م ــق و انجمــاد و امحــاء در زبال به صــورت دقی

ــرد. ــری ک ــتانی جلوگی ــای بیمارس ــیوع بیماری ه ــوان از ش ــوند، می ت ــع ش دف
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بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد
بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد

کارفرما: سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی
مشاور: مهندسین مشاور همگون

مساحت زمین :50000 مترمربع
مساحت زیربنا:16000 مترمربع

مراکز جامع سالمت شبانه روزی درجه 1 )6مرکز(
کارفرما: شرکت اسکان ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور جودت و همکاران
 مساحت:9840 مترمربع

زیربنا:6240 مترمربع

بیمارستان 64 تختخوابی لنگرود
کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران
پیمانکار : شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 142

مساحت زیربنا:16000 مترمربع

بیمارستان 400 تختخوابی دزفول 
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

پیمانکار: شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 142
مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

زیربنا: 39648 متر مربع

بیمارستان 231 تختخوابی تالش
کارفرما: سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسین مشاور جودت و همکاران
مساحت زمین :35000 مترمربع
مساحت زیربنا:16000 مترمربع

بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز
کارفرما: شرکت اسکان ایران )نماینده بنیاد علوی(

مشاور: مهندسین مشاور همگون
مساحت زمین : 11900 مترمربع

مساحت زیربنا: 22430 مترمربع

                

بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد
کارفرما: سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسین مشاور همگون
مساحت زمین :50000 مترمربع
مساحت زیربنا:9840 مترمربع

بیمارستان 64 تختخوابی لنگرود
کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

مشــاور و دســتگاه نظــارت: شــرکت مدیریــت طــرح و اجــرا 
خانــه ســازی ایــران

مساحت زیربنا:20000 مترمربع

بیمارستان 400 تختخوابی دزفول
ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــا : دانش کارفرم

ــول ــی دزف درمان
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور ماهر و همکاران

مساحت زیربنا:39648 مترمربع

بیمارستان 231 تختخوابی تالش
کارفرما: سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسین مشاور جودت و همکاران
مساحت زمین :35000 مترمربع
مساحت زیربنا:16000 مترمربع

بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز
کارفرما: شرکت اسکان ایران )نماینده بنیاد علوی(

مشاور: مهندسین مشاور همگون
مساحت زمین : 11900 مترمربع

مساحت زیربنا: 22430 مترمربع



در آبــان مــاه 13۹6، شــرکت خانه ســازی ایــران، مناقصــه بیمارســتان 64 تختخوابــی لنگــرود را برگــزار کــرد کــه پــس از انجــام 
ارزیابــی و برگــزاری تشــریفات قانونــی و اداری، از میــان 8 شــرکت رتبــه یــک کشــور، »گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142« 

به عنــوان پیمانــکار پــروژه برگزیــده شــد.

بیمارستان 64 تختخوابی لنگرود
کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور خانه سازی ایران
دستگاه نظارت : شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران
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ــای  ــد، فض ــداری جس ــپزخانه، نگه ــکوپی، آش ــرداری، آندوس ــگاه، تصویرب ــس، آزمایش ــه، اورژان ــگاه، داروخان ــف: درمان ــه همک طبق
رختشــوی خانه و  تأسیســاتی 

)ICU، CCU، NICU( طبقه اول: بخش اداری، بخش زایمان، بخش جراحی و مراقبت های ویژه
ENT طبقه دوم: بستری زنان، اطفال، داخلی، چشم، جراحی و

طبقه سوم: اتاق آسانسور، اتاق برق و هواساز
شــایان توجــه اســت ســاختمان های جنبــی ایــن بیمارســتان شــامل اتــاق نگهبانــی، پســت کمپکــت، منبــع ســوخت دفنــی، منبــع 

ــرل اســت. ــاق کنت ــه فاضــالب و ات ــور، تصفیه خان ــزل ژنرات ــرق، دی ــه، پســت ب آب، تلمبه خان

ــی، نماینــده محتــرم  ــای الهوت ــاب آق ــا حضــور جن ــداری شهرســتان لنگــرود، جلســه ای ب ــاه ۹6، در محــل فرمان ــخ 7 دی م در تاری
مجلــس، جنــاب آقــای جوادپــور، فرمانــدار محتــرم، جنــاب آقــای مهنــدس اکرمــی، مدیــر عامــل محتــرم شــرکت خانــه ســازی ایــران 

و اعضــای هیــات مدیــره شــرکت 142، جلســه ای بــه منظــور شــروع عملیــات اجرایــی پــروژه تشــکیل گردیــد.

ــروژه شــامل اجــرای اســکلت  ــن پ ای
بتنــی و عملیــات تکمیلــی ابنیــه 
زیربنــای 12000  در  تأسیســات  و 
ــع می باشــد کــه طــی مــدت  مترمرب
32 مــاه در شــهر کوملــه لنگــرود 
بخش هــای  شــد.  خواهــد  انجــام 
ایــن  اصلــی  ســاختمان  مختلــف 
بیمارســتان بــه تفکیــک طبقــات بــه 

شــرح زیــر می باشــد:
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بامدیــــــــــــــــران

و
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
گ
و
ت

گف

تهیــه و تنظیــم
میــالد شــهبازپور 
ابنیــه واحــد 

گفــت و گو بــا سرپرســت کارگاه بیمارســتان 
اهــواز ابــوذر  کــودکان  تختخوابــی   237
ــماعیل  ــر اس ــدس امی ــای مهن آق

ــوروزی ن
متولد 11 مرداد 1361 کارشــناس مهندســی 
عمــران از دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد کــرج



             



ضمن عرض سالم و خسته نباشید از طرف اعضای شورای جوانان 142،
لطفا به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان گاهنامه ما، خودتان را معرفی بفرمایید.

امیــر اســماعیل نــوروزی هســتم. متولــد 11 مــرداد 1361، دارای مــدرك کارشناســی مهندســی عمــران از دانشــگاه ازاد 
اســالمی واحــد کــرج.

چگونه با شرکت 142 آشنا شدید و چه مدت از حضور شما در این شرکت می گذرد؟

پــس از فــارغ التحصیلــی در ســال 1384 بــرای مصاحبــه بــه دفتــر مرکــزی شــرکت آمــدم و پــس از مصاحبــه بــا جنــاب 
آقــای مهنــدس قنبــری ، فــردای آن روز بــه پــروژه ســاختمان اداری مســکونی تامیــن اجتماعــی جــم واقــع در اســتان 

بوشــهر اعــزام شــدم.

علت ماندگاری شما در این سال ها چیست؟ 

حمایت مدیران از نیرو ها و رابطه صمیمانه ایشان با پرسنل شرکت

چه عواملی و یا افرادی در رشد شما در شرکت 142 نقش داشتند؟

 اعتماد مدیران ارشد و استفاده از تجربیات ایشان.

در طــی ســال هــای حضــور خــود در شــرکت 142 در کــدام پــروژه هــا و بــا چــه ســمتی فعالیت 
؟ شتید ا د

- سرپرست کارگاه پروژه اداری مسکونی تامین اجتماعی جم.
- سرپرست اجرای پروژه سایت پشتیبانی 2 در منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه.

- سرپرست اجرای ساختمان 2000 نفره ندامتگاه تهران بزرگ.
- سرپرست اجرای بیماستان 1۵0 تختخوابی آمل.

- سرپرست اجرای بیمارستان 1۵0 تختخوابی تالش.
- سرپرست کارگاه ورزشگاه 1۵000 نفری خرم آباد.

- سرپرست کارگاه بیمارستان 64 تختخوابی آغاجاری.
- سرپرست کارگاه بیمارستان 237 تختخوابی ابوذر اهواز.

در این بین کدام پروژه را بیشتر دوست داشتید و کدام پروژه را شاخص می دانید؟

ــوذر اهــواز اســت کــه  شــاخص تریــن و دوســت داشــتنی ترین پــروژه از دیــدگاه بنــده بیمارســتان اطفــال اب
تجربیــات بســیار خوبــی در جهــت اســتفاده از شــیوه های نویــن اجرایــی و مصالــح خــاص را همــراه داشــت.

مهم ترین دستاورد شما در طی سال های کاری، چه بوده است؟

بــی شــک بــرای هــر فــرد مهمتریــن دســتاورد دوران کاری،کســب تجربــه بــوده و اســتفاده از ایــن تجربیــات موجــب 
رشــد و ترقــی خواهــد بــود.
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ــتان  ــروژه بیمارس ــت کارگاه پ ــوان سرپرس ــه عن ــما ب ــی ش ــش فعل ــه نق ــه ب با توج
237 تختخوابــی کــودکان اهــواز، نقــاط قــوت شــرکت 142 بــه عنــوان یــک پیمانکار 

ــد؟ ــه می دانی ــتانی چ ــای بیمارس ــرای پروژه ه ــه را در اج ــاز باتجرب بیمارستان س

بــه اعتقــاد بنــده بزرگتریــن حســن شــرکت 142 ،تأکیــد بــر اجــرای صحیــح و منطبــق بــر آییــن نامــه 
ــر ســبب  ــن ام ــه ای ــای مهنــدس رســته می باشــد ک ــاب آق ــه خصــوص جن ــران ب ــی از ســوی مدی اجرای

ــکاران در حیطــه ســاخت بیمارســتان شــده اســت. ــه دیگــر پیمان ــری ایــن شــرکت نســبت ب برت

ــا چــه  ــکار معمــوال ب ــه نظــر شــما در پروژه هــای بیمارســتانی، شــرکت های پیمان ب
مشــکالتی رو بــه رو هســتند؟ 

در حــال حاضــر یکــی از بزرگتریــن مشــکالت پروژه هــای عمرانــی نبــود نقدینگــی جهــت تــداوم عملیــات 
ــق اصــول فنــی  ــی مطاب ــودن هزینه هــای اجرای ــق نب ــوده و در حیطــه بیمارستان ســازی منطب ســاخت ب

ــر مشــکالت شــاخص می باشــد. ــای فهرســت بهای ســازمان بودجــه از دیگ ــا ردیف ه ب

شما در پروژه اهواز با چه مشکالتی رو به رو بودید؟

- نامناسب بودن شرایط جوی )گرمای بیش از حد،گرد و خاك( 
- تغییرات مکرر نقشه های ابالغی

- کمبود نیروی فنی و متخصص اجرایی بومی
- عدم انجام تعهدات از سوی برخی از شرکت های تامین کننده مصالح و تجهیزات.

ــهر  ــروژه در ش ــام پ ــف، انج ــهرهای مختل ــا و ش ــور در پروژه ه ــه حض ــه ب با توج
ــود؟ ــه ب ــواز چگون اه

ــد  ــه ، رون ــاص منطق ــوای خ ــودن آب و ه ــت دارا ب ــی به عل ــهرهای جنوب ــی کار در ش ــور کل بط
اجرایــی کندتــر نســبت بــه ســایر شــهرها اســت امــا مــا در ایــن پــروژه بــا اســتفاده از تجربیــات 
مدیــران و همــت مضاعــف پرســنل کارگاه موفــق شــدیم بــر مشــکالت منطقــه ای غلبــه کنیــم.

بــه طــور کلــی مــوارد عمــده ای کــه باعــث ایجــاد تاخیــر در رونــد پــروژه می شــود 
را چــه می دانیــد و پیشــنهاد شــما بــرای حــل آن هــا چیســت؟

- نبود بودجه کافی در اکثر پروژه ها
- مغایرت های نقشه های ابالغی و تغییرات نقشه های اجرایی

- نبود پیمانکاران جزء متخصص در مناطق مختلف
ــی از مشــکالت  ــوان خیل ــق می ت ــزی دقی ــود و برنامه ری ــای موج ــی از ظرفیت ه ــا آگاه ــده ب ــر بن ــه نظ ب

را برطــرف نمــود.
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تاثیــر حضــور مســتمر مدیــران و بازدیــد آن هــا از پــروژه هــا را چطــور می دانیــد و در ایــن 
رابطــه آیــا پیشــنهادی داریــد؟

یقینــاً حضــور مدیــران در پروژه هــا موجــب افزایــش روحیــه کاری و برطــرف گردیــدن مشــکالت اجرایــی و تدارکاتــی 
ــد. خواهد ش

بــه عنــوان سرپرســت کارگاه چــه ایــده یــا روشــی را در جهــت کاهــش هزینه هــا و افزایــش 
ســودآوری پــروژه انجــام داده ایــد؟ و بــه طــور کلــی در ایــن راســتا چــه پیشــنهاداتی دارید؟

ــه  ــاً منجــر ب ــزی شــده باشــد قطع ــا برنامه ری ــورد آنه ــی بررســی و در م ــات اجرای ــل از اجــرا، جزیی ــی کــه قب زمان
ــد  ــی خواه ــا را در پ ــر هزینه ه ــم گی ــش چش ــه کاه ــده و در نتیج ــی ش ــر اجرای ــکل صحیح ت ــر و ش ــز کمت دور ری

داشــت.

در طــول پــروژه تــا چــه حــد برنامــه ریــزی و کنتــرل پــروژه در بهبــود رونــد اجــرا بــه شــما 
کمــک کــرد و آیــا در ایــن رابطــه پیشــنهادی داریــد؟

در حــال حاضــر در اکثــر پروژه هــای بــزرگ دنیــا ،کنتــرل پــروژه و برنامــه زمــان بنــدی یکــی از مهمتریــن عوامــل 
ــن  ــری در ای ــای موث ــر شــرکت 142 ،گام ه ــای اخی ــه خوشــبختانه در پروژه ه ــود ک ــد ب ــروژه خواه ــت آن پ موفقی

ــرای اداره  و مدیریــت کارگاه باشــد. مســیر برداشــته شــده اســت کــه می توانــد خــط مــش مدیریتــی مناســب ب

ــن  ــن بی ــد و در ای ــاب می کنی ــی انتخ ــه معیارهای ــا چ ــود را ب ــه خ ــر مجموع ــای زی نیروه
ــت؟ ــر اس ــما مهم ت ــرای ش ــه ب ــار از هم ــدام معی ک

ــت  ــود دارای اهمی ــگاه خ ــک در جای ــر ی ــه ه ــه کاری، ک ــش و تجرب ــئولیت ،دان ــس مس ــتن ح ــالق کاری ،داش اخ
می باشــد.

بــه طــور کلــی اســتفاده از پرســنل بومــی را مناســب تــر می دانیــد یــا اســتفاده از پرســنل 
ــی؟  ــای قبل ــابقه در پروژه ه باس

استفاده همزمان از این دو می تواند مناسب باشد،هرکدام از نیروها مزایای خود را دارا هستند.

ــن  ــرکت و همچنی ــه ش ــنهاداتی ب ــه پیش ــوان، چ ــای ج ــد نیروه ــوزش و رش ــت آم در جه
ــد؟ ــد داری ــان عالقمن جوان

- مطالعه در زمینه های مربوطه و همچنین تشکیل کالس های آموزشی در جهت ارتقای دانش نیروها 
- بازدید از پروژه های مشابه و متنوع در مناطق گوناگون
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ــه  ــود چ ــه خ ــر مجموع ــای زی ــرورش نیروه ــوزش و پ ــت آم ــر در جه ــک مدی ــوان ی ــه عن ــما ب ش
ــد؟ ــام دادی ــی انج اقدامات

بنــده از مجموعــه خــود می خواهــم تــا بــر اســاس مقــررات ملــی و نشــریات معتبــر کارهــای خــود را انجــام دهنــد، همچنیــن 
تــا جایــی کــه امــکان داشــته باشــد انتقــال تجربــه و دانــش بــه نیروهــای جوان تــر و کــم ســابقه را انجــام می دهــم. 

ــه تجــارب  ــی کــه با توجــه ب ــم، در صورت ــا آن هــا صحبــت کردی ــواردی کــه در رابطــه ب ــر از م غی
ــد.  ــد بفرمایی ــا داری ــر پروژه ه ــبرد بهت ــت و پیش ــت مدیری ــنهادی در جه ــود پیش کاری خ

بــه نظــر بنــده ایجــاد انگیــزه بــرای نیروهــا تــا حــد زیــادی می توانــد در پیشــبرد اهــداف شــرکت موثــر باشــد کــه ایــن امــر 
بــر اســاس شــناخت روحیــه  نیروهــای هــر کارگاه متفــاوت اســت، ماننــد: پــاداش نقــدی، ارتقــای جایــگاه شــغلی، میــدان 

دادن بــه نیروهــای متعهــد و...

با توجــه بــه اینکــه پــروژه اهــواز روزهــای پایانــی خــود را طــی مــی کنــد، حــس شــما نســبت بــه 
ایــن پــروژه چیســت؟ 

به طــور کلــی اجــرای پروژه هایــی کــه بــرای رفــاه و بهداشــت عمــوم مــردم ســاخته می شــود حــس خــوب و شــیرینی دارد 
کــه ایــن امــر موجــب افزایــش انگیــزه در انجــام هرچــه بهتــر و ســریع تر آن پــروژه اســت. عــالوه بــر ایــن همــکاری بــا تیــم 
ــود و باعــث بوجــود آمــدن حــس دوســتی  ــرای مــن ارزشــمند ب ــا انگیــزه و اخــالق مــدار پــروژه اهــواز بســیار ب جــوان و ب
ــا ایــن تیــم پروژه هــای دیگــری را انجــام دهــم و به طــور کلــی جدایــی  ــادی شــده اســت به طوری کــه مشــتاق هســتم ب زی

از ایــن تیــم بــرای مــن ســخت خواهــد بــود.

ــه یــاد ماندنی تریــن خاطــره شــما در طــول دوران کاری و همچنیــن در  در پایــان دوســت داریــم ب
پــروژه اهــواز را بشــنویم.

در پــروژه اهــواز روزهایــی داشــتیم کــه فشــار کاری بســیاری را تحمــل می کردیــم و در جبهــه هــای کاری متنــوع و زیــادی 
ــم و به صــورت شــیفت روز و شــب فعالیــت داشــت. در یکــی از ایــن روزهــا  مشــغول فعالیــت بودیــم، به طوریکــه کارگاه دائ
کــه مشــغول کارهــای روزانــه بــودم بچــه هــا صدایــم کردنــد و گفتنــد لولــه ای در اتــاق کنفرانــس ترکیــده و باعــث بوجــود 
آمــدن مشــکل شــده اســت. بــه ســرعت بــه محــل رفتــم و دیــدم کــه در آنجــا دوســتان و همــکاران بــرای مــن جشــن تولــد 
گرفته انــد کــه بســیار بــرای مــن بــا ارزش بــود.  ایــن روز بــا ایــن کــه از یــاد خــودم فرامــوش شــده بــود امــا در یــاد همــکاران 

و عزیزانــم بــود. 

از اینکــه بــا وجــود مشــغله کاری زیــاد در روزهــای پایانــی پــروژه اهــواز، وقت ارزشــمند خــود را در 
اختیــار مــا قــرار دادیــد کمــال تشــکر را داریــم و برایتــان آرزوی توفیــق وســر بلنــدی می کنیــم.
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داخـــــــــــــــــــــلی

»بازدیــد جنــاب آقــای مهنــدس برزگــری، مدیــر عامــل محتــرم 
ــل  ــر عام ــزاده مدی ــدس علی ــای مهن ــاب آق ــوی و جن ــاد عل بنی
ــتان 237  ــروژه بیمارس ــران از  پ ــکان ای ــرکت  اس ــرم ش محت

ــاه  96« ــواز - 24 مهرم ــوذر اه ــال اب ــی اطف تختخواب

»بازدیــد جنــاب آقــاي دکتــر شــریعتي، اســتاندار محتــرم اســتان 
خوزســتان بــا تیــم همــراه از پــروژه بیمارســتان 237 تختخوابــی 

اطفــال اهــواز - 14 آذرمــاه 96«

ــرم  ــاون محت ــزاده، مع ــدس علی ــاي مهن ــاب آق ــد جن »بازدی
وزارت راه و شهرســازي، جنــاب آقــاي مهنــدس حســیني معــاون 
محتــرم دفتــر ســالمت ســازمان برنامــه و بودجــه، جنــاب آقــاي 
مهنــدس منصــوري، مدیــر کل اجــرای طــرح هــای ملــی مناطــق 
1 و 2 ســازمان مجــري، بــه همــراه جنــاب آقــاي شــکري نماینــده 
محتــرم تالــش، جنــاب آقــاي مهــدوي فرمانــدار محتــرم تالــش، 
ــبکه  ــي ش ــت فن ــس و معاون ــي ریی ــر نعمت ــاي دکت ــاب آق جن
بهداشــت تالــش، از پــروژه بیمارســتان 231 تختخوابــي تالــش- 4 

ــان مــاه 96 « آب

ــر  ــام وزی ــم مق ــی، قائ ــر حریرچ ــای دکت ــاب آق ــد جن »بازدی
ــوذر  بهداشــت و درمــان از بیمارســتان 237 تختخوابــی اطفــال اب

ــاه 96« ــواز - 18 مهرم اه

»بازدیــد جنــاب آقــای دکتــر پریــدار ریاســت محترم 
ــاي  ــاب آق ــول، جن ــکي دزف ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــع  ــر مناب ــرم دفت ــده محت ــلیمی نماین ــدس س مهن
ــدس  ــای مهن ــاب آق ــت، جن ــي وزارت بهداش فیزیک
قنــدي پــور نماینــده محتــرم کارفرمــا، جنــاب آقــای 
ــر عامــل محتــرم مهندســین  مهنــدس کوشــافر، مدی
ــي  ــتان 400 تختخواب ــروژه بیمارس ــر از پ ــاور ماه مش

ــاه 96« ــول - 26 آذرم دزف



             



              



              

ــس  ــا، ریی ــعیدي کی ــدس س ــاي مهن ــاب آق ــد جن »بازدی
محتــرم بنیــاد مســتضعفان و جنــاب آقــاي مهنــدس برزگري، 
مدیرعامــل محتــرم بنیــاد علــوی، از پــروژه بیمارســتان 237 

ــاه 96« ــواز - 27 دی م ــوذر اه ــودکان اب ــي ک تختخواب

»بازدیــد جنــاب آقــاي دکتــر جــان بابایــی، معــاون محتــرم 
از پــروژه  درمــان وزارت بهداشــت بــا هیــات همــراه 
ــواز -  28 دی  ــوذر اه ــال اب ــی اطف ــتان 237 تختخواب بیمارس

ــاه96« م

»بازدیــد کارشناســان محتــرم بنیــاد برکــت از پــروژه 
بیمارســتان 400 تختخوابــی یازهــرا دزفــول- 27 دی مــاه 96«

ــرم  ــس محت ــاکی ریی ــدس س ــای مهن ــاب آق ــد جن »بازدی
دفتــر منابــع فیزیکــی وزارت بهداشــت و جنــاب آقــای دکتــر 
ــواز از  ــکی اه ــوم پزش ــگاه عل ــرم دانش ــس محت ــری ریی نظ
پــروژه بیمارســتان 237 تختخوابــی اهــواز - 13 دی مــاه 96«

ــرم  ــاون محت ــي مع ــر جانبابای ــای دکت ــاب آق ــد جن »بازدی
درمــان وزارت بهداشــت، جنــاب آقــای دکتــر پریــدار قائــم 
ــع وزارت بهداشــت،  ــت مناب ــت توســعه و مدیری ــام معاون مق
جنــاب آقــای دکتــر حســنوند نماینــده محتــرم اندیمشــک 
و رئیــس کمیســیون انــرژي مجلــس، جنــاب آقــای مهنــدس 
جهانگیــري فرمانــدار محتــرم شهرســتان اندیمشــک و 
جنــاب آقــای دکتــر نظــري رییــس محتــرم دانشــگاه علــوم 
پزشــکي اهــواز از پــروژه مرکــز جامــع ســالمت قلعــه لــور، 

ــاه 96« ــک - 28 دی م ــتان اندیمش شهرس



              



              

ــه  ــام جمع ــی، ام ــی دزفول ــالم قاض ــه االس ــد حج »بازدی
ــدار،  ــر پری ــای دکت ــاب آق ــول، جن ــتان دزف ــرم شهرس محت
رییــس محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکي دزفــول  بــه همراه 
جمعــی از معاونیــن و مدیــران دانشــگاه، نماینــدگان محتــرم 
ــین  ــرکت مهندس ــرم ش ــان محت ــت و کارشناس ــاد برک بنی
مشــاور ماهــر از  پــروژه بیمارســتان 400 تختخوابــي دزفــول 

ــاه 96« ــن م - 16 بهم

ــرم  ــس محت ــدار، ریی ــر پری ــای دکت ــاب آق ــد جن »بازدی
ــر  ــای دکت ــاب آق ــول و جن ــکی دزف ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــرم توس ــاون محت ــکاک، مع میرش
دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول از پــروژه بیمارســتان 237 

ــاه 96« ــن م ــواز- 25 بهم ــوذر اه ــودکان اب ــی ک تختخواب

ــدار،  ــر پری ــای دکت ــاب آق ــد جن »بازدی
ــعه  ــت توس ــرم معاون ــام محت ــم مق قائ
و مدیریــت منابــع وزارت بهداشــت و 
جنــاب آقــای دکتــر میرشــکاک، معاون 
محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع 
ــول از  ــکی دزف ــوم پزش ــگاه عل دانش
تختخوابــی   400 بیمارســتان  پــروژه 

ــاه 96« ــن م ــول- 26 بهم دزف

»بازدیــد جنــاب آقــای دکتــر نــوروزی، مدیرعامــل محتــرم 
ــد  ــر ارش ــازی مدی ــر حج ــای دکت ــاب آق ــت، جن ــاد برک بنی
ــای  ــاب آق ــام)ره( و جن ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای س
ــاد  ــل بنی ــر عام ــرم مدی ــین محت ــری جانش ــدس جعف مهن
برکــت، جنــاب آقــای دکتــر پریــدار رییــس محتــرم 
دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول از پــروژه بیمارســتان 400 

ــاه 96« ــن م ــول - 10 بهم ــی دزف تختخواب

»بازدیــد جنــاب آقــای الهوتــی نماینــده محتــرم مجلــس از 
پــروژه بیمارســتان 64 تختخوابــی لنگــرود - 13 بهمــن مــاه 

»96

اخبـــــــــــــــــــار

ی
خـــــــــــــــل

دا



تحویل موقت 6 مرکز جامع سالمت شبانه روزی درجه 1 

ــع  ــروژه ی مراکــز جام ــت پ ــل موق ــات احــداث و تحوی ــان گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142، عملی ــالش جوان ــا همــت و ت ب
ســالمت کــه دراســفند مــاه 13۹۵ در شــش منطقــه از سراســر کشــور آغــاز شــده بــود، بــا بهتریــن کیفیــت و در کمتریــن زمــان 

ممکــن انجــام شــد.
در اواخــر ســال 13۹۵ عملیــات احــداث 3۹ مرکــز جامــع ســالمت شــبانه روزی درجه یــک، بــا هــدف گســترش خدمــات بهداشــت 
و درمــان در مناطــق محــروم کشــور آغــاز شــد کــه گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142، در ســاخت شــش مرکــز جاورســیان 
ــالن(  ــق )گی ــتان( و حوی ــور )خوزس ــه ل ــدران(، قلع ــاد )مازن ــدان(، محمدآب ــروزان )هم ــتان(، فی ــوالن )لرس ــاالن چ ــزی(، چ )مرک

ــود. ــارکت نم ــکار مش ــوان پیمان به عن

شــایان ذکر اســت، هــر یــک از مراکــز جامــع ســالمت در زیربنــای 1040 مترمربــع بــه انضمــام 600 مترمربــع محوطه ســازی و در 
یــک طبقــه احــداث شــده اســت کــه دارای بخش هــای زیــر می باشــد:

ــی،  ــان ترکیب ــاق زایم ــا، ات ــاق مام ــا، ات ــاق احی ــودکان، ات ــت ک ــاق بســتری موق ــت بزرگســاالن، ات ــاق بســتری موق ــه، ات داروخان
ــه،  ــاق متخصــص تغذی ــه ای، ات ــط و حرف ــوژی، بهداشــت محی ــه متخصصــان، آزمایشــگاه، رادیول ــای معاین ــکان، اتاق ه ــاق پزش ات
ــاق روانشناســی، ســونوگرافی،  ــا، ســوییت پزشــک، ات اتاق هــای اســتراحت پرســنل و پزشــکان، ســوییت ســرایداری، ســوییت مام

ــه ــات و موتورخان ــکی، تزریق دندان پزش

در 13 آذرمــاه 13۹6، مرکــز چــاالن چــوالن بــا تکیــه بــر مدیریــت صحیــح و کارآمــد و همچنیــن برنامه ریــزی دقیــق در مراحــل 
خریــد و تــدارکات پــروژه به عنــوان اولیــن مرکــز از 3۹ پــروژه مــوازی تعریف شــده، تحویــل موقــت گردیــد.

ــه لطــف پــروردگار منــان و حمایــت مدیــران محتــرم گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142، در  ــان شــرکت ب امیــد اســت جوان
راســتای خدمــات درمــان و بهداشــت کشــور ســهم عظیمــی را ایفــا کننــد.
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برگزاري مجمع عمومی انجمـن مؤسسان شرکت های بیمارسـتان سـاز ایران 
پیــرو آگهــی مــورخ 2۹ آذرمــاه 13۹6 در روزنامــه جهــان اقتصــاد، مجمــع عمومــی انجمــن ســازندگان بیمارســتان 
ــا  ــکار و مشــاور، ب ــم از پیمان ــام اع ــا حضــور شــرکت های بیمارســتان ســاز صاحب ن ــاه، ب ــخ بیســتم دی م در تاری

هــدف تصویــب اساســنامه و انتخــاب اعضــای هیات مدیــره،  در اتــاق بازرگانــی تهــران تشــکیل گردیــد.
ــا حضــور 31 نفــر از نماینــدگان شــرکت های بیمارســتان ســاز  در انتخابــات هیئــت مؤســس ایــن انجمــن کــه ب
ــران برگــزار شــد، پــس از رأی گیــری و شــمارش آرا ۵ نفــر به عنــوان  ــاق ای ــت تشــکل های ات ــا نظــارت معاون و ب
اعضــای اصلــی هیئت مدیــره و 2 نفــر به عنــوان عضــو علی البــدل انتخــاب شــدند. شــایان توجــه اســت در میــان 
شــرکت های بیمارســتان ســاز باســابقه، جنــاب آقــای مهنــدس رســته مدیریــت محتــرم گــروه مهندســین راه و 

ــده شــدند. ــره برگزی ــی هیئت مدی ــوان یکــی از اعضــای اصل ســاختمان 142 به عن
بخشی از اهداف این انجمن به شرح زیر می باشد:

1.ارتقــای ســطح علمــی و فنــون حرفــه ای اعضــا از طریــق ارتبــاط مســتمر بــا مراکــز علمــی و حرفــه ای داخلــی 
و خارجــی

2.انتقال تجارب و نتایج مطالعات در خصوص نیازهای فنی و حرفه ای
3.کمک به دانش فنی بیمارستان های کشور

4.حمایت از حقوق صنفی شرکت های بیمارستان ساز
۵.انتشار نشریه به منظور اشاعه فرهنگ نوین و تبیین دستاوردهای شرکت های بیمارستان ساز

76

96
ن 

تا
س

زم
 و 

یز
پای

 -
14

2 
ان

وان
 ج

ی
ورا

 ش
مه

نا
اه

گ



 ISO تمدید اعتبار گواهینامه های
تمامــی ســازمان های دارای گواهینامــه ایــزو بایــد به منظــور امــکان تمدیــد آن، نســبت بــه حفــظ پویایــی خــود 
و بهبــود مســتمر سیســتم ویــژه مدیریــت کیفیــت اقــدام نماینــد. طبــق ایــن اصــل مؤسســات صــدور گواهینامــه 
ــد در  ــازمان ها موظف ان ــد. س ــه می نماین ــازمان های مربوط ــزی از س ــاد ممی ــتمر و ایج ــد مس ــه بازدی ــدام ب اق
صــورت مشــاهده عــدم تطابق هــای عمــده در ممیــزی، بــا تعریــف اقدامــات اصالحــی به ســرعت نســبت بــه رفــع 

آن هــا اقــدام نمــوده تــا مؤسســه امــکان تمدیــد گواهینامــه را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.
ایــزو شــامل   اعتبــار گواهینامه هــای  راه و ســاختمان 142 موفــق شــد  خوشــبختانه گــروه مهندســین 
(ISO  9001:2008 ،ISO 14001:2004 و BS OHSAS 18001:2007( خــود را کــه در اواخــر ســال 2017 

ــد. ــد نمای ــدداً تمدی ــدند، مج ــی می ش منقض
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حضـور شـرکت 142 در سـومین نمایشـگاه بین المللـی بیمارسـتان سـازی، 
تجهیـزات و تأسیسـات بیمارسـتانی در تهـران 

سـومین نمایشـگاه بین المللـی بیمارسـتان سـازی، تجهیـزات و تأسیسـات بیمارسـتانی، 
از تاریـخ 3 الـی 6 دی مـاه 13۹6، در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران، 
باهدف ارتقای سـطح کیفی و آشـنایی بیشـتر جامعه با تجهیزات و تأسیسـات پیشـرفته 
بیمارسـتانی و بـا حضـور شـرکت های مطـرح درزمینـه  طراحـی و سـاخت بیمارسـتان 

برگزار شـد.
همچـون سـال گذشـته، “گـروه مهندسـین راه و سـاختمان 142“ بـا قریـب بـه چهـار 
دهـه فعالیـت درزمینـه  سـاخت بیمارسـتان در این نمایشـگاه حضـور یافت تا بـا معرفی 
پروژه هـای تمام شـده و در دسـت اجـرای خـود، حضـور فعـال و کارآمـدش را در عرصـه 
سـازندگی کشـور به رؤیت بازدیدکنندگان محترم برسـاند. تائید کارفرمایان و مشـاورانی 
کـه افتخـار همـکاری با آنان را داشـته ایم گواه بر صحت و ارزشـمندی این توانایی اسـت.

بـا بررسـی نظـرات بازدیدکننـدگان گران قدر در رابطـه باکیفیت حضور شـرکت 142 در 
سـومین نمایشـگاه بیمارسـتان سـازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارسـتانی، تبیین توان و 
نبـوغ جوانـان این شـرکت در ارائـه دسـتاوردها و توانمندی های 142 از نـکات بارز مورد 
اشـاره بـود. مـوارد دیگـری کـه بازدیدکننـدگان محترم به آن اشـاره کردند به شـرح زیر 

می باشد:
مکان و مساحت مناسب غرفه

رنگ و دکوراسیون مطلوب و متناسب با لوگوی شرکت 142
چیدمان زیبا و استفاده از جزییات چشم نواز

اسـتفاده از نقشـه ایـران در طراحـی و نمایش وسـعت فعالیت شـرکت در گسـتره میهن 
عزیزمان 

اسـتفاده از نمایشـگر بـزرگ در غرفـه جهـت ارائه سـوابق اجرایی شـرکت 142 به صورت 
تصویری

انتخاب افراد مناسب و ثابت با پوشش هماهنگ
حضور مدیرعامل و هیات مدیره در بیشتر ساعات برگزاری نمایشگاه در غرفه

بـا  مؤثـر  ارتبـاط  و  آشـنایی  بـه  نمایشـگاه می تـوان  ایـن  از دسـتاوردهای  همچنیـن 
شـرکت های همـکار و همچنیـن تولیدکننـدگان داخلـی و امـکان معرفـی شـرکت بـه 
کارفرمایـان در بخـش خصوصـی، بازدیـد مدیـران و معاونیـن مرتبـط بـا امـر سـاخت 
بیمارسـتان از غرفـه و آشـنایی بـا دسـتاوردها و توانمندی های 142، امـکان ارتباط مؤثر 
بـا همـکاران در پروژه هـای جـاری و حل مسـائل موجود در فضایی دوسـتانه اشـاره کرد.





تقدیر از جوانان منتخب 142
  

ــه،  ــی صمیمان ــاد محیط ــرکت 142 و  ایج ــان ش ــران و کارکن ــتر مدی ــل بیش ــور تعام ــه منظ ــاه 13۹6، ب ــن م ــخ 21 بهم در تاری
ــا حضــور مدیــران محتــرم و جمعــی از  پرســنل شــرکت در هتــل اســتقالل تهــران انجــام پذیرفــت. در ایــن مراســم  مراســمی ب
جنــاب آقــای مهنــدس رســته مدیریــت محتــرم 142، ضمــن ســخنرانی و تقدیــر از جوانــان پویــای شــرکت، ســپاس نامــه هایــی 

ــد. ــان 142 اهــدا کردن ــه جوان را ب
 ایــن تقدیــر نامــه هــا در زمینــه هــای مشــارکت در اجــرای مراکــز جامــع ســالمت، ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی بیمارســتان 

ســازی، گاهنامــه شــورای جوانــان و تجلیــل از واحــد مناقصــات بــه منتخبیــن جــوان شــرکت تقدیــم شــد.
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در تاریــخ 28 بهمــن مــاه، مصــادف بــا ســال روز تولــد جنــاب آقــای مهنــدس رســته مدیریــت محتــرم گــروه مهندســین راه و ســاختمان 
142، کارکنــان دفتــر مرکــزی، مراســمی را بــه نیابــت از مجموعــه بــزرگ142، بــه پــاس ســپاس از ایشــان برگــزار کردنــد و از ســال ها 

تــالش عاشــقانه و خســتگی ناپذیــر ایشــان قدردانــی نمودنــد. 

 

28بهمن ماه...
مــردی از جنــس فرزانگــی و ســازندگی پــای بــر پهنــه گیتــی 
ــی  ــتوار و دل ــاوری اس ــا ب ــادی ب ــالیان متم ــی س ــاد و ط نه
ــی  ــی و پویای ــمند را در آبادان ــی ارزش ــق نقش ــده از عش آکن

ــا نمــود. ــان ایف میهــن عزیزم

جناب آقای مهندس رسته عزیز
در ســالروز میالدتــان ســپاس گــوی زحمــات عاشــقانه شــما 
ــت  ــه تح ــم ک ــی بالی ــود م ــر خ ــوده و ب ــال ها ب ــن س در ای
مدیریــت ارزشــمندتان قطــره ای از ایــن دریــای تپنــده ایــم.
از صمیــم قلــب بهتریــن هــا را برایتــان از ایــزد منــان 
ــور  ــروردگار و حض ــف پ ــه لط ــم ب ــاور داری ــتاریم و ب خواس
گران قــدر شــما و مدیــران محتــرم 142، آینــده ای درخشــان 
ــه ارمغــان  ــرای گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 ب را ب

ــم آورد. خواهی
                                         

                                              
                                                  از طرف خانواده 142
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تنظیــم و  تهیــه 
ــوی نصــر مجیــد پرت

رویــــــــــدادها



اولیـن کنگـره بیـن المللـی صنعـت سـاختمان در تاریـخ ۵ و 6 اردیبهشـت مـاه 13۹7 
در مرکـز همایش هـای بین المللـی شـهرداری تبریـز برگـزار خواهـد گردیـد. ایـن کنگره 
با هدف ارتباط مسـتقیم و موثر دسـت اندرکاران صنعت سـاختمان شـامل تولیدکنندگان، 
پیمانـکاران، مجریـان، مهندسـین و محققیـن ایـن صنعـت پایه ریـزی گردیـده اسـت. 
محورهـای اصلـی کنگره شـامل فناوری هـای نوین، تکنولـوژی بتن، بهینه سـازی مصرف 
انـرژی، معمـاری، طراحی و دکوراسـیون و … می باشـدکه تالش نمـود ابداعات و نوآوری 
هایـی را در ایـن سـرفصل هـا مورد توجـه قرار دهد.این کنگره دسـت آورد سـال ها تجربه 

و تحقییـق در امـر بازاریابـی و فـروش موثـر بـه روش های نوین می باشـد.

www.icbi2018.com

www.irimec.com

www.indobuildtech.com

نمایشـگاه صنعـت سـاختمان جاکارتـا  IndoBuildTech از 12 الـی 16 اردیبهشـت 
13۹7 در شـهر جاکارتـا کشـور اندونزی برگـزار می گردد. ایـن رویـداد بزرگترین رویداد 
تجـاری اندونـزی اسـت کـه کامـال بـه صنعـت سـاختمان و طراحـی داخلـی اختصـاص 
دارد. نمایشـگاه صنعـت سـاختمان جاکارتـا بـه عنـوان یـک رویـداد تجـاری کلیـدی در 
ایـن صنعـت شـناخته شـده اسـت کـه مهمتریـن متخصصـان را از اندونزی و کشـورهای 
جنـوب شـرقی آسـیا بـه خـود جـذب می کنـد. بـا افزایـش توجـه جهانـی بـه اندونـزی، 
ایـن نمایشـگاه از حضـور روزافـزون افـرادی از سراسـر جهـان بهره مند شـده اسـت و در 
حـال حاضـر بیـش از نیمـی از غرفـه داران نمایشـگاه را شـرکت های بین المللی تشـکیل 
می دهنـد. همچنیـن ایـن نمایشـگاه رویـداد بین المللـی مهمـی بـرای فن آوری هـا و مواد 
سـاختمانی پیشـرفته و همچنیـن فرصتـی عالـی برای متخصصـان این صنعت بـه منظور 
برقـرار کـردن تماس هـای تجـاری و نمایـش بهتریـن محصـوالت و فن آوری هـای حـوزه 

مـواد سـاختمانی و صنایع وابسـته اسـت.

دومیـن کــــــــــــنفرانس بین المللـی »نقـش مهندسـی مکانیـک در سـاخت و سـاز 
شـهری« بـا همـکاری مشـترك سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور و سـازمان 
نظـام مهندسـی اسـتان تهـران بعنوان دبیرخانـه دائمـی کنفرانس در ۵ و6 تیـر13۹7 در 
مرکـز همایش هـای بین المللـی پژوهشـگاه صنعـت نفـت برگـزار خواهد شـد. اسـتفاده از 
مصالـح و فنـاوری هـای نوین تاسیسـات مکانیکـی و صرفه جویـی انـرژی و رعایت اصول 
توسـعه پایـدار در سـاختمان های هوشـمند در بلندمرتبه سـازی و بسـیاری از پروژه   هـای 
در دسـت اجـرا، در سـطح وسـیعی توسـط مهندسـان ســـازمان نظـام مهندسـی مـورد 
توجـه می باشـد. تحقـق اهـداف فـوق در برگـزاری کنفرانـس بین  المللی نقش مهندسـان 

مکانیـک در سـاخت و سـاز شـهری برنامه ریـزی گردیده اسـت. 



www.idealhome.ie

نمایشـگاه معمـاری و سـاختمان دوبلیـن از 31 فروردیـن الی 02 اردیبهشـت 13۹7 در 
شـهر دوبلیـن کشـور ایرلنـد برگزار مـی گردد. ایـن نمایشـگاه بزرگترین نمایشـگاه خانه 
سـازی در ایرلنـد محسـوب می شـود. نمایشـگاه سـاختمان دوبلین رویدادی بـی نظیر و 
راهـی فـوق العاده بـرای به نمایش گذاشـتن محصوالتتان به تعداد بی شـماری مشـتری 
بالقـوه بـه حسـاب می آید. این نمایشـگاه ثابت کرده اسـت کـه ارزش سـرمایه گذاری و 
سـپری کـردن وقت برای شـرکت شـما را دارد. نمایشـگاه معماری ایرلنـد بخش ضروری 
برنامـه بازاریابـی سـاالنه شـما بـه شـمار آمده و قطبـی برای تمامـی سـازندگان خانه در 

ایرلند اسـت.

 CAUCASUS BUILD  نمایشـگاه صنعـت سـاختمان و طراحـی داخلـی گرجسـتان
یکـی از معتبرتریـن و مهـم تریـن نمایشـگاه های حوزه سـاختمان سـازی درگرجسـتان 
و حـوزه قفقـاز بـه شـمار می آیدکـه از 06 الـی 0۹ اردیبهشـت 13۹7 در شـهر تفلیس 
کشـور گرجسـتان برگـزار می گـردد. حضـور بیـش از 1۵0مشـارکت کننـده و بیـش از 
4000 بازدیـد کننـده از بخـش هـای مختلف صنعت سـاختمان و مقامـات دولتی محلی 
نمایشـگاه صنعـت سـاختمان و طراحـی داخلـی گرجسـتان را به یکـی از ایـده آل ترین 
فرصـت هـا بـرای پیوسـتن بـه بازار در حال توسـعه سـاخت و سـاز کشـور گرجسـتان و 
ناحیـه قفقـاز، دسترسـی به بزرگترین سـازندگان، توسـعه دهنـدگان و تامیـن کنندگان 
در ایـن نواحـی تبدیـل می سـازد. با تمرکز بـر نیازها و ترجیحـات بازدیدکننـدگان، این 
رویـداد بـه بزرگتریـن سـکو بـرای گسـترش روابط بیـن المللـی در منطقه بـرای صنایع 
مرتبـط تبدیـل شـده اسـت. نمایشـگاه صنعـت سـاختمان و طراحـی داخلی گرجسـتان 
بهتریـن راه بـرای بـه روز مانـدن با آخریـن تحوالت در پـروژه های عمرانی و سـاختمان 
سـازی، نقشـه کشـی، محصـوالت و راه حـل هـا، و بهـره منـدی از فرصـت هـای بالقـوه 
ایجـاد روابـط تجـاری و دسترسـی به تعـداد زیـادی از معتبرترین فعاالن و شـرکت های 
حرفـه ای ایـن صنعـت اسـت و شـما را در باالتریـن سـطح در حـوزه فعالیـت خـود نگاه 

می دارد.

نمایشـگاه تاسیسـات ویتنـام HVACR/PS از 2۹ الـی 31 فروردیـن 13۹7 در شـهر 
هانـوی کشـور ویتنـام برگزار مـی گردد.این نمایشـگاه با بیشـترین تعداد شـرکت کننده 
بـه عنـوان مهمترین نمایشـگاه بیـن المللی ویتنام برای سیسـتم های گرمایشـی، تهویه، 
تهویـه مطبـوع، تصفیـه و فیلتـر هـوا، سیسـتم های خنـک کننـده، پمپ ها، شـیرآالت، 
کمپرسـورها و سـایر سیسـتم هـای مرتبـط شـناخته مـی شـود. ایـن رویـداد معتبـر 
جایگاهـی ایـده آل بـرای تولیدکننـدگان و عرضه کننـدگان جهت عرضه محصوالتشـان، 
ارتبـاط بـا خریـداران، تنظیـم قـرار مالقـات بـا نماینـدگان و توزیـع کننـدگان، ایجـاد 
آگاهـی از برنـد و ایجـاد شـبکه هـای تجـاری در اقتصـاد در حال رشـد ویتنام محسـوب 
مـی شـود. در دوره قبلـی 620 شـرکت و برنـد از بیـش از 20 کشـور در نمایشـگاه غرفه 

داشـتند و 7122 بازدیدکننـده تجـاری در آن حضـور یافتنـد.

www.hvacrseries.com/vietnam



www.buildinghealthcare-exhibition.com

 www.ctt-moscow.com

نمایشـگاه تجهیـزات و تکنولـوژی سـاختمان مسـکو  CTT از 1۵ الی 18 خـرداد 13۹7 
در شـهر مسـکو کشـور روسـیه کـه نمایشـگاهی پیشـرو در منطقـه روسـیه، کشـورهای 
مسـتقل همسـود و شـرق اروپا در صنعت تجهیزات سـاختمانی اسـت، برگزار می گردد. 
ایـن نمایشـگاه انـواع فناوری هـا و نوآوری های جدید در تجهیزات سـاختمان و ماشـین 
آالت پیشـرفته را ارائـه مـی دهـد. نمایشـگاه تجهیـزات و تکنولـوژی سـاختمان روسـیه 
توسـط صنعتگـران، تاجـران و ارائـه دهنـدگان خدمـات صنعـت سـاختمان و همچنیـن 
تصمیـم گیرنـدگان ایـن حوزه اداره می شـود. این نمایشـگاه جایگاهی تجـاری در زمینه 
بولـدزر، دسـتگاه هـای تولیـد مصالح سـاختمانی، لـوازم و تجهیزات سـاختمان، ماشـین 
آالت راه سـازی و راه آهـن و همچنیـن لـوازم و تجهیـزات این دسـتگاه ها اسـت. ماهیت 
نمایشـگاه تجهیـزات و فنـاوری سـاختمان مسـکو ایـن فرصـت را بـرای شـرکت هـای 
بین المللـی در زمینـه ماشـین آالت و تجهیـزات ایجـاد مـی کنـد تـا بـه بـازار روسـیه و 

کشـور هـای مسـتقل هم سـود و مناطق اطـراف آن وارد شـوند.

نمایشـگاه  تنهـا  دبـی،  درمانـی  مراکـز  و  بیمارسـتان  سـاخت  کنفرانـس  و  نمایشـگاه 
خاورمیانـه بـرای برنامـه ریـزی، طراحـی، سـاخت و مدیریـت تسـهیالت مراقبـت  هـای 
بهداشـتی، از 10 الی12مهـر 13۹7 در شـهر دبـی کشـور امـارات متحـده عربـی برگزار 
می گـردد. هـر سـاله، بیـش از6000 کارشـناس و تصمیـم گیرنـده بـه منظـور بحـث در 
مـورد امکانـات بهداشـتی و درمانـی آینـده، بـه اشـتراك گـذاری بهتریـن تکنیک هـا در 
مدیریـت بیمارسـتان و منبـع محصـوالت فعلـی کـه آینـده  بهداشـت و درمـان را شـکل 
مـی دهـد، بـا یکدیگـر مالقـات می کننـد. اگـر شـما بـه دنبـال راهی بـرای نشـان دادن 
محصـوالت و خدمـات خـود بـه سـرمایه گـذاران، مدیـران اجرائـی بهداشـت و درمـان 
خاورمیانـه و نماینـدگان دولـت هسـتید، در ایـن نمایشـگاه سـکوها وکانال هـای زیـادی 
بـرای تعامـل بـا رهبـران ایـن تسـهیالت وجـود دارد، شـما همچنین بـا شـرکت در این 
نمایشـگاه می توانیـد پروفایـل شـرکت خـود را بهبـود بخشـید. نمایشـگاه و کنفرانـس 
سـاخت بیمارسـتان و مراکز درمانی دبی با سـه روز جلسـات آموزشـی، که همگی روی 
اثـرات محیطـی مراقب هـای بهداشـتی و ایمنـی بیمـار، عمـل جراحـی و موفقیت هـای 

مالـی چنیـن تسـهیالتی متمرکـز شـده انـد، متمایز از سـایر نمایشـگاه هاسـت.

نمایشـگاه تجهیزات پزشـکی چین  CMEF از 1۹ الی 22 مهر 13۹7 در شهر کونمینگ 
کشـور چین برگزار می گردد.این نمایشـگاه بزرگترین نمایشـگاه آسـیا و اقیانوسـیه اسـت 
کـه بـه کل زنجیره بازار تجهیزات پزشـکی خدمت می کند.تاسـیس آن در سـال 1۹7۹و 
دو بـار در سـال در بهـار و پاییـز برگـزار مـی شـود. نمایشـگاه تجهیـزات پزشـکی چین 
بـا 30 سـال نـوآوری مـداوم و پیشـرفت روزافـزون، طیف وسـیعی از ده ها هـزار محصول 
را در حوزه هـای تصویربرداری پزشـکی، تشـخیص آزمایشـگاهی، تجهیـزات الکترونیکی، 
بینایـی سـنجی، کمک هـای اولیـه، پرسـتاری توانبخشـی، فنـاوری اطالعـات پزشـکی و 

خدمات برون سـپاری پوشـش مـی دهد.



نمایشـگاه بیـن المللی سـاختمان دبـی،Big 5 دبـی از جمله معروف ترین نمایشـگاه های 
خاورمیانـه اسـت کـه هرسـاله حـول محـور مصالح. محصـوالت و نـوآوری هـای عمرانی 
در دبـی برگـزار می شـود. در ایـن نمایشـگاه آخریـن تکنولوژی هـا و نوآوری هـای مربوط 
بـه حـوزه سـاخت ارائـه میشـوند و در واقـع می تـوان از ایـن نمایشـگاه بـه وسـیع ترین 
گردهمایـی فعـاالن در عرصـه سـاخت و سـاز اشـاره نمـود. ایـن نمایشـگاه مکانـی برای 
برگـزاری همایـش هـا و کارگاه هـای آموزشـی بـرای متخصصیـن حوزه سـاخت و سـاز 

توسـط کارشناسـان بیـن المللی می باشـد.
ایـن نمایشـگاه فرصتی مناسـب برای عالقمندان. سـازندگان و مهندسـین عمـران فراهم 
می کنـد تـا بـا تولیدکننـدگان محصوالت جدیـد و نوین ارتبـاط حاصل کننـد و اقدام به 
خریـد محصـوالت نماینـد. موضوعـات مطـرح در این نمایشـگاه شـامل راه سـازی. بتن. 
معـدن. عمـران و سـاخت و ژئوتکنیـک حفـاری می باشـند که بر اسـاس ایـن موضوعات 
تولیدکننـدگان و سـازندگان در غرفـه هـای خـود آخریـن تجهیـزات و محصـوالت خود 
را در معـرض دیـد بازدیدکننـدگان قـرار می دهنـد. بازدیدکننـدگان در ایـن نمایشـگاه 
مدیـران کارخانه ها. مهندسـین. سـرمایه گـذاران. مدیران پـروژه ها. پیمـان کاران. زمین 

شناسـان. متخصصیـن حمـل و نقل. مشـاورین و … می باشـند.
ایـن نمایشـگاه کـه صنعت راه سـازی. حمـل و نقل ماشـین آالت. معدن. سـیمان و بتن. 
ادوات سـاختمانی را در بـر می گیـرد، از تاریـخ 6 تـا 8 فروردین مـاه ) 26 الی 28 مارس 

2018( در دبـی برگزار خواهد شـد.

 INTERMAT( نمایشـگاه بیـن المللـی سـاختمان و ماشـین آالت سـاختمان فرانسـه
نمایشـگاه های  بین المللـی معتبـر در صنعـت سـاختمان  از  را می تـوان یکـی   )2018

در جهـان اسـت. در دوره قبـل، نمایشـگاه INTERMAT  بـا حضـور 1۵00 غرفـه دار 
و 183000 نفـر بازدیـد کننـده در شـهر پاریـس فرانسـه برگـزار گردیـد. ایـن دوره از 
نمایشـگاه، در تاریخ 3 الی 8 اردیبهشـت ۹7 )23 - 28 آپریل 2018( برگزار می شـود. 
INTERMAT نمایشـگاهی بـرای فنـاوری هـای نویـن در حـوزه سـاختمان و ماشـین 

آالت سـاختمانی اسـت کـه مهندسـین سـاختمان و سـازندگان از سراسـر جهـان بـرای 
آشـنایی بـا بروزتریـن تجهیـزات و ابـزارآالت در حـوزه سـاخت و سـاز و همچنین عرضه  

محصـوالت خـود بـه ایـن نمایشـگاه می آیند. 
:INTERMAT 2018 صنایع تحت پوشش نمایشگاه بین المللی ساختمان

تجهیزات و ماشین آالت خاك برداری و تخریب
تجهیزات و ماشین آالت بارگیری و حمل و نقل

لوازم جانبی، قطعات و اجزای ساختمان
مواد، تجهیزات و ماشین آالت صنعت بتن

تجهیزات بتن آماده
تجهیزات، مواد و زیرساخت های تعمیر و نگهداری جاده ها

تجهیزات و ابزارآالت کارگاهی
نقشه برداری، فن آوری های جدید، اتوماسیون

ماشین آالت حفاری و تراش
ماشین آالت و تجهیزات صنایع معدنی

اسکلت، داربست، آسانسور



نمایشـگاه واردات و صـادرات چیـن )نمایشـگاه گوانگجـو( یـک  رویـداد تجـاری بین المللی و همه جانبه اسـت کـه  تاریخی طوالنی داشـته و بزرگترین نمایشـگاه 
تجـاری چیـن از لحـاظ گسـتردگی عرصه نمایشـگاه، تعداد شـرکت کننده و حجم معامالت تجاری اسـت. نمایشـگاه گوانگجو کـه عنوان بهترین و اولین نمایشـگاه 
چیـن را بـا خـود یـدك می کشـد، هـر سـال دو بـار در فصل هـای بهـار و پاییـز در مرکـز بین المللـی گردهمایـی و نمایشـگاهی گوانگجـو برگـزار می شـود. ایـن 
نمایشـگاه در هـر یـک از دوره هایـش در 3 فـاز و هـر فـاز بـه مـدت ۵ روز برگـزار می شـود. توسـعه نمایشـگاه گوانگجـو در این سـال ها نشـان می دهد کـه چگونه 
چیـن در مسـیر بـاز کـردن درهـای تجارتش به روی دنیا، دسـتاوردهای بیشـتر و بیشـتری کسـب کرده اسـت. نمایشـگاه گوانجو بهترین سـکو برای شـرکت های 

چینـی بـرای اتصـال بـه بازارهـای بین المللـی و جایگاهـی عالـی برای اجرا شـدن سیاسـت های چیـن در مورد رشـد تجارت خارجی اسـت. 
نمایشـگاه گوانجـو یکـی از موثرتریـن کانال هایـی اسـت کـه تولیدکننـدگان می تواننـد محصـوالت خـود را معرفـی کننـد. ایـن نمایشـگاه، فرصتـی عالـی بـرای 
تولیدکننـدگان و بنگاه هـای تجـاری ایجـاد می کنـد تـا تجارت خود را توسـعه دهنـد و ابزاری کارآمـد برای بازاریابی و شبکه سـازی بـا تعداد زیادی خریـدار بالقوه 
در اختیـار آن هـا قـرار می دهـد. از نقطـه نظـر شـرکت ها و کارخانه ها، نمایشـگاه گوانجو فرصتـی عالی برای تثبیت موقعیت برندشـان اسـت. حضـور در این رویداد 

می توانـد آگاهـی نسـبت بـه یـک برنـد را افزایـش داده و تصویـر و تجارت یک شـرکت را بهبـود دهد.
نمایشـگاه گوانجـوی بهـاره 2018 در 3 فـاز،  فـاز اول از 1۵ تـا 1۹ اپریـل )26 بـه 30 فروردیـن(، فـاز دوم از 23 بـه 27 اپریل )3 به 7 اردیبهشـت( و فاز سـوم از 

1 بـه ۵ مـی )11 بـه 1۵ اردیبهشـت( برگـزار می گردد.

فاز 1
الکترونیـک: لـوازم الکترونیـک و لـوازم برقـی خانگـی، محصـوالت کامپیوتـر، محصـوالت الکتریکـی، لـوازم 

منزل الکتریکـی 
تجهیزات نورپردازی و روشنایی: سیستم روشنایی، منبع نور، اتصاالت نور

وسایل نقلیه و قطعات یدکی: دوچرخه، موتور سیکلت، قطعات خودرو، وسایل نقلیه غیر ساخت و ساز
انـواع ماشـین آالت: تجهیـزات بـرق، بـرق، ماشـین آالت بـزرگ، مجموعـه تجهیـزات، ماشـین آالت عمومی، 

ماشـین آالت کوچـک، لـوازم جانبـی صنعتـی، ابـزار دوربیـن، ماشـین آالت بافندگـی و ...
سخت افزار: سخت افزارهای رایانه ای

ساختمان: مواد و مصالح دکور سازی و ساختمان سازی، تجهیزات بهداشتی و حمام
منابع انرژی: منابع جدید انرژی

فاز 2
تجهیـزات نورپـردازی و روشـنایی: ظـروف آشـپزخانه و کارد و چنـگال، سـرامیک عمومـی، وسـایل خانـه، 

محصـوالت مراقبـت شـخصی، لـوازم آرایـش، محصـوالت و مـواد غذایـی حیوانـات خانگـی
محصـوالت تبلیغاتـی و هدایـا: سـاعت، سـاعت مچـی و ابـزار بصـری )اوپتیـکال(، اسـباب بـازی، هدایـای 
تبلیغاتـی )شـامل صنایـع دسـتی، جواهـرات و اشـیای قیمتـی، مدال هـا، انـواع تقویـم ، جعبه هـای هدیه و 

کارت(، محصـوالت جشـنواره ای
دکوراسـیون خانگـی: سـرامیک هـای هنـری، صنایـع دسـتی شیشـه ای، محصـوالت بافندگـی و محصوالت 
دسـتی آهنـی، دکوراسـیون خانـه، محصـوالت باغبانـی، دکوراسـیون سـنگی و آهنـی و تجهیـزات آبگرم در 

فضـای بـاز، مبلمان.
فاز 3

پوشـاك و منسـوجات و کفـش: لبـاس مردانه و زنانه، پوشـاك کودك، لبـاس زیر، لباس ورزشـی، خز و چرم 
و محصـوالت مرتبـط، لـوازم جانبـی مـد، فـرش و کفپوش خانگی، نسـاجی و مواد خـام و پارچـه، تابلو فرش 

و پرده هـای نقش دار
محصـوالت اداری، کیـف، تفریح و سـرگرمی: تجهیزات اداری و مخازن اسـتفاده روزانـه، مخازن چرم، مخازن 
پالسـتیکی، کیفهـای چـرم، کیفهـای چرمـی PVC، کیـف و لـوازم جانبـی، محصوالت ورزشـی، مسـافرت و 

تفریح و سـرگرمی
پزشـکی،  تجهیـزات  و  بهداشـتی  محصـوالت  داروهـا،  بهداشـتی:  محصـوالت  و  پزشـکی  تجهیـزات  دارو، 

مصـرف یکبـار  و  پزشـکی  پانسـمان های 
مواد و محصوالت غذایی: انواع نوشیدنی ها، مواد خوراکی، تجیزات بسته بندی و صنایع مرتبط



             


