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بنــام خـداوند لـوح و قلـم            حقیقت نگار وجود و عــدم

خدایی که داننده رازهاست             نخستین رسآغاز آغازهاست

ــور  ــا کش ــهر و ی ــه، ش ــواده، محل ــه خان ــطحی از جمل ــر س ــع در ه ــزون جوام ــت روز اف     پیرشف

ــا  ــر ب ــد مگ ــت منی آی ــه دس ــم ب ــن مه ــت و ای ــته اس ــه وابس ــم در آن جامع ــد عل ــزان تولی ــه می ب

ــعه  ــی توس ــون. از طرف ــای گوناگ ــش در زمینه ه ــق و پژوه ــت تحقی ــدی در جه ــم و اراده ج عظ

ــادی در  ــی و اقتص ــون اجتامع ــکالت گوناگ ــرای مش ــی ب ــای اساس ــت آوردن راه حل ه ــدار بدس پای

گــرو پژوهــش و دریافت هــای علمــی در متامــی حــوزه هاســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت 

موضوعــات اقتصــادی و اجتامعــی کــه دو روی یــک ســکه هســتند، رضورت ارائــه اخبــار و 

ــدان  ــان و عالقه من ــتفاده محقق ــرای اس ــادی ب ــات اقتص ــا و تحقیق ــل از پژوهش ه ــاالت حاص مق

ــروز و کارآمــد و عوامــل  ــع ب ــن مناب ــر اســت. بدیهــی اســت یکــی از مهمرتی ــاب ناپذی امــری اجتن

ــت  ــا حامی ــا ب ــه انتشــار آنه ــند ک ــا می باش ــم، مجــالت و نرشیه ه ــن مه ــق ای ــاز در تحق فرهنگ س

یــک تیــم متخصــص و عمل گــرا میــر خواهــد شــد. در ایــن راســتا فصلنامــه اجتامعــی اقتصــادی 

ــه  ــان ب ــه کــردن اقتصــاد دانــش بنی ــد کــه در معرفــی و نهادین ــه همــت تــالش می کن توســعه ابنی

ــب وکار،  ــای کس ــش روز در فرآینده ــری دان ــی بکارگی ــی آن یعن ــت یافتن ــی و دس ــوم واقع مفه

ــف  ــای مختل ــن در عرصه ه ــای نوی ــری فن آوری ه ــا، بکارگی ــن اداره رشکت ه ــای نوی ــه مدل ه ارائ

بــا نگاهــی ویــژه بــه اقتصــاد ســاخت و ســاز کــه در همــه جوامــع موتــور محرکــه اقتصــاد کشــورها 

ــا  و بــر طــرف کننــده و یــا ایجــاد کننــده معضــالت اجتامعــی می باشــد نقشــی را ایفــا منــوده و ب

ــا  ــی را ب ــادی اجتامع ــه  اقتص ــن در عرص ــای نوی ــان ایده ه ــی، صاحب ــش عموم ــطح دان ــای س ارتق

ــداوم،  ــرای ت ــوان خــود را ب ــن رو متامــی ت ــد. از ای ــط متصــل منای ــه حوزه هــای مرتب ــدان ب عالقه من

گســرتش و ارتقــای کمــی و کیفــی فصلنامــه و تعمیــق و ارتقــاء ســطح ایــن مشــارکت بــکار گرفتــه 

ــم. ــغ منی منایی ــی دری ــچ کوشش و از هی

ــگاه،  ــاتید دانش ــرتم، اس ــران مح ــاری مدی ــگزارم و از همی ــال را سپاس ــد متع ــیله خداون ــن وس بدی

دانشــجویان و متخصصیــن حوزه هــای مختلــف کــه بــا نــگارش و داوری و نقدهــای موثــر مــا را در 

ــان را دارم. ــامل تشــکر و امتن ــد، ک ــاری منوده ان ــا شــیرین و لذتبخــش ی ــن راه ســخت، ام ای
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و  اســت  مردمــی  اقتصــادی  تعاونــی،  اقتصــاد   

اقتصــاد متکــی بــر اقشــار جامعــه، کمــرت آســیب پذیــر 

اســت، بنــا بــر ایــن ارتقــاء روحیــه مشــارکت، کــه 

ــد در  ــامر می آین ــه ش ــی ب ــوی تعاون ــای معن رسمایه ه

ــب  ــادی در قال ــدک م ــای ان ــع آوری رسمایه ه ــار جم کن

تعاونی هــا در بســرتهای نویــن مدیریتــی و برنامه هــای 

اســرتاتژیک نــاب و بومــی می توانــد تحــول بســیار 

ژرفــی را در اقتصــاد کشــور در حوزه هــای مختلــف 

اقتصــاد  دلباختــگان مکاتــب  متأســفانه  زنــد.  رقــم 

کالســیک و نئوکالســیک بــدون در نظــر گرفــن بســیاری 

از پارامرتهــای تأثیرگــذار و گذاره هــای نــا متجانــس 

ــه  ــروی کورکوران ــه پی ــه ب ــف جامع ــای مختل در الیه ه

ــه  ــی ادام ــات اقتصــادی و اجتامع ــن جریان از ســوی ای

ــکاف  ــب آن ش ــوارض و عواق ــل ع ــه حداق ــد ک داده ان

اجتامعــی  نابرابری هــای  بیــکاری،  فقــر،  طبقاتــی، 

و  مســائل  مقابــل  در  انفعــال  مهمــرت  همــه  از  و 

چالش هــای درونــی و بیرونــی اســت. شــاید یکــی 

ــد در  ــرر و مؤک ــای مک ــارات و رهنموده ــل اش از دالی

آموزه هــای دینــی مبنــی بــر عــون و یــاری رســاندن بــه 

یکدیگــر در فعالیت هــای نیــک و پســندیده و اتــکا 

بــر ظرفیت هــای درونــی جامعــه در متامــی شــئون 

ــگاه  ــا ن ــا ب ــد ت ــن می باش ــرای ای ــی ب ــی اجتامع زندگ

ــارب آرا و  ــی، تض ــرد جمع ــتمداد از خ ــه درون و اس ب

ــازی هرچــه  ــگ س ــکاری و فرهن توســعه روحیــه هم

بیشــرت مشــارکت های مدنــی جهــت شناســایی و حــل و 

فصــل مســائل گوناگــون اقدامــات مفیــد و اثــر بخــش را 

شناســایی، پیاده ســازی و اجــرا کــرد. 

بــا  کارآفرینــی  نیــروی محرکــه  بــه عنــوان  تعــاون 

ــه  ــت ک ــی اس ــی، از بخش های ــوان جمع ــتفاده از ت اس

اگــر چــه اثــر بخشــی اقتصــادی زیــادی را دارا می باشــد 

ــن  ــه مهمرتی ــددی دارد ک ــول متع ــای مغف ــه ه ــا الی ام

آنهــا رسمایه هــای اصلــی و مانــدگار تعاونــی یعنــی 

طریــق  از  کــه  اســت  آنــان  اجتامعــی  شــبکه های 

ــه  ــی مناســب ب ــش تعامــالت ســازنده در چارچوب افزای

ــارت دیگــر  ــه عب ــد. ب ــد آم ــل خواهن ــی نای ارزش آفرین

ــی رابطــه مســتقیم  ــک تعاون ــی ی ــار و وزن اجتامع عی

و  توامننــدی  و  تعاونــی  بــودن  اثربخــش  و  کارا  بــا 

ــد کار،  ــا تولی ــتقیم ب ــه مس ــی رابط ــزی تعاون حاصل خی

ــت.  ــد داش ــعه خواه ــتغال و توس اش

منزلت تعاون در هندسه 
اقتصاد مقاومتی

تعاونی هــا، تشــکل های مــردم نهــادی هســتند کــه از خصوصیــات و ویژگی هــای یــک واحــد کســب و کار از یکســو، و از مولفه هــای ارزشــی و هنجارهــای 

ــه  ــل ب ــرای نی ــی ب ــده تعاون ــوام بخــش تالش هــای جمعــی اعضــای تشــکیل دهن ــد ق ــر برخــوردار می باشــند و می توانن ــی و اجتامعــی از ســوی دیگ مکتب

اهــداف مشــرتک، پیرشفــت و توســعه باشــند. همیــاری و همکاری هــای متقابــل، زمینه هــای اتفــاق، اتحــاد و یکپارچگــی هــر چــه بیشــرت آحــاد جامعــه را 

فراهــم می ســازد و در ســایه همیــن اتفــاق و اتحــاد و نــگاه بــه درون و خــود بــاوری، زمینه هــای بــرون رفــت از چالش هــا، مســائل، تهدیــدات و تحریم هــا 

کــه هــر جامعــه ای در هــر عــر و مــری ممکــن اســت بــا آن روبــرو باشــد را فراهــم می ســازد.

 امیر اسامعیل تربیزی

 شهرام پروین جهرمی 

اساس کار در اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد دانش بنیان است.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

بــا نگاهــی بــه آمارهــای منتــرش شــده در حــال حــارض 

بیــش از دو میلیــون و ششــصد هــزار تعاونــی در دنیــا 

ــر  ــارد نف ــک میلی ــر ی ــغ ب ــه بال ــد ک ــت می کنن فعالی

ــه نشــان  ــد ک ــت دارن ــا عضوی ــن تعاونی ه ــز در ای نی

دهنــده گســرتدگی فعالیــت تعاونی هــا در دنیاســت. 

تعاونی هــا در ایــران عمــری هشــتاد ســاله دارنــد 

ــه  ــب و ب ــال 1318 تصوی ــا در س ــون تعاونی ه و قان

مرحلــه اجــرا در آمــد. فعالیــت بیــش از یکصــد هــزار 

تعاونــی در کشــور گــزارش شــده اســت و در خصــوص 

ــی  ــد تعاون ــداد پانص ــان، تع ــش بنی ــای دان تعاونی ه

ــه  ــراد نخب ــت اف ــا مدیری ــور ب ــان در کش ــش بنی دان

ــص در  ــای متخص ــتفاده از نیروه ــگاهی و اس و دانش

حــال فعالیــت می باشــند. تعاونی هــا هــر چقــدر 

مســتقل تر باشــند و وابســتگی کمــرتی بــا بخــش 

دولتــی داشــته باشــند، کارایــی بیشــرتی داشــته و 

ــد  ــرد؛ هرچن ــد ک ــه خواهن ــری را تجرب ــد رسیع ت رش

تعییــن مشــوق های الزم بــرای تعاونی هــای فعــال، 

ــرای صــادرات محصــوالت تعاونی هــا  ــازار ب توســعه ب

و تعمیــم نظــارت بــر شــبکه تعاونی هــا می توانــد 

ــر باشــد. موث

ایجــاد  بــا  دولــت  یافتــه،  توســعه  کشــورهای  در 

بســرتهای مناســب نســبت بــه توســعه تعاونی هــا در 

ابعــاد اقتصــادی، اجتامعــی و سیاســی گام هــای مؤثری 

برداشــته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای 

در حــال توســعه در ایــن راه بــا موانعــی چــون عــدم 

تطبیــق انتظــارات، عــدم شــفافیت سیاســت گذاری ها 

و فقــدان رشایــط اســتاندارد محیطــی روبــرو هســتند. 

 در نظــام تعاونــی نظــارت قوی مردمی مســتقر اســت 

ــاال و در نتیجــه  ــه ب ــن ب و هــرم قــدرت در آن از پایی

مســئولیت و هزینه هــای نظارتــی دولــت کمــرت اســت 

ــد.  ــر می یاب ــر و عریق ت ــی عمیق ت ــارت، مفهوم و نظ

از طــرف دیگــر بــرای بخــش خصوصــی رقیبــی جدیــد 

یافــت می شــود کــه می توانــد بــه نوبــه خــود در 

افزایــش کیفیــت تولیــد و کارایــی بیشــرت ایــن بخــش، 

نقــش ایفــا کنــد. 

اصــول  شــناخت  عــدم  انســانی،  نیــروی  ضعــف 

در  تعاونــی  مدیــران  فعالیــت  تعاونــی، 

ــت برخــی  بخــش خصوصــی، عضوی

از اعضــاء در چنــد تعاونــی و 

افــراد  از  تعاونــی  عضوگیــری 

ــنتی  ــط س ــود رواب ــاغل، وج ش

در تعاونــی، ســمت های نابرابــر 

اداری  شــغل های  در  اعضــاء 

در  اختــالف  وجــود  خــود، 

ــدم  ــی و ع ــای جمع تصمیم گیری ه

ــت  ــت در هیئ ــه عضوی ــه اعضــاء ب عالق

مدیــره، ضعــف بنیــه مالــی، فقــدان نظــم ســازمانی و 

ضوابــط منطقــی، نبــود فنــاوری مــدرن، ســطح پاییــن 

وظایــف  تداخــل  تعاونــی،  کارگــزاران  تحصیــالت 

ســازمانی بیــن هیئــت مدیــره و مدیرعامــل، الگوهــای 

ــه  ــره نســبت ب ــت مدی ــاری منفــی اعضــاء و هیئ رفت

ــدان  ــاون، فق ــگ تع ــاعه فرهن ــدم اش ــل، ع مدیرعام

فقــدان  حامیت کننــده،  مالیاتــی  سیاســت های 

حامیت هــای دولتــی در عمــل، تعویــض و جایگزینــی 

برخوردهــای  و  مملکتــی  بــاالی  رده  مســئوالن 

ســلیقه ای بــه موضــوع تعاونــی، تأخیــر در پرداخــت 

ــط  ــت ها و خ ــا، سیاس ــه طرح ه ــوط ب ــارات مرب اعتب

ــن در ســطح جامعــه، فقــدان اتصــال  مشــی های نوی

اینرتنتــی،  و  اطالعاتــی  شــبکه های  بــه  مناســب 

تعاونی هــا  موفقیــت  عــدم  عوامــل  مهم تریــن  از 

ــن  می باشــند. واکاوی هــای دیگــر در ایــن عرصــه مبیّ

آن اســت کــه میــزان ارتبــاط درونــی و عاطفــی، 

ناتوانــی در ایجــاد تــوازن در عالیــق متفــاوت اعضــاء، 

انتظــارات زیــاد اعضــاء از تعاونــی، بــاال بــودن هزینــه 

ــاوره  ــارت و مش ــاء، نظ ــنی اعض ــب س ــی، ترکی اجرای

مســئوالن بــا موفقیــت و عــدم موفقیــت رشکت هــای 

تعاونــی در ارتبــاط هســتند.

  نتایــج بررســی ها و گزارشــات بیانگــر ایــن موضــوع 

اســت کــه متغیرهــای میــزان مشــارکت 

اعضــاء، میــزان رسمایــه اجتامعــی 

ــاء  ــت اعض ــزان رضای ــاء، می اعض

ــزان  ــاون، می ــرد اداره تع از عملک

همگامــی اعضــاء، میــزان رضایت 

اعضــاء از عملکرد هیئــت مدیره، 

میــزان همفکــری اعضــاء، میــزان 

اعضــاء،  پذیــری  مســئولیت 

بــه  اعضــاء  همبســتگی  میــزان 

ــاء،  ــل اعض ــامد متقاب ــزان اعت ــم، می ه

میــزان مطلوبیــت نگــرش بــه نحــوه مدیریــت توســط 

اعضــاء، میــزان روابــط عاطفــی اعضــاء، میــزان توجیــه 

ســهولت  بازاریابــی،  ســهولت  اعضــاء،  شــوندگی 

دسرتســی بــه مــواد اولیــه ارزان قیمــت و اســتفاده از 

ــی  ــای تعاون ــت رشکت ه ــای روز در موفقی فناوری ه

ــی  ــای تعاون ــی رشکت ه ــد؛ یعن ــا می مناین ــش ایف نق

ــد،  ــزان باالیــی برخوردارن کــه در ایــن متغیرهــا از می

موفــق بــوده و برعکــس رشکت هایــی کــه فاقــد 

حداقلــی از ایــن متغیرهــا هســتند، موفــق عمــل 

ــق  ــی موف ــای تعاون ــی رشکت ه ــه عبارت ــد. ب نکرده ان

ــته اند  ــق توانس ــی ناموف ــای تعاون ــرت از رشکت ه بیش

ــرد  ــت از عملک ــی، رضای ــه اجتامع ــارکت، رسمای مش

اداره تعــاون، همگامــی، رضایــت از عملکــرد هیئــت 

ــتگی،  ــری، دلبس ــئولیت پذی ــری، مس ــره، همفک مدی

نحــوه  بــه  نگــرش  مطلوبیــت  متقابــل،  اعتــامد 

مدیریــت، روابــط عاطفــی و توجیــه شــوندگی را 

ــا در  ــوده و ی ــت من ــن و تقوی ــود تأمی ــای خ در اعض

متغیرهــای ســهولت بازاریابــی، ســهولت دسرتســی بــه 

در نظام تعاونی، نظارت 

قوی مردمی مستقر است.

اقتصاد مقاومتی
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مــواد اولیــه ارزان قیمــت و اســتفاده از فنــاوری روز 

در وضعیــت مطلوبــی باشــند.

از  عمدتــاً  تعاونــی  رشکت هــای  کــه  آنجــا  از 

ــادی  ــت اقتص ــزاری رشک ــرم اف ــوه ن ــایی در وج نارس

پذیــری،  مســئولیت  همفکــری،  همگامــی،  ماننــد 

و  اجتامعــی  اعتــامد  مشــارکت،  عاطفــی،  روابــط 

بــه طــور کلــی رسمایــه اجتامعــی رنــج می برنــد، 

ــه  ــای رسمای ــرای ارتق ــر ب ــی مؤث ــات عمل ــذا اقدام ل

اجتامعــی اعضــای رشکت هــای تعاونــی، از طریــق 

ــه مشــارکت  ــت روحی ــوزش، فرهنگ ســازی و تقوی آم

ــرای  ــد. ب ــد باش ــالل مفی ــن اخت ــع ای ــد در رف می توان

ــد مشــرتک  ــش درک و تعه ــراری شــفافیت و افزای برق

ــا،  ــای تعاونی ه ــی در اعض ــائل تعاون ــه مس ــبت ب نس

کــه  چــرا  شــود،  اندیشــیده  تدابیــری  می بایســت 

هرچــه افــراد احســاس مناینــد کــه همــه فعالیت هــای 

ــر موفقیــت رشکــت شــفاف اســت و  ــر ب عوامــل مؤث

ــا  ــدارد، ب ــود ن ــاء وج ــان کاری در اعض ــه پنه هیچ گون

ــت  ــان در رشک ــت خودش ــه فعالی ــرتی ب ــزه بیش انگی

ادامــه خواهنــد داد. همچنیــن بایــد بــه اعضــای 

تعاونــی، نحــوه مدیریــت تعاونی هــا  رشکت هــای 

آمــوزش داده شــود و پیامدهــای مطلــوب و نامطلــوب 

مدیریت هــای اصولــی و غلــط بــه آنــان گوشــزد 

بــرای  الزم  رشایــط  می بایســت  همچنیــن  شــود. 

برقــراری ارتبــاط مؤثــر بیــن رشکت هــای تعاونــی 

زمینــه  در  می توانــد  ارتبــاط  ایــن  شــود،  فراهــم 

بازاریابــی محصــوالت، ارائــه خدمــات متقابــل مالــی، 

فنــی و اطالعاتــی مؤثــر واقــع شــود. بــا برگــزاری 

تعاونــی،  کارمنــدان  بــرای  آموزشــی  دوره هــای 

ــان  ــه آن ــق را ب ــای موف ــات تعاونی ه ــوان تجربی می ت

آمــوزش داد.

ــهم  ــه س ــت ب ــلم اس ــه مس ــی آنچ ــی اجامل در نگاه

و  دانش پژوهــی  صــادرات،  تولیــد،  در  تعــاون 

ــورت  ــا بص ــایر بخش ه ــه س ــبت ب ــی نس آینده پژوه

شــایانی پرداختــه نشــده اســت. در حالــی کــه تجربــه 

کــه  دارد  آن  از  نشــان  یافتــه  توســعه  کشــورهای 

تعاونی هــا بهرتیــن ســازمان هایی هســتند کــه موفــق 

شــده اند بــه وســیله تجمیــع نیروهــای پراکنــده و 

ــت  ــد، جه ــر هدفمن ــاذ تدابی ــا اتخ ــم و ب ــدا از ه ج

دهی هــای اصولــی و موثــر در مســیر توســعه گام 

ــد.  بردارن

تعــاون ماهیتــی چندوجهــی و پتانســیل عجیبــی بــرای 

ــاز  ــد دارد و نی ــع توســعه اقتصــادی و تولی ــع موان رف

اســت کــه ایــن ظرفیــت در ایجــاد کســب و کارهــای 

کوچــک، ایجــاد شــبکه های زنجیــره ای تولیــد و ایجــاد 

فرصت هــای شــغلی، فعالیت هــای عرصــه فنــاوری 

نویــن، صــادرات و زیربخش هــای آن و ســایر مســائلی 

کــه راهربدهــای اقتصــاد مقاومتــی را در عمــل محقــق 

فضــای  بنابرایــن  شــود.  گرفتــه  کار  بــه  می کنــد، 

تعــاون بایــد بــه آوردگاه مطالبــه بــا محــور دانــش و 

مــدار کارآفرینــی و بهــره وری تبدیــل شــود.

ــون  ــون اساســی و اصــالح قان ــالغ اصــل 44 قان ــا اب  ب

اســتفاده  بــرای  الزم  قانونــی  بســرتهای  تعــاون، 

ــه  ــن عرص ــای ای ــر از فرصت ه ــری و مطلوب ت حداک

اقتصــادی فراهــم شــده اســت و می طلبــد کــه در 

ــن برنامــه ششــم توســعه، ظرفیت هــای تعــاون  تدوی

در راهــربی و تســهیل امــور اقتصــادی بــرای فعالیــت 

ــود. ــده ش ــذار دی ــگ و اثرگ ــا پررن ــر تعاونی ه موثرت

افزایــش  بــر  ویــژه ای  تاکیــد  مقاومتــی  اقتصــاد 

بــا  بــا کیفیــت داخلــی دارد و تعاونی هــا  تولیــد 

ــر  ــی و قابلیت هــای تأثی ظرفیت هــای ارزشــمند درون

ــه ای در  ــای حرف ــدی رقابت ه ــی، توامنن ــذاری بیرون گ

ــند. ــی را دارا می باش ــی و خارج ــرف داخل ــازار م ب

اشــاعه و رشــد اقتصــاد پویــا، دانــش بنیــان، بازتعریــف 

شــاخص های مدیریــت بــازار مــرف، کــم کــردن 

فاصله هــا و حــل مســائل اقتصــادی بــدون مشــارکت 

ــش  ــن بخ ــوده و ای ــر نب ــاون می ــش تع ــی بخ حقیق

اقتصــاد  اهــداف  تحقــق  بــرای  مجاهدانــه  بایــد 

ــد. ــالش منای ــی ت مقاومت

ــاه  ــن م ــه 29 بهم ــی ک ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

ــالغ شــد،  ســال 92 از ســوی رهــرب معظــم انقــالب اب

دارای 24 بنــد اســت، کــه بنــد اول سیاســت های 

ــری  ــارکت حداک ــه مش ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ابالغ

ــه  ــه ب ــردازد ک مــردم در فعالیت هــای اقتصــادی می پ

منزلــت تعــاون در هندســه اقتصــاد مقاومتــی اشــاره 

دارد.

ــادی  ــی اقتص ــوان ناج ــه عن ــاون ب ــه تع ــاالن عرص فع

ــند  ــن باش ــول آفری ــد تح ــان بای ــه از زم ــن بره در ای

رو،  پیــش  فرصــت  از  حداکــری  بهره گیــری  بــا  و 

شــتاب بخشــی توســعه را فراهــم آورنــد. صنعتگــران 

ــق  ــانی تحق ــور در پیش ــی کش ــدگان داخل و تولیدکنن

اهــداف اقتصــاد مقاومتــی قــرار دارنــد. یکــی از 

ــن  ــق ای ــرای تحق ــذار ب ــر گ ــم و تاثی ــای مه بخش ه

اقتصــاد، بخــش تعــاون اســت. از طــرف دیگــر از 

ــی،   ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــم درآم ــیار مه ــل بس عوام

صنعــت و کشــاورزی اســت کــه، بایــد از ظرفیت هــای 

تعــاون بــه نحــو احســن در زیرشــاخه های مولــد 

ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــب و کار خ ــادی و کس اقتص

بیــن بخــش تعــاون و  ارتبــاط و پیونــد  برقــراری 

ــادی و  ــای اقتص ــایر بخش ه ــادی در س ــاالن اقتص فع

نیــز تعامــل تعاونی هــا و فعــاالن اقتصــادی در ســایر 

در  مقــرر  اختیــارات  و  انجــام وظایــف  کشــورها، 

ــارکت در  ــل 44 و مش ــی اص ــت های کل ــون سیاس قان

برنامه ریــزی بــرای توســعه بخــش تعاونــی در راســتای 

پیرشفــت اقتصــادی کشــور بخشــی از وظایــف اتــاق 

تعــاون اســت کــه بــه نظــر می رســد در تحقــق 

اقتصــاد مقاومتــی نیــز نقــش بســیار موثــری برعهــده 

دارد.

ــع  ــا تجمی ــی ب ــای تعاون ــادی رشکت ه ــر اقتص از منظ

بــه شــکل های کوچــک و  پس اندازهــای حداقلــی 

باعــث  می تواننــد  انســانی  رسمایه هــای  و  بــزرگ 

و  راکــد  نقدینگــی  و  شــده  رونــق رسمایه گــذاری 

ــد.  ــذاری کن ــه رسمایه گ ــتفاده را وارد چرخ ــدون اس ب

افزایــش رسمایــه گــذاری باعــث افزایــش تولیــد و 

افزایــش تولیــد هــم باعــث افزایــش اشــتغال خواهــد 

ــعه  ــد و توس ــرک رش ــل مح ــن عوام ــه ای ــد و هم ش

بــا  تعاونــی  لــذا رشکت هــای  هســتند.  اقتصــادی 

خــود  خــاص  ویژگی هــای  و  ســاختار  بــه  توجــه 

می تواننــد مولفــه رشــد و توســعه اقتصــادی و عامــل 

ــند. ــی باش ــاد مقاومت ــرشان اقتص پی

ــه  ــت ک ــادی اس ــام اقتص ــک نظ ــی ی ــاد مقاومت اقتص

منطبــق بــا سیاســت های کالن سیاســی و امنیتــی 

نظــام و بــرای مقابلــه و مقاومــت در برابــر اقدامــات 

تهدیــدات شــکل  از جملــه تحریم هــا و  تخریبــی 

می گیــرد تــا بتوانــد در برابــر فشــارها و رضبــات 

اقتصــادی و سیاســی کمــرت آســیب پذیر باشــد. 

اســت  متفاوتــی  ایدئولــوژی  دارای  کــه  کشــوری 

برخــی  اســتکباری  منافــع  بــا  جهان بینــی  ایــن  و 

می طلبــد  اســت،  تضــاد  در  دنیــا  ابرقدرت هــای 

سیاســت های اقتصــادی اتخــاذ منایــد تــا در برابــر 

زیــاده خواهی هــا و زیرمیــز زدن هــای اقتصــادی و 

سیاســی زورگویــان، مقــاوم باشــد. بدیهــی اســت 

خصومــت بــا چنیــن کشــوری پایــدار بــوده و در هــر 

دوره ای بــه شــکلی بــروز می یابــد.

مدیریــت و تنظیــم واردات بــرای بــه حداقــل رســاندن 

ــل،  ــدات داخ ــت از تولی ــه ارز و حامی ــور ب ــاز کش نی

هدایــت ســیل نقدینگــی موجــود بــه ســمت اقتصــاد 

مولــد و حــذف ریشــه های ســوداگری در اقتصــاد، 

نظــارت بــر نحــوه توزیــع کاالهــا بــه ویــژه کاالهــای 

اساســی و رضوری، پیشــگیری و مبــارزه رسســختانه بــا 

ــاض بودجــه و  مفاســد اقتصــادی، اتخــاذ راهــربد انقب

مدیریــت هزینــه، کاهــش مرف گرایــی و بــه تعویــق 

انداخــن پروژه هــای نامتــام بــا اولویــت نگــرش مثبــت 

بــه کســب و کارهــای مولــد و نوآورانــه جهــت بهبــود 

فضــای کســب و کار و ایجــاد محیــط رقابتــی بــا جلب 

مشــارکت های مردمــی و انحصارزدایــی، راهکارهایــی 

جهــت کاهــش آمــار بیــکاری و خشــکاندن ریشــه های 

فقــر و آســیب های اجتامعــی ناشــی از بیــکاری و 

از طرفــی فعال ســازی سیســتم های حامیتــی پولــی 

و مالــی و بیمــه ای بخــش تولیــد بــرای تحــرک در 

اقتصــاد داخلــی و نیــز حامیــت از صــادرات کاالهــای 

غیرنفتــی، مهــار معضــل تــورم و برقــراری یــک نظــام 

قابــل پیش بینــی و قابــل مدیریــت در قبــال شــاخص 

ــتمزدها  ــوق و دس ــطح حق ــا س ــق آن ب ــورم و تطبی ت

و نیــز قیمــت ارز در جهــت سیاســت های بهینــه، 

ــح  ــن صحی ــرای گام برداش ــذار ب ــر گ ــاخص های اث ش

در مســیر اقتصــاد مولــد و مقــاوم خواهنــد بــود.

بایــد در نظــر داشــت اولیــن حرکــت در اقتصــاد 

الگــوی  اصــالح  بــرای  سیاســت گذاری  مقاومتــی، 

را  تولیــد  مــرف،  کــه  چــرا  اســت،  مــرف 

جهــت می دهــد و ایــن دو در کنــار هــم، جهــت 

رسمایه گــذاری را مشــخص می کننــد. رونــق تولیــد 

داخلــی و کاســن از وارداتــی کــه می توانــد بــه افــول 

ــی  ــدی داخل ــم رونقــی و توقــف واحدهــای تولی و ک

منجــر شــود، اســتقالل اقتصــادی، قطــع وابســتگی بــه 

ــد  ــب می کن ــی را طل ــوژی بوم ــاء تکنول خــارج و ارتق

ــل  ــه ای عم ــه گون ــد ب ــذر بای ــن رهگ ــه در ای ــه البت ک

کــرد کــه اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای تحمیــل فشــار 

ــد.  ــردم نباش ــه م ب

اقدامــات موثــر جهــت کاهــش اتــکا بــه نفــت یعنــی 

ــان  ــع می ــه صنای ــه ب ــی و توج ــام فروش ــز از خ پرهی

اســرتاتژی همــه جانبــه،  اتخــاذ  پاییــن دســتی،  و 

جلوگیــری از ایجــاد اجــامع و تحریــم بانکــی و وجــود 

تحــرک بــرای ارتباطــات مؤثــر بانکــی، بیمــه ای و 

حمــل و نقــل بــا اســتفاده از ظرفیت هــای خــارج 

توامننــدی  ارتقــاء  مخالــف،  قدرت هــای  ســلطه  از 

ــاد انســداد  ــری از ایج ــل کشــور و جلوگی ــل و نق حم

ــال ایــن امــر از  و محدودیــت توســط اســتکبار در قب

دیگــر عواملــی اســت کــه بــا حصــول آن هــا اقتصــادی 

ــت. ــرتس نیس ــدار دور از دس ــا و پای پوی

ــن  ــه اصلی تری ــردم ک ــاد آور می شــود، م  در خامتــه ی

رسمایــه نظــام اســالمی بــوده و هســتند و نظــام کــه 

ــی  ــای سیاس ــته در عرصه ه ــال های گذش ــول س در ط

توانســته اســت بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت، بســیاری 

ــا  ــد، ام ــل منای ــل و فص ــکالت را ح ــائل و مش از مس

ظرفیــت  ایــن  از  اقتصــاد،  عرصــه  در  متأســفانه 

اســتثنائی و بی بدیــل آنطــور کــه شایســته اســت، 

بــرای تولیــد، رشــد و توســعه کشــور اســتفاده نشــده 

ــت.  اس
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ــار معــامری شــیخ بهایــی   از عمــده معروف تریــن آث

کــه هنــوز پابرجــا و یــا منســوب بــه وی هســتند 

عبارتنــد از:

 معامری مسجد امام اصفهان 

 طراحی حرم مطهر امام رضا )ع(

 معامری حصار نجف 

 ساخت مسجد چهارباغ بر روی لجنزار

 طراحی قنات زرین کمر در نجف آباد

 تعیین شاخصی برای تعیین اوقات شبانه روز از روی 

سایه آفتاب

 ساعت آفتاب یا صفحه آفتابی و یا ساعت ظلی در 

مغرب مسجد امام 

ساخت مسجد چهار باغ بر روی لجنزار
ــیر  ــاغ در مس ــار ب ــهور چه ــجد مش ــاخت مس ــل س مح

یکــی از کانال هــای آب زاینــده رود قــرار داشــت و 

آن  ســنگی  و  عظیــم  ســاختامن  پی ریــزی  امــکان 

مواجــه بــا اشــکال می گردیــد و ســاختامن مذکــور هــم 

منی توانســت روی ســطح مــرداب و لجن هــای موجــود 

در اطــراف آن قــرار گیــرد و امــکان هرگونــه خطــر بــرای 

ســاختامن و علی الخصــوص بــرای دیوارهــای جانبــی 

ــت. ــود داش ــا وج ــد و مناره ه گنب

شــیخ بــرای اجــرای صحیــح ایــن کار پیشــنهاد کــرد کــه 

ــه ضخامــت 2  ــال چــوب ب ــادی زغ ــدار زی نخســت مق

مــرت در رستــارس پــی ســاختامن پراکنــده گــردد و پــس از 

کوبیــدن زغــال در کــف پی هــا روی آن را بــا ســاروج و 

شــفته پــر کــرده و پی هــای ســاختامن را روی ســاروج و 

شــفته مذکــور بنــا مناینــد. ایــن روش کــه عبــارت اســت 

ــاختامن های  ــی س ــرای پ ــوب ب ــال چ ــتفاده از زغ از اس

روی مــرداب و لجــن زار اســت بعدهــا مــورد توجــه 

اروپائیــان قــرار گرفــت و پــی و شــالوده ســاختامن های 

عظیــم خــود را بدیــن طریــق ســاختند و هنــوز هــم در 

ــد. ــن روش عمــل می کنن ــه همی بعضــی از نقــاط ب

ساخت مسجد چهار باغ
از آنجــا کــه بایــد مــالت گل ســاختامن مســجد بــه هــم 

ــوط  ــی مخل ــا و ســایر وســایل بخوب ــا پ ــه و ب در آمیخت

بهاء الدین 
ــه شــیخ  ــروف ب ــی( مع ــی )جباع ــی جبع ــی عامل ــح حارثی همدان ــن صال ــن حســن بن محمدب ــن شــمس الدین محمدب ــن حســین بن عبدالصمدب ــن عزالدی ــن محمدب بهاء الدی

بهایــی در ســال 953 ه.ق 1546 میــالدی در بعلبــک متولــد شــد. شــیخ بهایــی بــه تاییــد و تصدیــق اکــر محققیــن و مســترشقین، نــادر روزگار و یکــی از مــردان یگانــه دانــش 

و ادب ایــران بــود کــه پــرورش یافتــه فرهنــگ آن عــر ایــن مــرز و بــوم و از بهرتیــن مناینــدگان معــارف ایــران در قــرن دهــم و یازدهــم هجــری قمــری بــوده اســت. شــیخ 

بهایــی شــاگردانی تربیــت منــوده کــه بــه نوبــه خــود از بزرگرتیــن مفاخــر علــم و ادب ایــران بوده انــد، ماننــد فیلســوف و حکیــم الهــی مالصــدرای شــیرازی و مالحســن حنیفــی 

کاشــانی و عــده ای دیگــر کــه در فلســفه و حکمــت الهــی و فقــه و اصــول و ریاضــی و نجــوم رسآمــد بــوده و ســتارگان درخشــانی در آســامن علــم و ادب ایــران گردیدنــد کــه 

نــه تنهــا ایــران، بلکــه عــامل اســالم بــه وجــود آنــان افتخــار می کنــد. 
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شــود و از آنجــا کــه هــر چــه مــالت بیشــرت پــا بخــورد 

چســبندگی گل بهــرت شــده و خــوب عمــل می آیــد، از 

ــرای  ــکاری ب ــی ابت ــه دســتور شــیخ بهای ــن لحــاظ ب ای

ــکار بــرده شــد کــه  ــا زدن گِل هــا ب هــر چــه بیشــرت پ

مــالت بنــای مســجد هــر روز زیــر پــای مــردم و 

کــودکان اهــل اصفهــان بــال وقفــه پــا بخــورد و بهــم 

ــردد.  ــه گ ــوط و آمیخت مخل

ــه  ــتور داد ک ــه دس ــود ک ــن ب ــی ای ــیخ بهای ــکار ش ابت

هــر روز صبــح چنــد ســکه طــال را در خــاک مالت هــا 

بریزنــد و ســپس گِل ســاخته و بــه مــردم اطــالع دهنــد 

ــردم  ــد. م ــود بیابن ــرای خ ــکه ها را ب ــد و س ــه بیاین ک

ــح لگدمــال کــرده  گــروه گــروه گل مالت هــا را از صب

و تــا غــروب آن روز تعــدادی ســکه بــرای خــود 

می جســتند و بدیــن طریــق گل مالت هــا کامــال بهــم 

ــد. ــل می آم ــا عم ــول معامره ــه ق ــه و ب آمیخت

فیزیک ساخت مسجد چهار باغ
اســتفاده از مــوادی بــا چگالــی بــاال میــزان نفوذپذیری 

آب را در آن کاهــش می دهــد کــه یکــی از اصــول 

فیزیکــی ســاده محســوب می شــود.

طبــق قوانیــن مربــوط بــه جاذبــه زمیــن، نیــروی 

عمــده ای کــه یــک ســاختامن تحمــل می کنــد بــر 

ســطح مقطــع متــاس آن بــا زمیــن حاصــل می گــردد که 

ــرو،  ــن نی در صــورت اســتحکام آن و خنثــی ســازی ای

دوام یــک ســازه قابــل پیش بینــی اســت و ایــن مقــاوم 

ــاختامن و  ــزان وزن س ــی می ــک بررس ــه کم ــازی ب س

گشــتاور احتاملــی نیــروی آن نســبت بــه ســطح قــرار 

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــر روی آن قاب ــه ب گرفت

زمیــن  کیفیــت  بــه  مربــوط  محاســبات 

ــم  ــه عل ــی در حیط ــث علم در مباح

ــک  ــی و فیزی ــاک و پ ــک خ مکانی

خــاک گنجانــده شــده اســت کــه 

ــاوم  ــه مق ــی ب ــه نوع ــع ب در واق

می پــردازد  ســطوحی  ســازی 

ــه  ــاز ب ــاخت و س ــر س ــه از نظ ک

نوعــی نامرغــوب و سســت اطــالق 

می گردنــد. اســتفاده از زغــال کوبیــده 

ــن مــاده هنگامــی کــه  شــده و ســاروج )ای

در معــرض آب قــرار می گیــرد، اســتحکام آن افزایــش 

می یابــد( در واقــع افزایــش تــوان و اســتحکام ســطح 

را ســبب می گــردد.

مدرسه چهارباغ
 مدرســه چهاربــاغ کــه بــه نــام مدرســه ســلطانی 

مدرســه مادرشــاه نیــز نامیــده می شــد، آخریــن بنــای 

ــان اســت،  ــه در اصفه ــد صفوی تاریخــی باشــکوه عه

ــی در  ــوم دین ــم طــالب عل ــرای تدریــس و تعلی کــه ب

دوره آخریــن پادشــاه صفویــه، شــاه ســلطان حســین 

از ســال 1116 تــا 1126 هجــری ســاخته شــده اســت 

و درخت هــای چنــار کهنســال و نهــر آبــی کــه در آن 

جریــان دارد، بــر زیبایــی تزئینــات نفیــس کاشــیکاری 

آن افــزوده اســت.

طــرح  زیبایــی  و  معــامری  تناســب  نظــر  از 

کاشــی کاری، گنبــد مدرســه چهاربــاغ 

بعــد از گنبــد مســجد شــیخ لطــف 

اللــه قــرار دارد، ولــی در مجلــل 

آن کــه بــا طــال و نقــره تزئیــن 

شــده اســت، از لحــاظ زرگری، 

طــالکاری، طراحــی و قلم زنــی 

در نظــر اســتادان بــزرگ امروز 

از  نیــز، شــاهکاری  فــن  ایــن 

نظیــر  و  اســت  صنایــع ظریفــه 

ــدارد. طــال و نقــره دو فلــزی هســتند  ن

کــه از دیــد فیزیکــی دارای چکــش خــواری مناســبی 

بــوده و قابلیــت شــکل پذیــری باالیــی دارنــد. از 

ــی  ــری باالی ــی ظاه ــدگاری و زیبای ــر مان ــی دیگ طرف

ــاال  ــی ب ــانش حرارت ــل رس ــه دلی ــه ب ــه البت ــد. ک دارن

ــوند. از  ــتفاده می ش ــش اس ــورت روک ــه ص ــوال ب معم

طرفــی دیگــر، قابلیــت بازتــاب نــور ایــن فلــزات، بــر 

روشــنایی محوطــه تاثیــر مثبتــی می گــذارد.

ــواع  ــاغ از لحــاظ کاشــی کاری هــم، ان مدرســه چهارب

مختلــف ایــن فــن را ماننــد کاشــی های هفــت رنــگ، 

معــرق، گره ســازی، پیلــی و معقلــی را در خــود جــای 

داده اســت و در حقیقــت مــوزه کاشــی کاری اصفهــان 

می باشــد.

استفاده از زغال 

کوبیده شده و ساروج )این 

ماده هنگامی که در معرض آب 

قرار می گیرد، استحکام آن افزایش 

می یابد( در واقع افزایش توان 

و استحکام سطح را سبب 

می گردد.
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ــره  ــری، حج ــه مرم ــرب یکپارچ ــکوه، من ــا ش ــراب ب مح

مخصــوص شــاه ســلطان حســین، کاشــیکاری بی نظیــر 

از  کتیبه هــا  نســتعلیق  خطــوط  مدرســه،  مدخــل 

قســمت های بســیار جالــب و متاشــایی ایــن بنــای 

ــت. ــی اس ــس تاریخ نفی

اســتفاده از قوس هــا عــالوه بــر زیبایــی بخشــیدن بــه 

بنــا باعــث اســتحکام آن و تقســیم وزن بنــا بــر نقــاط 

گشــتاوری  دیگــر  طرفــی  از  و  می گــردد  بیشــرتی 

ــه گاه  ــه تکی ــبت ب ــا نس ــاالی بن ــم ب ــاط حجی ــه نق ک

)ســطح زمیــن( ایجــاد می کننــد را بــه شــدت کاهــش 

می دهنــد.

حامم شیخ بهایی
ــامری  ــاهکارهای مع ــی از ش ــی یک ــیخ بهای ــامم ش ح

و مهندســی جهــان اســت. ایــن حــامم در شــعاع 

یکصدمــرتی جنــوب گنبــد نظــام امللــک )جنــوب 

ــرار  ــه »در دســت« ق ــق( در محل ــع عتی مســجد جام

ــه  ــه دوره صفوی ــوط ب ــی مرب ــیخ بهای دارد. حــامم ش

اســت کــه بــا مهندســی شــیخ بهایــی در ســال 1065 

ــده. ــاخته ش س

ــی از گاز  ــا سیســتم "دم و گاز" یعن ــن حــامم ب آب ای

متــان فاضــالب مســجد جامــع و چکیــدن روغــن 

عصارخانــه شــیخ بهایــی کــه در مجــاورت حــامم قــرار 

دارد روشــن می شــده اســت. عصارخانــه محلــی بــرای 

ــن  ــوده اســت. ای ــن ب ــای روغ ــن از دانه ه ــه روغ تهی

حــامم بــا اســتفاده از ایــن سیســتم پیچیــده مهندســی 

بــه مــدت طوالنــی تنهــا بــا یــک شــمع روشــن 

ــای  ــی طرح ه ــیخ بهای ــامم ش ــت. در ح ــده اس می ش

ســالمت و اکســیژن دهــی آب از جملــه مســائلی 

ــه  ــه وضــوح ب ــوق ب ــر مســائل ف ــه عــالوه ب اســت ک

چشــم می خــورد. در واقــع اصــول فیزیکــی بســیاری 

ــاده ترین آن  ــه س ــود ک ــده می ش ــی دی ــن طراح در ای

ــن  ــرار گرف ــاال و ق ــمت ب ــه س ــرم ب ــوای گ ــت ه حرک

ــت. ــن اس ــطح زیری ــر در س ــوای خنک ت ه

مهندســی موجــود در حــامم گواهــی دهنــده ایــن امــر 

اســت کــه حــامم از یــک مهندســی خاصــی برخــوردار 

ــدن  ــته مت ــی در دوران گذش ــن کار مهندس ــوده و ای ب

ایرانیــان را نشــان می دهــد چــرا کــه اروپائیــان هرگــز 

ــی  ــن در حال ــتند ای ــامم نداش ــش ح ــال پی در 400س

اســت کــه حــامم شــیخ بهایــی در نقطه اوج مهندســی 

خــود در آن زمــان تنهــا بــا شــعله شــمع گــرم می شــده 

کــه خــود گواهــی دهنــده اوج مهندســی شــیخ بهایــی 

در حــامم اســت.

مرحلــه زندگــی حــامم بــا شــکل اولیــه خــود کــه بــه 

صــورت حــامم عمومــی و انرژی حاصــل از بیــوگاز کار 

ــه( ــقوط صفوی ــا س ــال 1203 ه.ق ت ــرده )از س می ک

ــه،  ــن مرحل ــی ای ــامم ط ــت ح ــر مالکی ــه تغیی مرحل

حــامم شــیخ بهایــی از مالکیــت عمومــی بــه مالکیــت 

ــان  ــد. متاســفانه از زم ــدا می کن ــال پی خصوصــی انتق

امــا  تغییــر مالکیــت آن اطــالع درســتی نداریــم. 

می تــوان حــدس زد کــه، پــس از شکســت صفویــه از 

افغان هــا و بحران هــای حاصــل از آن وضــع مالکیــت 

ــده  ــت می گردی ــه دس ــت ب ــده و دس ــون ش آن دگرگ

اســت.

مرحلــه ظهــور عنــارص مــدرن در ســاخت آن در 

ــب دوش و  ــی نص ــر لوله کش ــداری، نظی ــگام نگه هن

کاربــرد ســیامن در آن، طــی ایــن مرحلــه کــه ظاهــرا 

از اواســط دوره پهلــوی آغــاز شــده اســت، در جریــان 

نگهــداری حــامم و اســتفاده از آن از مصالحــی بهــره 

بردنــد کــه موجــب تخریــب اصالــت تاریخــی آن 

گردیــده اســت. بــه عبــارت دیگــر بــرای جلوگیــری از 

تخریــب فیزیکــی آن بــه تخریــب ســاختاری تاریــخ آن 

ــا و  ــیامن، لوله ه ــون س ــی چ ــد. ورود مصالح پرداختن

ــر فــوق می باشــد. حــامم شــیخ  دوش از عوامــل تغیی

بهایــی بنایــی عمومــی بــوده کــه بــه مــرور در تــرف 

اشــخاص درآمــده و گفتــه می شــود زمانــی حتــی 

کارگــر حــامم نیــز ادعایــی از حــامم داشــته اســت. در 

ــا پیــش از متلــک نزدیــک بــه 30 نفــر  حــال حــارض ت

ادعــای رسقفلــی و مالکیــت ایــن اثــر را داشــتند.

در متــون و اقــوال چنیــن آمــده کــه ایــن حــامم دارای 

خزینــه ای بــوده کــه آب آن بــه طــور خــودکار و بدون 

مــرف مســتقیم انــرژی گــرم می شــود. البتــه کتابــی 

بــا ســاخت حامم هــا  ارتبــاط  از شــیخ بهایــی در 

ــوه  ــی نح ــورت تفصیل ــه ص ــه در آن ب ــده ک باقی مان

ســاخت حــامم و فیزیــک آن ماننــد روش هــای عایــق 

کــه  داده  رشح  را  خزینــه  کــردن  حرارتی)ایزولــه( 

نهایتــا باعــث کمرتیــن میــزان اتــالف انــرژی می شــود. 

در واقــع طراحــان در ســاخت حامم هــای قدیمــی 

آنهــا را تــا حــد امــکان در ترازهایــی پایینــرت از ســطح 

زمیــن بســازند و ایــن عاملــی بســیار موثــر در ذخیــره 

انــرژی داخــل حــامم جهــت جلوگیــری از تبــادل آن بــا 

فضــای خــارج بــوده کــه در ایــن حــامم نیــز مشــاهده 

ــا و  ــه عایق ه ــوط ب ــث مرب ــرا در مباح ــردد. زی می گ

ــی  ــق حرارت ــک عای ــوان ی ــه عن ایزوله ســازی، خــاک ب

مهــم محســوب می شــود. و از طرفــی دیگــر، رطوبــت 

ــد. ــق ســازی آن می افزای ــزان عای ــر می خــاک، ب

آیا حامم واقعا با یک شمع گرم می شد؟ 
بــر مبنــای اصــل جلوگیــری از اتــالف انرژی مــواد زاید، 

کــه براســاس آن در کشــوری همچــون چیــن حداقــل 

ــوادی  ــی م ــرژی گرمای ــل از ان ــال قب ــزار س ــک ه از ی

چــون فضــوالت اســتفاده می شــده، تنهــا نظریــه 

قابــل قبــول و شــاید پذیرفتــه شــده ای کــه هــم اکنــون 

ــفالینه  ــتم س ــک سیس ــه ی ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج

ــجد  ــزگاه مس ــل آبری ــی حدفاص ــی زیرزمین ــه کش لول

جامــع و ایــن حــامم وجــود داشــته کــه بــا روش 

ــان و اکســیدهای  ــی چــون مت مکــش طبیعــی گازهای

گوگــردی بــه مشــعل خزینــه حــامم هدایــت می شــده 

ــا  ــوخته و ی ــعل می س ــا در مش ــع گرم ــوان منب و بعن

ــع  ــد دف ــواد زای ــا را از م ــن گازه ــتقیام ای ــه مس اینک

شــده در خــود حــامم جمــع آوری می کردنــد و مــورد 

کشــی  لولــه  ســفالینه  می دادنــد.  قــرار  اســتفاده 

زیرزمینــی حدفاصــل آبریــزگاه مســجد جامــع و ایــن 

ــی  ــش طبیع ــا روش مک ــه ب ــته ک ــود داش ــامم وج ح

گازهایــی چــون متــان و اکســیدهای گوگــردی بــه 

ــوان  ــده و بعن ــت می ش ــامم هدای ــه ح ــعل خزین مش

اینکــه  یــا  و  در مشــعل می ســوخته  گرمــا  منبــع 

مســتقیام ایــن گازهــا را از مــواد زایــد دفــع شــده در 

خــود حــامم جمــع آوری می کردنــد و مــورد اســتفاده 

قــرار می دادنــد.

در جریــان مرمــت خانــه شــیخ بهایــی در هــامن 

و  ســفالی  تنپوشــه های  زمیــن  کــف  در  نزدیکــی 

ــده  ــدا ش ــش پی ــه آزمای ــک لول ــط و ی ــای مرتب چاه ه

بــود کــه احتــامل می دهنــد مربــوط بــه طراحــی 

حــامم باشــد. همچنیــن طبــق مطالعاتــی کــه توســط 

ــت  ــده اس ــام ش ــن انج ــان و متخصصی ــتان شناس باس

معلــوم گردیــده کــه فاضــالب شــهر اصفهــان توســط 

ــامم  ــه ح ــالب وارد خزین ــع آوری فاض ــای جم لوله ه

می شــده و طبــق محاســبات دقیقــی کــه شــیخ بهایــی 

ــن  ــه، ای ــا طراحــی خــاص خزین ــود و ب ــام داده ب انج

فاضــالب تبدیــل بــه گاز متــان می شــد کــه قابــل 

ســوخن اســت. لجن هــای تــه نشــینی نیــز بــه عنــوان 

ــت. ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــود آل ک

حرکــت گازهــای متــان و اکســید گوگــرد نیــز براســاس 

میــزان جــرم امتــی آنهــا و جــرم امتــی هــوا قابــل 

پیشــگویی اســت. ســبک تــر بــودن ایــن گازهــا نســبت 

ــطح  ــی از س ــا وقت ــه آنه ــردد ک ــوا ســبب می گ ــه ه ب

فاضــالب جمــع آوری شــده، متصاعــد گردنــد بــه 

ــمت  ــه س ــوا ب ــه ه ــبت ب ــودن نس ــبک تر ب ــت س عل

بــاال حرکــت کننــد. و ســپس بــه کمــک لوله هــای 

ســفالی قــرار گرفتــه در باالتریــن ســطح محفظــه، 

ــکان  ــمت م ــه س ــته و ب ــع آوری گش ــا جم ــن گازه ای

مــورد نظــر رهنمــون گردنــد. البتــه اختــالف فشــاری 

نیــز بایــد بیــن مــکان تولیــد گاز و مــکان مــورد نظــر 

ــاید  ــد. ش ــته باش ــود داش ــد وج ــال آن بای ــرای انتق ب

ــرای انتقــال گاز  ــوان ب ــی را کــه می ت ســاده ترین حالت

از محفظــه ای بــه محفظــه دیگــر در فیزیــک بصــورت 

رابطــه بیــان کــرد روابــط مربــوط بــه بویل-ماریــوت 

و یــا شارل-گیلوســاک )1660( در فیزیــک باشــد. کــه 

البتــه ســال ها پــس از شــیخ بهایــی بیــان شــدند. 

چگونگــی  کــه  کــرد  اســتنتاج  می تــوان  بنابرایــن 

ــد  ــاس دی ــر اس ــم آن ب ــزان حج ــا و می ــال گازه انتق

ــد. ــی وی باش تجرب

نحــوه طراحــی لوله هــای انتقــال نیــز بایــد بگونــه ای 
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ــور گاز از  ــرای عب ــت را ب ــن مقاوم ــه کمرتی ــد ک باش

خــود نشــان دهــد. نکتــه ای کــه امــروزه در مباحــث 

ــدی و  ــه تکنیــک خــال در فیزیــک فرمول بن ــوط ب مرب

گنجانــده شــده اســت. شــیخ بهایــی بــا محاســباتی کــه 

انجــام داده بــود، حجــم لجــن را بــرای تولیــد بیــوگاز 

ــن  ــر لج ــه اگ ــود ک ــه ب ــود و گفت ــرده ب ــخص ک مش

ــود برســد  ــدازه ای کــه خــود مشــخص کــرده ب ــه ان ب

می توانیــد مقــدار مشــخصی از لجــن را بعنــوان کــود 

ــی  ــن اضاف ــن لج ــت ای ــرای برداش ــد. ب ــتفاده کنی اس

ــی  ــود و در هــر زمان ــی ترســیم شــده ب ــه دقیق برنام

میــزان برداشــت اهالــی هــر منطقــه ای مشــخص بــود.

گاز تولیــد شــده توســط فاضــالب بوســیله شــعله هایی 

کــه تعبیــه شــده بــود مخــزن آب حــامم را گــرم 

می کــرد. پــس از گذشــت چندیــن ســال و ضعــف 

حکومــت آن زمــان کــه پایتخــت ایــران، اصفهــان بــود 

ــن  ــدون برنامــه و خــارج از نوبــت از ای کشــاورزان ب

ــا بعنــوان کــود اســتفاده  لجن هــا برداشــت منودنــد ت

ایــن شــعله ها  کــه  بــود  بدیــن جهــت  مناینــد و 

ــدند. ــوش ش خام

بیــوگاز  بعنــوان  فاضــالب  از  گاز  تولیــد  امــروزه 

نامیــده می شــود کــه یکــی از تخصص هــای 

محیــط  و  بهداشــت  مهندســین 

زیســت می باشــد. در کشــورهای 

ایــن  از  آمریــکا  و  اروپایــی 

بازیافــت  بعنــوان  سیســتم 

ســوخت  تهیــه  و  فاضــالب 

ولــی  می شــود  اســتفاده 

کاربــرد  ایــران  در  متاســفانه 

کــه  آنطــور  و  نــدارد  زیــادی 

شــنیده شــده اســت در حصــارک کــرج 

از ایــن سیســتم جهــت روشــنایی و گرمایــش 

می شــود. اســتفاده  پخت وپــز  وســیله  و 

شــیخ بهایــی بــا اســتفاده از طــال کــه رســانایی باالیــی 

دارد و در انتقــال گرمــا نقــش موثــری را ایفــا می کنــد 

ــتفاده  ــل اس ــه دلی ــاخت و ب ــامم را س ــن ح ــع ای منب

ــت آن، راز ســاخت آن را  ــری از رسق از طــال و جلوگی

پنهــان نگــه داشــت.

امــروزه انتخــاب نــوع فلــز در رســانش گرمایــی کامــال 

شــناخته شــده اســت و در فیزیــک حــرارت بصــورت 

بــه صورتــی  پرداختــه می شــود.  آن  بــه  گســرتده 

ــا  ــوادی ب ــد م ــرای تولی ــرتدهای ب ــات گس ــه تحقیق ک

ــرد. در گذشــته  ــاال صــورت می گی ــی ب رســانش حرارت

تجربــه نشــان داده بــود کــه  فلــزات از رســانش 

بنابرایــن  و  برخوردارنــد.  باالیــی  بســیار  حرارتــی 

انتخــاب فلــزات بــرای رســانش حرارتــی، انتخــاب 

ــن  اول محســوب می شــود. طــال و مــس در بی

ــاناهای  ــن رس ــوان بهرتی ــه عن ــزات ب فل

حرارتــی مطــرح هســتند و انتخــاب 

شــیخ بهایــی بــه نظــر کامــال 

معقــول و منطقــی بــه نظــر 

می رســد. از طرفــی شــخ بهایــی 

پــا را فراتــر نهــاده و بــه میــزان 

ــی  ــزات، خوردگ اکسیداســیون فل

ــف  ــال واق ــا کام ــه ذوب آنه و درج

بــوده اســت و از طــال بهــره بــرده 

اســت. کــه نبــوغ وی را در عــر خویــش 

کامــال روشــن می ســازد.

در واقــع ســاخت ایــن حــامم،  توانایــی شــیخ و 

احاطــه او را بــر متامــی شــاخه های علمــی زمــان 

خــود نشــان می دهــد. کــه معــامری را پیونــد هــر و 

علــوم مهندســی معرفــی می منایــد. ایــن اطالعــات از 

نســخه منحــر بــه فــرد کتــاب " الحبــل " کــه فقــط 

بــه تعــداد ســه نســخه اســت در لنــدن, برلیــن و در 

در واقع ساخت این حامم، 

توانایی شیخ و احاطه او را بر 

متامی شاخه های علمی زمان 

خود را نشان می دهد.

ترکیه است استخراج شده است.

ــه  ــچ اســت ب ــاالی آن رسپی ــزی "1 " کــه ب  1. کــره فل

ــه و  ــک رس آن فتیل ــه ی ــی "2 " ک ــزی توخال ــه فل لول

انتهــای دیگــر آن دنــده دار اســت لحیــم شــده اســت. 

ــع شــناور  ــی اســت روی مای ــو خال ــره "1 " ت چــون ک

اســت و اگــر ســطح مایــع ســوخت پائیــن آیــد تــوپ 

مذکــور پائیــن آمــده و لولــه منحنــی در مســیر حرکت 

ــردد. ــه شــعله ور می گ ــد و فیتیل ــی کنن م

 2. هنگام حرکت دنده ها حرکت می کند.

 3. چــرخ دنــده " 4 " و گــوی متصــل بــه آن نیــز 

ــر  ــه کمــک زنجی ــن ب ــده و بنابرای پادســاعتگرد چرخی

گــوی" 5 " بطــرف بــاال حرکــت می کنــد.

 4. فلوتــر و یــا گــوی توپــر " 5 " دریچــه " 6 " را 

کــه رس ورود لولــه ســوخت اســت بــه بــاال می بــرد و 

ــود. در  ــع می ش ــا منب ــرف و ی ــوخت وارد ظ ــع س مای

نتیجــه مخــزن پــر شــده و دوبــاره گــوی " 1 " بــه بــاال 

ــده " 4 " بطــرف عکــس  ــن عمــل دن ــا ای مــی رود و ب

حرکــت و ایــن بــار گــوی " 5 " دریچــه را می بنــدد. در 

صورتــی کــه دریچــه بســته شــود مــازاد مایــع از لولــه 

عصائــی "7" بــه خــارج ریختــه می شــود بــدون اینکــه 

آســیبی بــه سیســتم وارد کنــد.

ــع  ــی روی مای ــد فشــار کاف ــرای تولی  5. شــناور "8" ب

ــه پشــت گــوی  ــا اهرم هایــی ب اســت کــه از طرفــی ب

ــع  ــدن مای ــاد ش ــم و زی ــا ک ــه ب ــت ک ــل اس " 5 " وص

ســوخت بــه بــاز و بســته شــدن دریچــه ورودی مایــع 

ــد. ــک می کن کم

 6. تامیــن مایــع ســوخت، در زمــان شــیخ بهایــی بــه 

وســیله یــک لولــه زیــر زمینــی بــه عصــار خانــه جنــب 

حــامم وصــل شــده بــود و بــا تولیــد روغن هــای 

ــه  ــر ک ــوختی دیگ ــای س ــد و روغن ه ــک و کنج کرچ

در محــل مذکــور روغــن کشــی می شــده تامیــن 

می گردیــد.

ــوده  روی شــمع مذکــور ظــرف لگــن از جنــس طــال ب

کــه حجــم آبــی را برابــر بــا 3 و یــا 4 ســطل گنجایــش 

داشــته و مرتبــا در شــبانه روز گــرم بــوده و آب آن 

بــرای کســانی کــه از شستشــو فراغــت یافتــه اســتفاده 

می شــد. رسبینــه حــامم قســمت خروجــی نزدیــک در 

کار گذاشــته و جاســازی کــرده بودنــد. دســتگاه مذکــور 

را حــدود اواخــر حکومــت زندیــه از زیــر زمیــن بیــرون 

آوردنــد و بــه خــارج از ایــران منتقــل کردنــد.

قانــون  نقــش  شــده  طراحــی  هندســه  ایــن  در 

ارشــمیدس در چگونگــی شــناور مانــدن جامــدات در 

ســیاالت کامــال روشــن و مشــهود اســت. طبــق قانــون 

ارشــمیدس جامــدات در ســیاالت بــه وزن ظاهــری ای 

ــک  ــه کم ــه ب ــند ک ــزان )m=ρVg( می رس ــه می ب

همیــن رابطــه فیزیکــی می تــوان میــزان وزن و جــرم 

ــدن  ــه ور ش ــا غوط ــدن و ی ــناور مان ــرای ش ــواد را ب م

ــن زد. ــیاالت را تخمی ــدات در س جام

از طرفــی دیگــر، تعییــن قطــر لولــه هــا و ســطح 

ــزان  ــاخن می ــدود س ــن و مح ــرای تعیی ــع آن  ب مقط

ــت.  ــه اس ــل توج ــوارد قاب ــر م ــان از دیگ جری
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ــاد یکــی از مهمرتیــن و غیــر قابــل پیش بینی تریــن   ب

نیروهــا را بــر پیکــره یــک ســاختامن وارد می کنــد. 

ســاختامن ها ماننــد یــک تیــر یــک رس گیــردار هســتند 

کــه در معــرض بــاد تــاب می خورنــد. ایــن حرکــت 

ــد  ــاد می نامن ــش ب ــاد را ران ــی از وزش ب ــی ناش ارتعاش

کــه میــزان آن نبایــد از حــد قابــل قبولــی تجــاوز کنــد. 

عــالوه بــر ایــن رانــش بــاد نبایــد بیشــرت از 1/500 طــول 

ــن  ــوردن باالتری ــاب خ ــر ت ــی اگ ــود. حت ــاختامن ش س

ــاهده و  ــل مش ــاد قاب ــر ب ــاختامن در اث ــک س ــه ی نقط

ــاب  ــن ت ــا ای ــد، ام ــذر نباش ــک رهگ ــرای ی ــوس ب محس

خــوردن موضــوع مهمــی بــرای ســاکنین طبقــات فوقانی 

آن ســاختامن می باشــد. بارهــای ناشــی از بــاد بــه طــور 

ــش  ــاختامن افزای ــول س ــش ط ــا افزای ــی ب ــل توجه قاب

می یابــد. عــالوه بــر ایــن رسعــت بــاد بــا افزایــش 

ــار وارد  ــد. فش ــش می یاب ــن افزای ــطح زمی ــاع از س ارتف

شــده از طــرف بــاد بــر روی ســاختامن، بــا مربــع 

رسعــت افزایــش می یابــد. 

بنابــر ایــن بــا افزایــش طــول ســاختامن، بارهای بیشــرتی 

در اثــر وزش بــاد بــر ســازه آن وارد می شــود. از آنجائــی 

ــاختامن های  ــر روی س ــاختامن ب ــک س ــاد ی ــر ب ــه اث ک

ــم و  ــای مه ــن، پارامرته ــوارض زمی ــه آن و ع ــک ب نزدی

تاثیــر گــذاری در طراحــی ســازه ها در مقابــل بــاد 

ــد  ــر ســاختامن بای ــاد ب ــر ب هســتند، پــس در تحلیــل اث

محیــط اطــراف آن را نیــز در نظــر گرفــت. بارهــای 

وارده بــر ســاختامن در اثــر بــاد بــر خــالف ســایر 

بارهــای ســازه ای ممکــن اســت کــه بــه رسعــت تغییــر 

ــد  ــان می توان ــدن انس ــه ب ــتابی ک ــل ش ــد و از حداق کن

درک کنــد باالتــر رود. بــه طــور خالصــه بــه علــل زیــر 

اثــر بــاد بایــد در طراحــی ســاختامن های بلنــد در نظــر 

گرفتــه شــود:

1. تاثیر منفی بر استحکام و ماندگاری ساختامن

2. شکســتگی کــه ممکــن اســت در اثــر بارهــای ناشــی 

از بــاد بــر روی اجــزای ســازه ای ) ماننــد تیرهــا ( و

بست ها ایجاد شود.

ــد  ــه می توانن ــی ک ــی اضاف ــکل های خارج ــر ش 3. تغیی

ــش های  ــی و پوش ــزای داخل ــن اج ــرک برداش ــث ت باع

تــرازی  بهــم خــوردن هــم  فلــزی خارجــی شــوند، 

سیســتم های مکانیکــی، و تغییــر شــکل های دامئــی 

املان های غیر سازه ای.

4. فرکانــس و دامنــه تــاب خــوردن ســاختامن کــه 

ــاکنین ســاختامن های انعطــاف  ــرای س ــن اســت ب ممک

ــد. ــاد کن ــی ایج ــر، ناراحت پذی

ــر  5. احتــامل وقــوع بافتینــگ کــه ممکــن اســت در اث

افزایــش رسعــت بــاد در ســاختامن های مجــاور رخ 

دهــد.

ــاد  ــر وزش ب ــن اســت در اث ــه ممک ــی ک 6. ناراحتی های

ــور و  ــرای ســاکنین ســاختامن در مناطــق عب ســطحی ب

مــرور ســاختامن، ایجــاد شــود.

7. ایجــاد اغتشاشــات آکوســتیکی ناشــی از بــاد کــه 

ــد. ــش کن ــاد رنج ــاکنین ایج ــرای س ــت ب ــن اس ممک

مهندسی باد
میانگیــن آلودگــی تهــران در ســال چیــزی حــدود یــک ســوم روزهــای آن می باشــد کــه بــه ایــن ســبب تهــران را یکــی از  آلــوده تریــن شــهرهای ایــران جهــان می شــامرند. ویژگی هــای 

از قبیــل طبیعــت، جغرافیــا، توپوگرافــی و مســایل انســانی می توانــد از مشــکالت تهــران باشــد کــه بــا تأثیــرات وارونگــی دمــا در فصــل زمســتان ایــن آلودگی هــا بــه حداکــر می رســد.  

بــارش بــاران، بــرف و بــه ویــژه وزش بــاد مهمرتیــن عوامــل در پاکیزگــی شــهرها می باشــد.  بــاد انتقــال و پخــش آالینده هــا را در جهــت افقــی و قائــم بــه عهــده دارد و بــارش بــاران بــا 

دو مکانیــزم عمــده موجــب کاهــش موقــت برخــی از آالینده هــای هــوا می شــود. کــه بــاران نیــز در ابتــدا بــا ناپایــداری جــوی و وزش بــاد همــراه اســت. از دالیــل کاهــش آالینده هــا 

می تــوان ناپایــداری جــوی و اغتشــاش در امتســفر را نــام بــرد کــه ایــن امــر بــه واســطه فرآیندهــای انتقــال جــرم )جابجایــی و نفــوذ( ایجــاد می شــود.

مســئولین، منتقدیــن، اصحــاب محیــط زیســت، رســانه ها و  گروه هــای مــردم در محافــل خــربی و محیط هــای اجتامعــی از تاثیــر بلندمرتبــه ســازی برجلوگیــری از گــردش بــاد و افزایــش 

آلودگــی هــوا صحبــت می کننــد در همیــن راســتا مســئوالن شــهری معتقدنــد چنــد ســاختامن با بلنــدای حداکــر 100 مــرت منی تواننــد از وزش و گســرتش باد جلوگیــری  کنند امــا دبیرخانه 

شــورای عالــی شهرســازی و معــامری بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده تاثیــر بلندمرتبــه ســازی بــر آلودگی هــوا را اثبــات شــده می داند.

در ایــن فصلنامــه قصــد داریــم سلســله مقــاالت زنجیــره ای بــا محتــوی "مهندســی بــاد" را در اختیــار مخاطبــان محــرتم قــرار دهیــم، "مهندســی باد یکــی از زیــر مجموعه های مهندســی 

مکانیــک، مهندســی ســازه و فیزیــک کاربــردی اســت کــه بــه تجزیــه و تحلیــل اثــرات بــاد و آســیب احتاملــی، ناراحتــی و یــا مزایایــی کــه ممکــن اســت از بــاد ناشــی شــود می پــردازد. 

رشــته مهندســی بــاد از جملــه رشــته های نوظهــور دانشــگاهی اســت کــه کمــرت در ایــران شــناخته شــد اســت و طرفــداران خــاص خــودش را در کشــورهایی مثــل آملــان اســرتالیا آمریــکا 

و انگلســتان دارد" ایــن مقــاالت بــه همــت دپارمتــان مهندســی بــاد از رشکــت ماناســازه بــه عنــوان اولیــن و مجربرتیــن رشکــت در ایــران کــه ایــن مســئله را بصــورت آکادمیــک بررســی و 

بخشــی را در ایــن زمینــه ایجــاد منــوده اســت ارائــه می گــردد تــا در آن مطالــب مفیــدی در جهــت آشــنایی بــا ایــن پدیــده جــوی بیــان منــوده و در نهایــت تأثیــر آن را بــر بلندمرتبه هــا 

و پیکــر شهرســازی بررســی مناید.

 دکرت حمید پرهیزکارقسمت اول

8. رزونانس نوسانات ساختامن )در اثر باد( با 

اغتشاشات طناب های باالکشنده آسانسورها. 

1. پارامرتهای باد و مروری بر علم 

هواشناسی و میکروهواشناسی
مهندســی بــاد در دهه هــای اخیــر بــا تــالش در جهــت 

توســعه ابــزاری بــه عنــوان تخمیــن آثــار بــاد بــر روی 

ــت  ــت و ظراف ــا دق ــدرن و ب ــاس و م ــازه های حس س

بــاال، حاصــل گردیــده اســت. وظیفــه مهنــدس طــراح 

ایــن اســت کــه مطمــن شــود مقاومــت اجــزای 

ــش  ــر پی ــی عم ــاد، در ط ــروی ب ــر نی ــازه ها در اث س

بینــی شــده بــرای آن ســازه، هــم از نظــر ایمنــی 

ــت  ــری )خدم ــس پذی ــر رسوی ــم از نظ ــازه ای و ه س

پذیــری( کافــی می باشــد. بــرای تحقــق ایــن اهــداف، 

مهنــدس طــراح بایــد بــه اطالعاتــی همچــون میــدان 

رسعــت بــاد، رابطــه بیــن میــدان رسعــت بــاد و 

ــاد اعــامل  ــر ب ــر روی ســازه ها در اث ــه ب ــی ک نیروهای

ــا  ــن نیروه ــر ای ــت اث ــازه ها تح ــار س ــود و رفت می ش

ارشاف داشــته باشــد. هواشناســی، کیفیــت و میــدان 

جریانــات جــوی را توصیــف و تفســیر می کنــد. چنیــن 

کیفیتــی ممکــن اســت از لحــاظ )دیــد( طراحــی ســازه 

ــل مالحظــه ای مهــم باشــد. ــه طــور قاب ب

بایــد توجــه داشــت کــه بــاد یــک واژه عمومــی 

اســت کــه بــرای حرکــت طبیعــی افقــی هــوا بــه کار 

مــی رود. حرکــت هــوا در راســتای قائــم یــا عمــود بــر 

ــت  ــد. حرک ــان می نامن ــا جری ــن را عموم ــطح زمی س

ــع تفاضــل  ــن، اصــوال تاب ــه ســطح زمی هــوا نســبت ب

مقــدار گرمــای خورشــیدی )دمــا( در مناطــق مختلــف 

ســطح زمیــن می باشــد. ایــن تفاضــل باعــث می شــود 

ــن مناطــق دارای  ــک از ای ــه ســتون هــوا در هــر ی ک

ارتفــاع )فشــار( متفاوتــی باشــد. بنابــر ایــن در نقــاط 

هــم ارتفــاع فشــارهای متفاوتــی وجــود خواهــد 

داشــت کــه باعــث نیروهــای افقــی شــده و متعاقبــا 

ــد. ــی هــوا را ایجــاد می کن ــت افق حرک

   حرکــت عمــودی هــوا در هواشناســی 

ــوردار  ــزائی برخ ــه س ــت ب از اهمی

ــت  ــه اهمی ــی ک ــت، در حال اس

ــازه های  ــی س ــادی در طراح زی

زمیــن  ســطح  بــه  نزدیــک 

افقــی  حرکــت  امــا  نــدارد. 

هــوا بــه خصــوص شــتاب منفــی 

تدریجــی رسعــت بــاد و اغتشــاش 

زیــاد آن در نزدیکــی ســطح زمیــن 

ــی  ــرزی( در مهندس ــه م ــکیل الی ــی تش )یعن

ــت.  ــوردار اس ــزایی برخ ــه س ــت ب ــاختامن از اهمی س

در مناطــق شــهری ایــن ناحیــه پــر اغتشــاش، تــا 

یــک چهــارم مایــل )تقریبــا چهارصــد مــرت( از ســطح 

ــرزی  ــه م ــا آن را الی ــته و اصطالح ــود داش ــن وج زمی

ــطحی  ــرات س ــر اث ــه دیگ ــن الی ــاالی ای ــد. ب می نامن

بــر  ســازه ها(  ســایر  وجــود  و  زمیــن  )عــوارض 

پروفیــل بــاد موثــر نیســت. رسعــت بــاد در ایــن 

ــا  ــد. عموم ــی می نامن ــاد گرادیان ــت ب ــاع را رسع ارتف

متامــی فعالیت هــای بــرشی در ایــن الیــه مــرزی 

ــرای  ــاهده ب ــل مش ــده قاب ــاد پدی ــود. ب ــام می ش انج

انســان نیســت و از روی جریــان متوجــه حضــور 

ــال  ــاد کام ــت ب ــه طبیع ــن اینک ــویم، ضم ــاد می ش ب

پیچیــده و مغشــوش اســت. نیروهــای بــاد مــورد 

نظــر در طراحــی ســازه ها بــه وســیله دو سیســتم 

مقیــاس بــزرگ )ماننــد گرداب هــای بســیار گــرم( 

ــر  ــورا، اث ــون، ب ــد بادهــای ف ــی )مانن و بادهــای محل

ــای  ــد. گرداب ه ــود می آین ــادو( بوج ــت و تورن ج

موانــع  وجــود  اثــر  در  گــرم  بســیار 

جریانــات  برابــر  در  کوهســتانی 

ــا  ــوا و ی ــم ه ــای عظی و توده ه

بوســیله تقابــل ایــن توده هــا 

بــا خــواص نســبتا یکنواخــت 

بســیار  افقــی  ســطح  روی 

بــزرگ کــه قابــل مقایســه بــا 

باشــد،  کشــورها  و  اقیانوس هــا 

بادهــای محلــی  بوجــود می آینــد. 

رشایــط تکــرار شــونده دارنــد کــه از رشایــط 

اقلیمــی ناشــی می شــوند.  ویــژه جغرافیایــی و 

ایــن رشایــط گاهــی اوقــات منجــر بــه بادهــای محلــی 

بادهــای  حــدود  در  رسعت هایــی  کــه  می گردنــد 

پیرامــون گردبادهــا و تنــد بادهــا داشــته و بــرای 

مــدت طوالنــی ادامــه پیــدا می کننــد. انــواع بــاد 

ــف  ــرتی توصی ــت بیش ــا دق ــدی ب ــای بع در بخش ه

ــد. ــد ش خواه

در مطالعــات مربــوط بــه هــوا، زمیــن هــا بــه طــور 

ــا پنــج نــوع تقســیم  ــه ســه ت کیفــی ممکــن اســت ب

زیــر  رشح  بــه  تقســیم بندی  کامل تریــن  شــوند. 

مهندسی باد در 
دهه های اخیر با تالش در 

جهت توسعه ابزاری به عنوان 
تخمین آثار باد بر روی سازه های 

حساس و مدرن و با دقت و 
ظرافت باال، حاصل گردیده 

است.
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می باشــد، کــه در آئیــن نامــه انجمــن مهندســین 

اســت.  شــده  اعــامل   )ASCE( امریــکا  عمــران- 

ــت  ــاز، باف ــن ب ــت II- زمی ــاز، باف ــای ب ــت I- دری باف

ــاد از شــهر  ــه زی ــا فاصل ــرون شــهری ب III- اراضــی ب

)ماننــد مناطقــی کــه بــه طــور پراکنــده ســاخته 

 -IV ــت ــع (، باف ــر موان ــا و دیگ ــا درخت ه ــده، ب ش

ــرون شــهری پرتراکــم و جنگل هــا،  شــهر ها، اراضــی ب

ــیکاگو  ــد ش ــزرگ مانن ــهر های ب ــز ش ــت V- مراک باف

ــا  ــه ســه ی ــن را ب ــن نامه هــا زمی ــب آئی ــو. اغل و توکی

چهــار نــوع تقســیم می کنــد و در مقایســه بــا تقســیم 

بنــدی بــاال بافت هــای ســه و چهــار بــا یکدیگــر 

ادغــام می شــوند. در رشایــط فعلــی در ایــران اغلــب 

ســاختامن ها و ســازه ها را می تــوان در بافــت یــک 

ــن  ــن نامــهISO )موسســه - بی ــرار داد. در آئی و دو ق

املللــی اســتاندارد( نیــز زمین هــا بــه چهــار نــوع 

شــده اند. تقســیم 

ــه  ــت کــه ب ــی اس ــی علم ــی میکروهواشناس مهندس

بررســی و فرمولــه کــردن مــواردی همچــون:

ــه  ــبت ب ــاد نس ــن ب ــت میانگی ــتگی رسع ــف( وابس ال

ــن  ــطح زمی ــاع از س ارتف

ــواع  ــا ان ــان ب ــاد در طوف ــت ب ــن رسع ــه بی ب( رابط

زمیــن،  ناهمواری هــای 

ــه  ــده ب ــری ش ــدازه گی ــای ان ــتگی رسعت ه ج( وابس

ــان  ــری زم ــن گی میانگی

د( ترشیــح مشــخصات تالطــم و یــا تالطــم هــوا شــامل 

طــول، شــدت و طیف هــای تالطــم می پــردازد. 

ــوال  ــاد، معم ــت ب ــر یکنواخ ــرات غی ــت تغیی ــه عل ب

علــم  از  بهره گیــری  بــا  بــاد  بررســی خصوصیــات 

ــه واســطه آن متوســط  ــه ب ــرد ک ــار صــورت می گی آم

ــه   ــم. ب ــدا می کنی ــت را پی ــک خصوصی ــن ی ــا میانگی ی

ــر  ــداوم تغیی ــور م ــه ط ــاد ب ــت ب ــه رسع ــت اینک عل

ــت  ــرای رسع ــف ب ــای مختل ــس میانگین ه ــد پ  می کن

ــد  ــری می  باش ــان میانگین گی ــه زم ــته ب ــه وابس ــاد ک ب

می آیــد. بدســت 

2- انواع باد
ــر  ــاختامن ها در نظ ــی س ــد در طراح ــه بای ــی ک بادهای

ــم  ــه ســه دســته مه ــا ب ــوان عموم ــه شــود را می ت گرفت

تقســیم کــرد. 

الــف( بادهــای غالــب: هــوای ســطحی کــه بــه ســمت 

کمربنــد اســتوایی کــم فشــار حرکــت می کنــد را بــاد 

ــز بادهــای بیــش   وز  ــاد تجــاری و گاهــی نی ــب، ب غال

ــه  ــاملی ک ــای ش ــاملی باده ــره ش ــد. در نیمک می نامن

بــه ســمت اســتوا می وزنــد بــا حرکــت چرخشــی زمیــن 

ــی  منحــرف شــده و جهــت آن از ســمت شــامل رشق

می شــود و بــه عنــوان بادهــای شــامل رشقــی غالــب 

ــاد  ــن ب ــی همی ــره جنوب شــناخته می شــوند. در نیمک

ــن  ــور ای ــد. وف ــب می نامن ــی غال ــوب رشق ــاد جن را ب

ــت  ــرت اس ــه بیش ــر منطق ــای ه ــایر باده ــا از س باده

ــان  ــز نش ــن را نی ــو زمی ــردش ج ــت گ ــوال جه و معم

ــز  ــا نی ــای اقیانوس ه ــاد موج ه ــت ایج ــد. عل می ده

همیــن بادهــای بیــش وز یــا غالــب هســتند.

بــر روی  یــا فصلــی: هــوا  بادهــای موســمی  ب( 

ــه ســطح اقیانوس هــا و دریاهــا  خشــکی ها نســبت ب

ــر اســت. در  ــر و در زمســتان رسدت در تابســتان گرم ت

نتیجــه بــه خاطــر چگالــی کمــرت )و در نتیجــه فشــار 

کمــرت( هــوای ســطح خشــکی ها، جریــان هــوا در 

تابســتان از ســمت اقیانوس هــا بــه ســمت خشــکی ها 

ــن جهــت بالعکــس  ــرد و در زمســتان ای شــکل می گی

ــالف فشــار،  ــر اخت ــن حرکــت هــوا در اث می شــود. ای

نــام دارنــد. بادهــای موســمی  بادهــای موســمی 

دریــای چیــن و اقیانــوس هنــد از جملــه ایــن مــوارد 

هســتند. 

ج( بادهــای محلــی : ایــن بادهــا منطقــه کوچکــی را 

ــه الیه هــای بســیار  ــه و معمــوالً منحــر ب در برگرفت

پاییــن امتســفر هســتند 

انواع بادهای محلی عبارت اند از:

ــاوت  ــن بادهــا حاصــل تف ــا و خشــکی: ای نســیم دری

روزانــه درجــه حــرارت بیــن دریاهــا و خشــکی ها 

فشــار هــوای  میــزان  روز،  بــه هنــگام  می باشــد. 

ــه  ــوار ب ــکی های هم ج ــا خش ــه ب ــا در مقایس دریاه

ــودن نســبی درجــه حــرارت بیشــرت  علــت پاییــن ب

ــه  ــا ب ــرف دری ــی از ط ــان هوای ــرو جری ــت از ای اس

طــرف خشــکی برقــرار می گــردد و شــب هنــگام 

خشــکی ها رسد شــده و بــه علــت افزایــش فشــار 

ــه  ــکی ب ــادی از خش ــان ب ــا جری ــطوح آنه ــوای س ه

ــی وزد. ــا م ــوی دری س

بادهــای کــوه و دره: ایــن بادهــا در امتســفر آزاد، 

در نتیجــه تفــاوت دمــای بیــن دره هــا و دشــت ها 

کــه منجــر بــه اختــالف فشــار بیــن نواحــی یــاد شــده 

می آینــد. بوجــود  می گــردد، 

ــاد گــرم و خشــکی اســت  بادهــای فــون )Foehn(: ب

کــه در ســمت پشــت بــه بــاد یــک پشــته کوهســتانی 

ــپ  ــود را از آل ــاء خ ــام منش ــن ن ــد و ای ــروز می کن ب

گرفتــه اســت. زمانــی کــه هــوای نســبتاً مرطوبــی در 

پشــته کوهــی صعــود می کنــد رسد شــده، تراکــم 

ــه صــورت بارندگــی در جهــت  ــن امــر ب حاصــل از ای

ــاد ظاهــر می شــود و چنانچــه در ارتفاعــات  ــه ب رو ب

ذخیره ایــی از هــوای رسد انباشــته وجــود نداشــته 

باشــد جریــان هــوا ضمــن گــذر از پشــته کوهســتانی 

بتدریــح در رشایــط بــی دررو، در داخــل پشــته بــه بــاد 

ــی، در  ــه طــور کل ــل می گــردد. ب گــرم و خشــک تبدی

ــاد، میــزان نــم نســبی بــه طــور  ــان ایــن ب زمــان جری

ــردد.  ــی قطــع می گ ــد و بارندگ ــن می آی ــی پایی ناگهان

در زمــان حداکــر شــدت بــاد، درجــه حــرارت بــه 

حداکــر خــود می رســد و عمومــاً از میــزان فشــار 

هــوا کاســته می شــود. ذوب برف هــای زمســتانی، 

خشــکی و ســوزاندن مــزارع و ایجــاد رشایــط مســاعد 

ــروز  ــانه های ب ــر نش ــا از دیگ ــق جنگل ه ــرای حری ب

ــد. ــون می باش ــاد ف ــات ب ــا خصوصی ــی ب بادهای

هــر ســه نــوع بــاد گفتــه شــده دارای اهمیــت یکســانی 

ــال  ــر ح ــه ه ــا ب ــتند. ام ــاختامن ها هس ــی س در طراح

بــرای ارزیابــی بارهــای ناشــی از بــاد بــر روی ســاختامن، 

بادهــای غالــب و بادهــای موســمی بــه صــورت تحلیلــی 

ــای  ــه باده ــود، در حالیک ــه می ش ــر گفت ــم در نظ ــا ه ب

ــن  ــه می شــوند. ای ــه مطالع ــه صــورت جداگان ــی ب محل

دســته بنــدی بــه ایــن خاطــر اســت کــه بادهای موســمی 

ــد در  ــان می کنن ــاه نوس ــد م ــی چن ــا ط ــب عموم و غال

حالیکــه بادهــای محلــی هــر تقریبــا چنــد دقیقه نوســان 

می کننــد. تغییــرات در رسعــت بــاد موســمی و بــاد غالب 

را نوســان در رسعــت متوســط  و تغییــرات در بــاد محلــی 

را بــاد ناگهانــی یــا گاســت می نامنــد. 

از آنجایــی کــه جریان هــای بــاد برخــالف جریــان ســایر 

ــور  ــه ط ــتند، و ب ــداری نیس ــت پای ــیاالت دارای طبیع س

تصادفــی نوســان می کننــد، لــذا مهندســین بارهــای 

ناشــی از بــاد را بــه صــورت آمــاری مــورد مطالعــه قــرار 

می دهنــد. 
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ــد  ــت از درص ــارت اس ــه عب ــادی ک ــد اقتص ــرخ رش  ن

ــبت  ــال نس ــی یکس ــص داخل ــد ناخال ــرات در تولی تغیی

ــرخ  ــل، در رشایطــی کــه ن ــد ناخالــص ســال قب ــه تولی ب

رشــد اقتصــادی مثبــت و صعــودی باشــد، نشــان از 

ــه  ــی ک ــت و زمان ــاد اس ــای اقتص ــق در فض ــاد رون ایج

ــرار  ــای ق ــه معن ــد ب ــت باش ــا ثاب ــی ی ــرخ منف ــن ن ای

ــش  ــا افزای ــت رکــود اســت. ب گرفــن اقتصــاد در وضعی

ــه  ــوالت و ب ــرای محص ــا ب ــادی، تقاض ــد اقتص ــرخ رش ن

بــه  و  یافتــه  افزایــش  اساســی  کاالهــای  خصــوص 

ــد. تولیــد  ــز افزایــش می یاب ــد نی ــزان تولی ــال آن، می دنب

تشــدید  ســاله   3 دوره  در  ایــران  داخلــی  ناخالــص 

تحریم هــای غــرب یعنــی ســال های 2011 تــا 2014،  

بــه میــزان 160 میلیــارد دالر کاهــش یافــت تــا ایــران در 

ــن مــدت،  ــا طــی ای ــزرگ دنی ــدی اقتصادهــای ب رده بن

ــص  ــد ناخال ــاس تولی ــن اس ــر ای ــد. ب ــقوط کن ــه س 7 پل

ــت  ــا اف ــور ب ــران طــی دوره ســه ســاله مذک ــی ای داخل

28 درصــدی مواجــه شــد و باعــث گشــت ایــران کــه در 

ــن اقتصادهــای جهــان  ــه 21 بزرگرتی ســال 2011 در رتب

قــرار داشــت در ســال 2014 بــه جایــگاه 28 تنــزل یابــد. 

پیــش از تشــدید تحریم هــا یعنــی در ســال 2011 تولیــد 

ناخالــص داخلــی ایــران 576 میلیــارد دالر بــرآورد شــده 

بــود کــه بــا تشــدید تحریم هــا ایــن رقــم در ســال بعــد 

بــه 557 میلیــارد دالر کاهــش یافــت. رونــد نزولــی 

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در ســال های 2013 و 

2014 نیــز ادامــه یافــت و رقــم تولیــد ناخالــص داخلــی 

ایــران در ایــن ســال ها بــه ترتیــب بــه 493 میلیــارد دالر 

ــا  ــال تحریم ه ــن ح ــید. در عی ــارد دالر رس و 415 میلی

ــوده و  ــی نب ــص داخل ــد ناخال ــل کاهــش تولی ــا عام تنه

افــت شــدید قیمــت نفــت بــه ویــژه در ســال 2014 بــه 

ایــن رونــد نزولــی شــتاب بخشــید. اقتصــاد ایــران بعــد 

از 9 فصــل متوالــی رشــد منفــی و رکــود تورمــی در 

ــا  ــار 1393 ب ــام در به ــا 1392 رسانج ــال های 1390 ت س

رشــد مثبــت 4 درصــدی و در عیــن حــال کاهــش تــورم 

بررسی متغیرهای اقتصاد کالن ایران 
در سال های گذشته و پیش بینی آنها در سال 1395

گرچــه اقتصــاد ایــران یــک اقتصــاد ترکیبــی و در حــال گــذار، شــامل یــک بخــش عمومــی بــزرگ و بخــش عمــده ای کــه بــه شــیوه متمرکــز و دســتوری اداره می شــود می باشــد، بــا ایــن حال 

عناوینــی ماننــد بیســت و یکمیــن اقتصــاد برتــر دنیــا، چهارمیــن تولیــد کننــده نفــت در جهــان، دارنــده دومیــن ذخایــر گازی جهــان، رتبــه دهــم در صنعــت گردشــگری و رتبــه پنجــم در 

اکوتوریســم، بزرگرتیــن و بیشــرتین میــزان صنایــع در حــوزه خاورمیانــه و شــامل آفریقــا ، رتبه هــای چهــارم تــا دهــم دنیــا در تولیــد روی و کبالــت، رتبــه برتــر در ذخایــر آلومینیــوم، منگنز 

و مــس در جهــان، رتبــه چهــارم دنیــا بــه لحــاظ تنــوع تولیــدات محصــوالت کشــاورزی در گذشــته ای نــه چنــدان دور و اغلــب مــوارد تــا االن نشــان دهنــده جایــگاه ویــژه اقتصاد ایــران در 

منطقــه و جهــان می باشــد. اشــکاالت عمــده در ایــن اقتصــاد، نتیجــه ترکیبــی از کنــرتل قیمت هــا و یارانه هــا بــه ویــژه در بخــش مــواد غذایــی و انــرژی همچنیــن قاچــاق، کنــرتل اداری و 

فســاد گســرتده اســت کــه باعــث تضعیــف مولفه هــای رشــد بخــش خصوصــی شــده  اســت.

 وحید پاافشار

مواجــه شــد و رشــد اقتصــادی در بهــار و تابســتان 4 

ــرای کل ســال 1393  ــز 2 درصــد و ب درصــد و در پایی

بــه  طــور متوســط 3 درصــد رشــد کــرد.  نــرخ رشــد 

اقتصــادی نیــز در ســال 1393 معــادل 3 درصــد بــود 

در  مختلفــی  پیش بینی هــای   1394 ســال  بــرای  و 

ــل  ــد و از حداق ــان ش ــادی بی ــد اقتص ــرخ رش ــورد ن م

0/6 درصــد تــا 4 درصــد و همچنیــن در 

 8 نــرخ  حالــت  خوش بینانه تریــن 

ــل  ــو کام ــورت لغ ــد، در ص درص

ــه  ــد. ب ــه دادن ــا را ارائ تحریم ه

ــت  ــت نف ــش قیم ــال افزای دنب

ــم و در  ــم و ده ــت نه در دول

ــران  ــم اقتصــاد ای ــی آن تحری پ

غربــی  کشــورهای  ســوی  از 

ــرای 9  ــود ب ــه گســرتش رک منجــر ب

فصــل متوالــی در اقتصــاد ایــران شــد و 

بــرای خــروج از ایــن رکــود نیــز اقتصاددانــان ایرانــی 

بین املللــی تحلیل هــا و گزارش هــای  و کارشناســان 

انتشــار  گزارش هــای  کردنــد.  منتــرش  را  متفاوتــی 

یافتــه اگرچــه در مــواردی بــا خوش بینــی و گاهــی بــا 

بدبینــی همــراه بــود و خــروج اقتصــاد ایــران از دوران 

رکــود و رســیدن بــه رشــد اقتصــادی پیش بینــی شــده 

در برنامه هــای چهــارم و پنجــم را در زمانــی طوالنــی 

امکانپذیــر می دانســت امــا پــس از آنکــه روشــن شــد 

دولــت یازدهــم بیشــرتین اقدامــات خــود را بــر بهبــود 

ارتباطــات بین املللــی ایــران متمرکــز کــرده اســت، 

تحلیل هــای جدیــد دســتیابی بــه نرخ هــای رشــد 

بیــش از 3 درصــد را در دوره زمانــی دو تــا ســه ســاله 

ــان باتوجــه  قابــل تصــور می ســاخت. امــا در ایــن می

ــه  ــبت ب ــادی نس ــان اقتص ــه متخصص ــی ک ــه اهمیت ب

معتــرب  نهــاد  دو  توســط  منترششــده  گزارش هــای 

ــک  ــول و بان ــی پ ــدوق بین امللل ــد صن ــی مانن بین امللل

جهانــی قائــل هســتند، تحلیــل ایــن دو نهــاد از رشایط 

ــت  ــران اهمی ــاد ای ــورم در اقتص ــادی و ت ــد اقتص رش

ــی  ــه برخ ــر چ ــد. اگ ــان می ده ــود نش ــرتی از خ بیش

ــادی  ــد اقتص ــه رش ــیدن ب ــی از رس ــان ایران کارشناس

ــا  ــد ام ــرب می دادن ــال 2015 خ ــد در س ــا 4 درص 3 ت

ــر  ــد ب ــان تاکی گــزارش بانــک جهانــی همچن

اقتصــادی  کــه رشــد  داشــت  ایــن 

ایــران در ســال 2015 بــه  0/6 

ــن  ــود. ای ــدود می ش ــد مح درص

صنــدوق بــا پیش بینــی رشــد 

اقتصــاد  بــرای  درصــدی   3/5

0/6 درصــدی  رشــد  و  جهــان 

اقتصــاد ایــران در ســال 2015، 

در  رشــد  پیش بینــی  همچنیــن 

ســال 2016 نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران 

ــد  ــدوق از رش ــی صن ــد. پیش بین ــد برس ــه 1/3درص ب

اقتصــادی ایــران نشــان دهنــده تاثیــر کاهــش قیمــت 

ناشــی  بــر پیرشفــت  ادامــه بی ثباتی هــا  نفــت و 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــروه1+5 اس ــران و گ ــق ای از تواف

کاهــش قیمــت نفــت و کاهــش درآمدهــای دولــت و 

بــه وجــود آمــدن تنگناهــای مالــی بــه نظــر می رســد 

ــی شــدن رشــد اقتصــادی در  ــری از منف ــرای جلوگی ب

ســال 1394 و افزایــش رشــد اقتصــادی در ســال 1395، 

مداخلــه دولــت بــرای رفــع تنگنــای مالــی بــا اقداماتی 

نظیــر انتشــار اوراق بازپرداخــت بدهــی دولتــی، 

ــد  ــزار خری اصــالح ســاختار نظــام بانکــی، توســعه اب

دیــن و تحریــک تقاضــا در ســال جــاری و تــداوم آن 

در ســال آینــده مبــادرت ورزد. بنابرایــن کنــرتل تــورم 

ــد و  ــادی می باش ــد اقتص ــه رش ــتیابی ب ــاز دس پیش نی

ــتیابی  ــود و دس ــت هــدف خــود را خــروج از رک دول

بــه رشــد اقتصــادی مســتمر قــرار داده کــه دســتیابی 

بــه ایــن هــدف، نیازمنــد ثبــات در بازارهــای مختلــف 

ــه  ــر ب ــال های اخی ــت در س ــاالی نف ــت ب ــت. قیم اس

ایــران ایــن امــکان را داده اســت تــا 97 میلیــارد دالر 

ارز آوری داشــته باشــد. اگرچــه ایــن افزایــش درآمــد 

ــی  ــذاری داخل ــه گ ــش رسمای ــاوری و افزای ــه خودب ب

کمــک کــرد امــا نــرخ دورقمــی بیــکاری و تــورم 

همچنــان باقی مانــد. 

ــر ســالیانه  ــارت اســت از درصــد تغیی ــورم، عب ــرخ ت ن

در شــاخص قیمت هــا. منظــور از شــاخص قیمت هــا، 

شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مرفــی اســت. 

آنچــه کــه از سیاســت های پولــی و مالــی کشــور 

ســال های  در  دولــت  سیاســت  اســت  مشــخص 

ــرخ  ــت. ن ــوده اس ــورم ب ــرتل ت ــر کن ــی ب ــته مبن گذش

ــا 40 درصــد در ســال 1392 بــه  تــورم از حــدود 35 ت

ــرای ســال  ــان 1393 رســید و ب ــر 16 درصــد در پای زی

1394 حــدود 15 درصــد پیش بینــی شــد. آمارهــای 

صنــدوق بین املللــی پــول نشــان مــی داد بــا موفقیــت 

ــه  ــورم ب ــرخ ت ــورم و کاهــش ن ــا ت ــه ب ــران در مقابل ای

کمــرت از نصــف در ســال 2014 جایــگاه ایــران از ایــن 

نظــر در ســطح جهــان بهبــود یابــد بــه ایــن ترتیــب در 

ســال 2014 نــرخ تــورم ایــران بــه 15/5 درصــد کاهــش 

یافــت و ایــران توانســت وضعیــت خــود در رده بنــدی 

ــه طــوری  ــود ببخشــد ب ــه بهب ــورم را دو پل ــی ت جهان

ــدی  ــن رده بن ــگاه پنجــم ای ــن ســال در جای ــه در ای ک

قــرار گیــرد. صنــدوق بین املللــی پــول بــرای ســال 

2015 پیش بینــی نــرخ تــورم ایــران را افزایشــی و آن را 

ــه از سیاســت های  ــه ک ــن زد. آنچ 16/5 درصــد تخمی

پولــی بانــک مرکــزی قابــل نتیجه گیــری اســت بــا 

ــود  ــط خــروج از رک ــه رشای ــاز کشــور ب ــه نی ــه ب توج

ــی  ــورت افزایش ــه ص ــال 1395 ب ــورم در س ــاخص ت ش

نرخ رشد اقتاد عبارت از 

درصد تغییرات تولید ناخالص 

داخلی یکسال نسبت به سال قبل 

می باشد.
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خواهــد بــود. مطابــق بــا آنچــه نــرخ رشــد نقدینگــی 

ــوق  ــده در ف ــن زده ش ــادی تخیم ــد اقتص ــرخ رش و ن

نــرخ تــورم مــورد انتظــار بــرای ســال 1395 حــدود 16 

ــود. ــن زده می ش ــد تخمی درص

سال هاســت نــرخ تــورم بــاال، یکــی از ویژگی هــای 

ــران بــوده اســت. نگاهــی  ــر اقتصــاد ای جدایــی ناپذی

ــط  ــه متوس ــد ک ــان می ده ــورم نش ــار ت ــد آم ــر رون ب

ایــن شــاخص مهــم اقتصــادی در طــی ســال های 

2000 تــا 2010 بیــش از دو برابــر متوســط کشــورهای 

منطقــه بــوده اســت. بــا آغــاز دهــه دوم قــرن جدیــد، 

ــدید و  ــا تش ــی قیمت ه ــطح عموم ــش س ــد افزای رون

ــید  ــال 2013 رس ــد در س ــه 34/7 درص ــورم ب ــرخ ت ن

کــه 3/5 برابــر میانگیــن کشــورهای منطقــه بــوده 

ــادی  ــت های اقتص ــت و سیاس ــر دول ــا تغیی ــت. ب اس

آن، بازگردانــدن آرامــش بــه فضــای اقتصــاد کشــور در 

ــد افزایشــی  ــه و رون ــرار گرفت صــدر برنامه هــای آن ق

نــرخ تــورم متوقــف گردیــد. صنــدوق بین املللــی 

پــول پیش بینــی کــرده اســت کــه نــرخ تــورم در ســال 

جــاری میــالدی بــه 17 درصــد افزایــش یابــد، ایــن در 

ــا کاهــش  حالــی اســت کــه میانگیــن تــورم منطقــه ب

ــود.  همــراه خواهــد ب

ــو  ــک س ــت، از ی ــارج دول ــش مخ ــی، افزای ــد مل درآم

می توانــد منجــر بــه افزایــش تقاضــا و در نتیجــه 

افزایــش قیمــت و ایجــاد تــورم گــردد و از طــرف 

دیگــر می توانــد از ایجــاد رکــود در بخشــی از اقتصــاد 

ــک  ــا از ی ــزان مالیات ه ــش می ــد. افزای ــری منای جلوگی

ــت و  ــد دول ــش درآم ــه افزای ــر ب ــد منج ــو می توان س

کاهــش وابســتگی بــه منابــع نفتــی گردیــده و در 

بلندمــدت اثــرات مناســبی را در حــوزه اقتصــاد ایجــاد 

ــه افزایــش  ــد منجــر ب ــد و از ســوی دیگــر می توان کن

اثــرات  و  گشــته  مــردم  و  رشکت هــا  هزینه هــای 

مخــرب اجتامعــی و اقتصــادی بــه همــراه داشــته 

ــر  ــه نظ ــمی، ب ــر رس ــع غی ــه مناب ــه ب ــا توج ــد. ب باش

می رســد بودجــه ســال آینــده یــک بودجــه 

انقباضــی بــا وابســتگی کمــرتی بــه 

نفــت باشــد. منــودار مقایســه . 

ــوط  منــودار مقایســه ای مرب

بــه ارقــام اصلــی بودجــه 

در ســال هــای 90 تــا 94 

در جــدول زیــر نشــان داده 

شــده اســت.

منابــع بودجــه ای کشــور در 

ســال 94 نســبت بــه ســال پیــش 

از آن، 4 درصــد و منابــع بودجــه ســال 

93 نســبت بــه ســال قبــل از آن، 10 درصــد رشــد 

داشــته اســت. منابــع بودجــه عمومــی دولــت در 

ــوده  ــال ب ــارد ری ســال 93، معــادل 2/350 هــزار میلی

ــد،  ــه 14 درص ــک ب ــدی نزدی ــا رش ــال 94 ب ــه در س ک

ــه  ــت. ک ــیده اس ــال رس ــارد ری ــزار میلی ــه 2/673 ه ب

ــا  ــال 94 تقریب ــور در س ــه کش ــت بودج ــوان گف می ت

انبســاطی بــوده اســت. بخــش عمــده منابــع بودجــه 

ــی  ــی و انتفاع ــای دولت ــع رشکت ه ــور را مناب کل کش

وابســته بــه دولــت و بانک هــا تشــکیل می دهــد 

کــه در ســال 94 نســبت بــه 93 کاهــش نامحسوســی 

داشــته اســت.

بــرای آنکــه بتــوان ترکیــب منابــع بودجــه را در ســال 

94 بــا ســال های دیگــر مقایســه منــود، بایــد بــه منودار 

آن توجــه کــرد. هامنطــور کــه مشــاهده می شــود در 

ســال جــاری، اتــکای بیشــرتی بــه منابــع عمومــی 

دولتــی شــده اســت و ســهم منابــع رشکت هــای 

ــا  ــت و بانک ه ــه دول ــته ب ــی وابس ــی و انتفاع دولت

در بودجــه کل کشــور 1 درصــد نســبت بــه ســال 

ــه  ــرای آنک ــت. ب ــه اس ــش یافت ــل افزای قب

را  وابســتگی دولــت  میــزان  بتــوان 

ــع درآمــدی اش  ــک از مناب ــه هــر ی ب

قبــل  ســال های  بــا   94 ســال  در 

مقایســه کــرد. هامنطــور کــه از 

منــودار مالحظــه می شــود، از ســال 

ــد  ــه درآم ــه بعــد وابســتگی ب 92 ب

ناشــی از فــروش نفــت کاهــش یافتــه 

و درآمدهــای مالیاتــی افزایــش یافتــه 

اســت.

ــرد  ــی ک ــوق پیش بین ــام ف ــوان از ارق ــه می ت ــه ک آنچ

ــت و  ــی نف ــای جهان ــش قیمت ه ــه کاه ــه ب ــا توج ب

قیمــت مــورد انتظــار نفــت، ســهم نفــت از بودجــه 

و ســهم درآمدهــای  کــرده  پیــدا  کاهــش  دولــت 

مالیاتــی در بودجــه باالتــر خواهــد رفــت. آنچــه کــه 

ــهم  ــی س ــای نفت ــش درآمده ــا کاه ــت ب ــلم اس مس

فعالیت هــای دولــت در اقتصــاد کاهــش پیــدا کــرده 

دولــت رصف  درآمدهــای  از  و حــدود 81 درصــد 

ــال  ــت در س ــد و دول ــد ش ــاری خواه ــای ج هزینه ه

آینــده نیــز بــا کــری بودجــه عملیاتــی مواجــه 

خواهــد بــود و تحقــق بودجــه عمرانــی اندکــی دور 

ــود. ــد ب ــن خواه از ذه

بررسی ها نشان می دهند که 

بودجه کشور در سال 94 تقریبا 

انبساطی بوده است.

ــه کاهــش قیمــت نفــت در ســال  ــا توجــه ب ــراز تجــاری خارجــی ب ت

2015، درآمــد صــادرات نفــت کشــورهای منطقــه بیــش از 380 

ــه  ــوان انتظــار داشــت ک ــن می ت ــت. بنابرای ــارد دالر کاهــش یاف میلی

کاهــش قیمــت نفــت، مــازاد تجــاری بلنــد مــدت کشــورهای مذکــور 

را بــه شــدت کاهــش داده و کــری را در ترازهــا منایــان ســازد. البتــه 

ــش نســبی  ــه افزای ــا توجــه ب ــه ب ــرده اســت ک ــی ک ــدوق پیش بین صن

ــورهای  ــراز کش ــه ت ــاری ب ــازاد تج ــال 2020، م ــا س ــت ت ــت نف قیم

صادرکننــده نفــت بــاز گــردد. بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه تحریم هــای 

ــود، در  ــرده ب ــاد ک ــران ایج ــت ای ــادرات نف ــیر ص ــی در مس بین امللل

طــول ســال های اخیــر همــواره از نســبت تــراز تجــاری مثبــت ایــران 

در تولیــد ناخالــص داخلــی کاســته شــده بــه طــوری کــه، تــراز تجــاری 

ایــران در ســال 2014 مثبــت و در حــدود 3/8 درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی بــوده کــه ایــن نســبت بــه حــدود 0/8 درصــد در ســال 2015 

ــه و پیش بینــی ایــن شــاخص توســط صنــدوق بین املللــی  ــل یافت تقلی

ــرای ســال 2016  ــد کاهشــی قیمــت نفــت، ب ــه رون ــا توجــه ب ــول ب پ

، 1/2 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی خواهــد بــود. منــودار مقایســه 

ــراز تجــاری منطقــه از ســال  ــران و متوســط ت ــراز تجــاری ای ــزان ت می

ــد.  ــان می ده ــی را نش ــص داخل ــد ناخال ــا 2016 از تولی 2011 ت
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 تامیــن رفــاه اجتامعــی در متامــی جوامــع بــرشی بــه 

برنامه ریزی هــای  وجــوه  مهمرتیــن  از  یکــی  عنــوان 

کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــه منظــور فراهــم آوردن 

کلیــه نیازهــای فــردی و اجتامعــی افــراد حــارض در 

جامعــه مــورد توجــه بــوده و هســت. در کنــار متامــی 

نیازهــای فــردی و اجتامعــی ای کــه بعضــاً توســط 

دارد  وجــود  نیازهایــی  می شــود،  برطــرف  اشــخاص 

ــه تامیــن  کــه تامیــن آنهــا بــه دالیــل مختلــف، از جمل

ــر جامعــه و  ــم ب ــط حاک ــن و ضواب ــی، قوانی ــع مال مناب

ــاد موجــود در مراحــل مختلــف  ســختی های بســیار زی

ــا و  ــات، ارگان ه ــده موسس ــر عه ــا، ب ــاخن آنه ــا س مهی

ســازمان های دولتــی اســت. یکــی از ایــن نیازهــا، نیــاز 

بــه مســکن اســت کــه در طــول ســال های گذشــته بــه 

دلیــل افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت، افــزوده شــدن بــه 

ــرخ  ــش ن تعــداد خانوارهــای موجــود در جامعــه، افزای

ــف از  ــل مختل ــه دالی ــزرگ ب ــهرهای ب ــه ش ــرت ب مهاج

ــدت در  ــه ش ــره ب ــب و غی ــغل مناس ــن ش ــه یاف جمل

جامعــه کنونــی کشــور منــاد یافتــه اســت. هرچنــد 

راهکارهــای متعــددی بــرای برطــرف کــردن عوامــل 

ایجــاد کننــده و بعضــاً بحــران ســاز ایــن مســئله از 

ــا  ــود دارد، ب ــانه وج ــانه و جامعه شناس ــد روانشناس دی

ــکل  ــردن مش ــرف ک ــی برط ــئولیت اصل ــال مس ــن ح ای

ــف جامعــه  ــان اقشــار مختل ــه در می ــن مســکن ک تامی

بــه شــدت گســرتش یافتــه اســت، بــر عهــده وزارت راه، 

مســکن و شهرســازی و کلیــه ارگان هــای وابســته اســت.

ــه دور از ذهــن نیســت کــه نظــام ســاخت و ســاز  البت

ــن  ــم و همچنی ــط اداری حاک ــن و ضواب ــث قوانی از حی

امــر  در  کالن  تصمیم گیری هــای  بــر  موثــر  عوامــل 

ــل در انتخــاب  ــز پارامرتهــای دخی ســاخت و ســاز و نی

حیــث  از  مســکن  ســاخت  و  طراحــی  شــیوه های 

ــی و  ــای اصول ــه بازنگری ه ــاز ب ــران، نی ــامری و عم مع

ــط موجــود و  ــن حــال در رشای ــا ای ــانه دارد، ب کارشناس

ــا  ــه بعض ــتی هایی ک ــم و کاس ــی ک ــه متام ــه ب ــا توج ب

فناوری های نوین ساختمانی  
بایدها و چالش ها

باالرفــن نیــاز بــه مســکن و توجــه بــه رسعــت ســاخت، ســبب گســرتش اســتفاده از فناوری هــای نویــن ســاختامنی در کشــور شــده اســت. بهره گیــری از ایــن فناوری هــا، 

مســتلزم شــناخت دقیــق آنهــا و بسرتســازی مناســب بــرای بــه کارگیــری اصولــی اســت. در ایــن مقالــه تــالش می شــود بــا اشــاره بــه نیازهــای اجتامعــی و مدیریتــی، 

مشــکالت موجــود در مســیر صنعتــی ســازی ســاختامن بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن، بــه اختصــار بررســی شــده و الزامــات فنــی آن ترشیــح گــردد.

 راضیه سادات محبوب رشیفی

ــده می شــود، می بایســت  در امــر ســاخت و ســاز دی

ضمــن توجــه بــه افــق دوردســت و پی ریــزی مبنایــی 

ارتقــاء  و  موثــر  تغییــرات  اعــامل  بــرای  مناســب 

ــیوه های  ــاب ش ــود، انتخ ــت موج وضعی

اصولــی و مهندســی بــرای رفــع 

آینــده  در  مســکن  معضــل 

نزدیــک بــه طــور مــوازی مــورد 

ــرد.   ــرار گی ــه ق توج

ــت  ــاختامن در حال ــت س صنع

کلی وابســته بــه عواملی اســت 

از قبیــل: شــوراهای تصمیم گیــری 

در خصــوص اختصــاص بودجــه و 

زمیــن بــرای احــداث مســکن، گروه هــای 

در  تصمیم گیــری  بــرای  مشــاوره ای  و  تحقیقاتــی 

و  فنــی  گروه هــای  ســاخت،  شــیوه های  خصــوص 

ــروژه  ــرای پ ــی و اج ــئولیت طراح ــه مس ــی ک مهندس

را بــه عهــده می گیرنــد کــه شــامل مهندســین و 

ــی  ــای نظارت ــوند، گروه ه ــاختامنی می ش ــران س کارگ

کــه تــوان اعــامل نظــر و بررســی بــر روی پروژه هــای 

مختلــف انبوه ســازی را داشــته باشــند و در آخــر 

ــکن. ــدگان مس ــرف کنن م

مذکــور  گروه هــای  انتظــارات  متــام  هرچنــد 

بــرآورده  مســکن  ســاخت  رونــد  در  می بایســت 

شــود، لیکــن رضایــت ســاکنین از درجــه اهمیــت 

ــذا الزم اســت در متامــی  ــری برخــوردار اســت. ل باالت

ــدگان  ــق و نیازهــای مرف کنن مراحــل، ســالئق، عالی

مــورد توجــه اکیــد قــرار گیــرد. ایــن توجــه در نتیجــه 

در  ســاکن  مختلــف  قوم هــای  از  کافــی  شــناخت 

کشــور، رشایــط مختلــف اقلیمــی و زیســت محیطــی 

حاکــم بــر فضای زندگی شــهری، روســتائی و عشــایری 

فرهنگ هــای  و  تفکــرات  نیــز  و  جامعــه  افــراد 

مختلــف آنهــا حاصــل خواهــد شــد. شــایان ذکــر 

اســت کــه تــوان مالــی نیازمنــدان بــه 

مســکن از مهمرتیــن عواملــی اســت 

توجــه  مــورد  می بایســت  کــه 

قــرار گیــرد. زیــرا تامیــن مســکن 

از جملــه وظایفــی اســت کــه 

می بایســت در حــق طبقــه کــم 

درآمــد جامعــه بیــش از ســایرین 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

بــا توجــه بــه نیــاز بــه تامیــن مســکن 

می بایســت  کــه  فعلــی،  وضعیــت  در 

بــه رسعــت و در حجــم زیــاد اتفــاق بیافتــد، در 

ــی و مهندســی  ــه دوم الزم اســت گروه هــای فن مرحل

بــا تکنولوژی هــای روز دنیــا بخصــوص آن دســته 

از تکنولوژی هایــی کــه رسعــت ســاخت و ســاز و 

ــند  ــا می بخش ــی ارتق ــو مطلوب ــه نح ــت آن را ب کیفی

ــه  ــنایی هرچ ــه آش ــاز ب ــار آن نی ــوند. در کن ــنا ش آش

دقیق تــر و بیشــرت بــا مقــررات ملــی ســاختامن کشــور 

ــوم واقــع شــده و عــده  ــر مظل کــه در ســال های اخی

کثیــری از مهندســان از دقــت نظــر در مباحــث مهــم 

آن غافــل شــده اند نیــازی اجتنــاب ناپذیــر اســت. 

ایــن امــر نــه بــه ایــن معناســت کــه ضوابــط ملــی بــه 

عنــوان مانعــی بــرای ورود تکنولوژی هــای ســاخت بــه 

کشــور باشــد، کــه بــه ایــن معناســت کــه مهندســان 

کشــور بــا تدقیــق در ضوابــط ملــی و شــناخت بایدها 

و نبایدهــای مهــم مطــرح شــده در آنهــا بــه انتخــاب 

ــاق را  ــه بیشــرتین انطب ــد ک ــی بپردازن تکنولوژی های

ــاز  ــاخت و س ــول س ــل قب ــوب و قاب ــط مطل ــا رشای ب

در کشــور داشــته باشــد و یــا انعطــاف پذیــری کافــی 

بــرای پذیــرش رشایــط موجــود در کشــور را بتــوان در 

ــه نظــر می رســد  ــه ب ــن مرحل ــذا در ای ــت. ل ــا یاف آنه

ــز  ــای حائ ــه پارامرته ــا مجموع ــان ب ــنایی مهندس آش

اهمیــت در ســاخت مســکن و نیــز مجموعــه مقررات 

ملــی و در کنــار آنهــا، جســتجوی فناوری هــای نویــن 

ــه فایــده باشــد. ــد و ب ســاختامنی مفی

فناوری هــای نویــن شــامل ورود و تولیــد مصالــح، 

اجــزای ســاختامنی، سیســتم های ســاختامنی نویــن و 

شــیوه های نویــن اجرایــی می شــوند و در کنــار همــه 

بهره گیــری  و  پروژه هــا  این هــا، مدیریــت صحیــح 

مطلــوب از نیــروی کاری کارآمــد و دارای تخصــص از 

ــه جنبه هایــی از ایــن فناوری هاســت کــه بعضــاً  جمل

واردکننــدگان و تولیدکننــدگان از آن غافــل می شــوند. 

ــن  ــوژی نوی ــک تکنول ــری از ی ــت بهره گی ــی اس بدیه

بــدون توجــه بــه سیســتم مدیریتــی منطبــق بــا آن و 

ــاز، طــرح موفقــی را  ــز نیروهــای اجرایــی مــورد نی نی

ارائــه نخواهنــد داد. لــذا الزم اســت در کنــار مطالعات 

و دقــت نظرهــای مطــرح شــده در امــر کارشناســانه 

و مهندســی، گــروه مدیریتــی پروژه هــا، بیشــرتین 

ــی  ــای مدیریت ــناخت پارامرته ــه ش ــود را ب ــه خ توج

مهــم و موثــر در موفــق بــودن یــا شکســت خــوردن 

ــل را  ــن عوام ــازند و کوچکرتی ــوف س ــا معط پروژه ه

نیــز مــورد توجــه قــرار دهنــد. بدیــن طریــق امــکان 

ایجــاد تحولــی عظیــم در نگــرش ســاخت و ســاز مهیــا 

ــت ســاخت و  ــاء وضعی ــار ارتق خواهــد شــد و در کن

ــه در  ــای کالن و چ ــه در پروژه ه ــور، چ ــاز در کش س

ــادی در  ــی بنی ــک، اصالحات ــی کوچ ــای عمران طرح ه

فناوری های نوین 

شامل ورود و تولید مصالح، 

اجزای ساختامن، سیستم های 

ساختامنی نوین و شیوه های

 نوین اجرائی می شوند.
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ــورت  ــاز ص ــاخت و س ــت س ــر صنع ــم ب ــرش حاک نگ

خواهــد پذیرفــت. یکــی از وجــوه ایــن تحــول عظیــم، 

تغییــر در ســازماندهی نیــروی کارگــری و تربیــت 

نیروهــای کاری منطبــق بــر اصــول فنــی و حرفــه ای و 

بــا بهره گیــری از آموزش هــای اصولــی اســت.

ــا کنــون تالش هــای بســیاری  هرچنــد از ســال 1386 ت

ــج نگــرش صنعتی ســازی در کشــور  در خصــوص تروی

انجــام شــده اســت و بعضــاً بــه نتایــج مطلــوب هــم 

رســیده، امــا هنــوز مســیر طوالنــی و پــر فــراز و 

ــاب  ــدون انتخ ــرار دارد و ب ــش روی ق ــیبی در پی نش

ــکان  ــتمر، ام ــای مس ــت و پیگیری ه ــیوه های درس ش

ــالش وزارت  ــد. ت ــد ش ــم نخواه ــه فراه ــول نتیج حص

راه، مســکن و شهرســازی زیــر نظــر مرکــز تحقیقــات 

ســاختامن و مســکن و اعطــای تائیدیه هــای فنــی 

ــق  ــی دقی ــورد ارزیاب ــه م ــربی ک ــای معت ــه طرح ه ب

و موشــکافانه ایــن مرکــز قــرار گرفتــه و از اعتبــار 

ــرای عهــده دار شــدن پروژه هــای انبوه ســازی  کافــی ب

تالش هــای  اولیــن  جملــه  از  بوده انــد،  برخــوردار 

ــا ســاخن بســرتی مناســب  ــرای مهی ــه ب صــورت گرفت

بــرای فعالیــت در حیطــه صنعتی ســازی بــوده اســت. 

ــر  ــر مث ــای مثم ــت تالش ه ــدی الزم اس ــل بع در مراح

ــی  ــه فن ــه جامع ــا ب ــن فناوری ه ــاندن ای ــرای شناس ب

و مهندســی و جامعــه مرف کننــدگان صــورت گیــرد 

ــا  ــا فناوری ه ــب ب ــای متناس ــار آن آموزش ه و در کن

بــرای بهره گیــری صحیــح از آنهــا ارائــه شــود. در 

ایــن زمینــه، رویکردهــای متفاوتــی مــورد توجــه قــرار 

اســتفاده  می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  گرفته اســت 

و  اجــزاء  کــردن  وارد  پیش ســاختگی،  صنعــت  از 

قطعــات ســبک ســازه ای بــه فرهنــگ ســاخت و ســاز 

و تجربــه سیســتم های جدیــد ســاخت را نــام بــرد. از 

ــرزه ای  ــن ســالیان، تجــارب ل آنجــا کــه در طــول همی

ــه صنعــت  ــایندی در کارنام ــف و بعضــاً ناخوش مختل

ساختامن ســازی در کشــور ثبــت گردیــد، لــزوم توجــه 

دقیــق و علمــی بــه هرآنچــه بــه عنــوان راه حــل 

پررنگ تــر  می شــود  شــناخته  موجــود  مشــکالت 

ــد.  گردی

بــازار  در  رســمی  مجــوز  بــا  کــه  فناوری هایــی 

گروه هــای  در  شــده اند،  وارد  ســاختامن  صنعــت 

ــازه ای و  ــات س ــازه ای، قطع ــتم های س ــف سیس مختل

ــن  ــن، شــیوه های نوی ــح نوی ــن، مصال غیرســازه ای نوی

ــدی  ــی طبقه بن ــای اجرای ــین آالت و ابزاره ــرا، ماش اج

بــرای  را  حــارض  طبقه بنــدی  آنچــه  شــده اند. 

فناوری هــا مــورد توجــه قــرار می دهــد بــه رشح زیــر 

ــت: اس

• زلزلــه، بــه عنــوان یکــی از محتمل تریــن بالیــای 

طبیعــی کــه بعضــاً تجربه هــای ناخوشــایندی را بــرای 

ایــران بــه بــار آورده اســت، از جملــه عواملــی اســت 

کــه در طراحــی و ســاخت یــک بنــا می بایســت مــورد 

ــی  ــات و مبان ــه تحقیق ــتند ب ــرد. مس ــرار گی ــه ق توج

علمــی، واضــح اســت کــه تــوان ســاختامن در مقابلــه 

بــا زلزلــه ارتبــاط مســتقیم بــا عملکــرد سیســتم 

ســاختامنی و اجــزاء ســازه ای و غیــر ســازه ای آن دارد. 

ــیوه های  ــری ش ــت در بازنگ ــی اس بدیه

ســاخت و بــا هــدف باالبــردن 

و  ســاختامن  مفیــد  عمــر 

تــوان آن در برابــر زلزلــه، 

اولیــن توجــه بــه ســمت 

سیســتم ســازهای منعطــف 

راســتا  ایــن  در  می شــود. 

توجــه  مــورد  هــدف  دو 

شــناخت  اول  می گیــرد،  قــرار 

نقــاط ضعــف سیســتم های مرســوم در 

ســاخت و ســاز )بــه عبــارت دیگــر سیســتم های ســازه ای 

متــداول( و دوم شــناخت سیســتم های ســاختامنی 

جدیــدی کــه در ســایر کشــورها )بــا تجــارب اقلیمی و 

فرهنگــی و لرزهــای مشــابه بــا آنچــه در ایــران بــا آن 

مواجــه هســتیم( مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و دارای 

ــت. ــی اس ــه مطلوب کارنام

از  متشــکل  ســازه ای  سیســتم  کلــی  حالــت  در   •

از  عظیمــی  بخــش  و  قطعــات  مختلــف  انــواع 

اتصــاالت اســت کــه انتظــار مــی رود بــه صــورت 

ــلامً  ــد. مس ــت کنن ــه مقاوم ــل زلزل ــه در مقاب یکپارچ

ســازه ای،  هــر سیســتم  نقــاط ضعــف  از  جــدای 

یکــی از تاثیرگذارتریــن عواملــی کــه منجــر بــه ایجــاد 

ــود،  ــاختامن می ش ــده در س ــای پیش بینی نش خرابی ه

ــه طــور کلــی در طــرح  خطــای انســانی اســت کــه ب

و اجــرای ســاختامن و بــه طــور خــاص در اجــرای 

ــه ســمت اســتفاده  اتصــاالت رخ می دهــد. حرکــت ب

از سیســتم هایی کــه کمرتیــن دخالــت نیــروی انســانی 

را در هنــگام ســاخت و اجــرا دارد، می توانــد راهــکار 

مطلوبــی بــرای جلوگیــری از کاهــش تــوان ســاختامن 

ــن  ــود. ای ــمرده ش ــای وارده برش ــل باره در مقاب

ــا در  ــرآن داشــته ت ــن را ب مســئله محققی

دو رویکــرد، بــه ســمت کاهــش نقــش 

خطــای انســانی در عملکــرد و رفتــار 

اول  شــوند،  منعطــف  ســاختامن 

ــود  ــتم های موج اســتفاده از سیس

در  یــا  پیش ســاخته  صــورت  بــه 

دوم  کارخانــه ای،  تولیــد  حالــت 

نوینــی  سیســتم های  از  بهره گیــری 

کــه نیــاز بــه نیــروی انســانی ماهر نداشــته 

ــروی انســانی  ــذاری نی ــزان تاثیرگ ــن می ــا کمرتی و ی

ایــن دو رویکــرد، در تفســیر  را شــامل می شــود. 

صنعتی ســازی معنــای دقیــق و قابــل قبولــی بــه خــود 

ــز )مســلامً در صــورت اجــرای  ــد و هــردو نی می گیرن

صحیــح و مدنظــر قــراردادن ضوابــط مربوطــه( از 

راهکارهــای باالبــردن تــوان ســاختامن در برابــر زلزلــه 

ــوند.  ــوب می ش محس

• عامــل بعــدی در باالبــردن تــوان لــرزه ای ســاختامن، 

کاهــش وزن ســازه اســت کــه اثــر مســتقیم بــر 

ــرزه ای قطعــات  ــه و عملکــرد ل ــروی زلزل محاســبه نی

نیــز  مســئله  ایــن  داشــت.  خواهــد  ســازه  کل  و 

اول  قــرار می گیــرد.  ارزیابــی  مــورد  وجــه  دو  در 

عملکــرد  بــا  ســاختامنی  سیســتم های  شناســایی 

در حالت کلی 

سیستم سازه ای متشکل از 

انواع مختلف قطعات و بخش 

عظیمی از اتصاالت است که انتظار 

می رود به صورت یکپارچه در 

مقابل زلزله مقاومت کنند.

لــرزه ای مطلــوب و وزن کمــرت، و دوم جایگزینــی 

ــا اجــزاء  قطعــات ســازه ای و غیرســازه ای ســاختامن ب

ســبکرت در راســتای شــناخت سیســتم های ســبک، آن 

ــی  ــل قبول ــبات قاب ــه مناس ــتم هایی ک ــته از سیس دس

ــردی،  ــای کارب ــور و نیازه ــرزه ای کش ــدی ل ــا پهنه بن ب

را  دارد  کشــور  اقتصــادی  و  اجتامعــی  فرهنگــی، 

می تــوان مــورد بررســی قــرار داد. در گــروه دوم نیــز، 

ــاوم  ــبک، مق ــاختامنی س ــح س ــق مصال ــناخت دقی ش

ــر و  ــزاء غیربارب ــا اج ــد ت ــد ش ــبب خواه ــن، س و نوی

ــز  ــاختامن را نی ــادی از س ــم زی ــه حج ــازه ای ک غیرس

ــرد. در ایــن  شــامل می شــود مــورد بازنگــری قــرار گی

ــبک و  ــای س ــبک، بن ه ــای س ــواع بلوک ه ــتا، ان راس

ــده  ــده و حجم دهن ــاوم، افزودنی هــای ســبک کنن مق

و بســیاری مصالــح دیگــر بــه منظــور پاســخگوئی بــه 

ــی(  ــی و خارج ــای داخل ــردی )دیواره ــای کارب نیازه

ــری  ــن بهره گی ــود. همچنی ــد ب ــتفاده خواهن ــل اس قاب

در  کــه  ســبک  ســاختامنی  ســقف های  انــواع  از 

اســتانداردها و آئین نامه هــای بین املللــی بــه آنهــا 

اشــاره شــده اســت و بــه مراتــب وزن کمــرتی از 

عنــوان  بــه  می توانــد  دارد،  متــداول  ســقف های 

گزینه هــای مناســبی مطــرح شــوند.

• بــه غیــر از تــوان لــرزه ای ســاختامن، عوامــل دیگــری 

ــد  ــرار می گیرن ــن مســکن مــورد توجــه ق ــز در تامی نی

کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد اقتصــادی، 

ــرد.  ــاره ک ــامری اش ــبات مع ــاخت و مناس ــت س رسع

ــن  ــدن، ضم ــی ش ــمت صنعت ــه س ــت ب ــرش حرک نگ

توجــه عاملانــه بــه ضوابــط و محاســبات و تحقیقــات 

ــردی و مشکل گشــا خواهــد  ــی کارب ــی، در صورت علم

بــود کــه اوالً پابه پــای باالرفــن نیــاز بــه مســکن، 

راهــکاری بــرای تامیــن آن فراهــم آورد و ثانیــاً تــوان 

مالــی خریــداران مســکن را مــورد توجــه دقیــق قــرار 

دهــد. در راســتای تحقــق مــورد اول، حامیــت از 

صنعــت پیش ســاختگی و وارد کــردن کارخانجــات 

بررســی  و  پیش ســاخته  قطعــات  تولیــد  مختلــف 

ــه  ــاخته و ارائ ــاختامن های پیش س ــی س ــق و علم دقی

ــه  ــا حرکــت ب الزامــات مختلــف طراحــی و اجــرا، و ی

ــاختامن های  ــژه س ــه وی ــه ای ب ــد کارخان ــمت تولی س

فلــزی بــا اتصــاالت پیچ-مهــره ای )کــه در مقایســه بــا 

اتصــاالت جوشــی زمــان کمــرتی از تولیــد ســاختامن را 

ــی  ــد حرکت ــه خــود اختصــاص خواهــد داد( می توان ب

رو بــه جلــو محســوب شــود. بدیهــی اســت کــه 

باالرفــن تــوان مهندســین کشــور و ارتقــاء و آمــوزش 

نیــروی انســانی از الزامــات رسعــت بخشــیدن بــه 

رونــد ســاخت مســکن محســوب می شــود و الزم 

اســت بــه ِجــد، مــورد توجــه هرچــه بیشــرت مســئولین 

ــرد.  ــرار گی ــط ق ذی رب

ــه طــور خــاص  ــه مــواردی کــه الزم اســت ب • از جمل

بــه خصــوص  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده  در 

قــرار گیــرد،  در زمینــه سبک ســازی مــورد توجــه 

همخوانــی طرح هــای ارائــه شــده بــا رشایــط اقلیمــی 

مختلــف کشــور، رشایــط فرهنگــی حاکــم بــر زندگــی 

ــور،  ــف کش ــای مختل ــاکن در بخش ه ــای س خانواره

ــوان  ــز ت ــایری و نی ــتائی و عش ــهری، روس ــم از ش اع

نیازهــای  بــه  پاســخگویی  در  شــده  ارائــه  طــرح 

معــامری محیطــی و معــامری داخلــی اســت. بدیهــی 

ــن  ــرای تامی ــاص ب ــرح خ ــک ط ــتفاده از ی ــت اس اس

ــط  ــور و رشای ــق کش ــی مناط ــرای متام ــازی ب سبک س

ــانه  ــی و غیرکارشناس ــف، کاری غیراصول ــی مختل زندگ

ــه  ــن زمین ــذا الزم اســت در ای محســوب می شــود و ل

خــاص، تحقیقــات مبســوط و کاملــی بــا رویکــرد 

ــرد. ــورت پذی ــازی ص ــی س صنعت

• در کنــار متامــی مــواردی کــه بــرای اســکان دائــم و 

ــن مســکن مطــرح شــد، احــداث ســاختامن های  تامی

موقــت بــه صــورت ســبک و ســاده از جملــه مــواردی 

بــه  توجهــی  قابــل  کمــک  می توانــد  کــه  اســت 

صنعــت ســاخت و ســاز منایــد. دلیــل ایــن مدعــا نیــز 

ایــن اســت کــه در صورتــی کــه امــکان اســکان موقــت 

ــه زده  ــق زلزل ــا مناط ــاص ی ــط خ ــا رشای ــق ب در مناط

بــه طــوری کــه بتوانــد کلیــه نیازهــای ســاکنین را 

بــرآورده ســازد و فضــای امــن و آرامــی بــرای ایشــان 

احــداث  در  شــتابزدگی  از  می تــوان  ســازد،  مهیــا 

مطالعــات  و  منــود  پرهیــز  جدیــد  ســاختامن های 

دقیق تــر و علمی تــری را بــرای رشوع بــه کار احــداث 

ســاختامن های جدیــد بــه عمــل آورد. 

• بدیهــی اســت اســتفاده از هیــچ فنــاوری جدیــدی، 

بــدون توجــه بــه مالحظــات مختلــف طراحــی و 

اجــرا و بــرآوردن قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختامن 

در هیــچ جــای کشــور مجــاز نیســت. لــذا همــه 

ــت، در  ــرار گرف ــورد بحــث ق ــه م ــن مقال آنچــه در ای

صورتــی راهگشــای مشــکالت ســاخت و ســاز خواهــد 

ــی کشــور و  ــا مقــررات مل ــاق کامــل ب ــه انطب ــود ک ب

آئین نامه هــای مختلــف طراحــی متناســب بــا رشایــط 

ــته باشــد. ــف کشــور را داش مختل

هریــک از مــوارد مذکــور بــه تنهائــی بــه عنــوان 

ــازی  ــی س ــر صنعت ــم در ام ــث مه ــی از مباح رسفصل

مطــرح می باشــند؛ امــا آنچــه رشح داده شــد، خالصــه 

ســاخت  امــر  در  کــه  اســت  چالش هایــی  از  ای 

ــه  ــی ب ــه کاف ــت توج ــود دارد و الزم اس ــکن وج مس

ــه در  ــای فکوران ــد تالش ه ــود. هرچن ــذول ش ــا مب آنه

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــور، راه را ب ــوارد مذک ــک از م هری

هــدف نهایــی کــه تامیــن مســکن )در اهــداف کوتــاه 

مــدت( و تغییــر نظــام ســاخت و ســاز )در افــق بلنــد 

مــدت( اســت همــوار می ســازد، بــا ایــن حــال موتــور 

محرکــه ایــن تصمیــامت کــه طرح هــای ارائــه شــده را 

بــه عمــل بــدل خواهــد کــرد، توجــه مســئولین و اخــذ 

تصمیم هــای راهگشــا خواهــد بــود. بدیهــی اســت در 

صورتــی کــه هــر کــدام از مــوارد مذکــور بــه دقــت و 

ــرد،  ــرار گی ــورد توجــه ق ــری شــده و م ــل پیگی ــا تام ب

اطمینــان مســئولین در اخــذ تصمیــم در خصــوص 

ــه  ــر رفت ــب باالت ــه مرات ــکن ب ــد مس ــای تولی پروژه ه

ــع  ــات تامیــن مســکنی امــن، رسی و در نهایــت موجب

االحــداث، ارزان و مطلــوب را بــا رسعــت و اطمینــان 

بیشــرتی فراهــم خواهــد ســاخت. 
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 1. معرفی
طراحــی ســازه های مقــاوم در برابــر زلزلــه همــواره 

ــوده  ــان و پژوهشــگران ب ــی محقق از دغدغه هــای اصل

اســت. چــرا کــه وقــوع زلزلــه می توانــد خســارات 

مالــی و جانــی فراوانــی وارد منایــد و اگــر بتــوان تــا حــد 

ممکــن از ایــن خســارات کاهیــد، قــدم بزرگــی برداشــته 

ــای  ــون روش ه ــا کن ــاس ت ــن اس ــر همی ــت. ب ــده اس ش

ــده اند  ــه ش ــرزه ای ارائ ــازی ل ــت مقاوم س ــی جه مختلف

کــه هر کــدام مزایــا و معایــب مربــوط بــه خــود را 

دارنــد. در ایــن میــان ایــده اســتفاده از جداگرهــای 

 Jules  لــرزه ای بــرای اولیــن بــار در ســال 1870 توســط

ــد. ــه گردی Touaillon ارائ

ــن  ــز اولی ــای DCFP نی ــی جداگره ــط نیروجابجای رواب

بــار توســط Hyakuda و همــکاران در ســال 2001 

ــه شــد.  ارائ

ــر  ــی اث ــه بررس ــال Matsagar 2003 و Jangid ب در س

زلزلــه گســل نزدیــک بــر روی ســازه های جداســازی 

االســتومرتیک  و  لغزشــی  جداســازهای  بــا  شــده 

ــی  ــیدند هنگام ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد. آن ه پرداختن

کــه اثــر رضبــه ســازه مجــاور درنظــر گرفتــه می شــود، 

شــتاب ســازه فوقانــی بــه طــرز قابــل مالحظــه ای 

افزایــش یافتــه و از اثربخشــی جداســاز می کاهــد. 

ــام  ــس از انج ــال Constantinou 2004 پ ــر س در اواخ

ــای  ــواص جداگره ــر خ ــرتده ب ــات گس ــک رسی مطالع ی

ــن  ــه ای ــی)DCFP( ب ــه اصطکاک ــه )FPS( و دوگان یگان

نتیجــه رســید کــه در کل رفتــار جداســاز DCFP را 

بــه  اصطکاکــی  پانــدول  جداســاز  دو  بــا  می تــوان 

ــرد. ــدل ک ــم م ــر روی ه ــورت رسی ب ص

Tsai و همــکاران در ســال 2005 روابطــی را ارائــه 

ــده میانــی، خــود  ــد کــه لغزن ــد. آنهــا فــرض منودن دادن

بررسی اثرات جهت پذیری پیش رونده زلزله های 
حوزه نزدیک بر روی سازه های جداسازی شده با 

DCFP استفاده از جداگرهای

از قرن هــا پیــش تصــور بــر ایــن بــوده اســت کــه می تــوان بــا ســاخن ســازه های محکــم و بــا اتصــال قــوی بــه زمیــن، بــا اثــرات مخــرب زلزلــه 

مقابلــه منــود. ایــن ایــده امــروزه در میــان مهندســان جایگاهــی نــدارد، چــرا کــه ســازه های صلــب جــذب انــرژی بیشــرتی داشــته و زودتــر 

از ســازه های انعطاف پذیــر ویــران می شــوند. بــه طــور کلــی روش هــای مختلفــی بــرای طــرح لــرزه ای وجــود دارد. در ایــن میــان اســتفاده 

از یــک سیســتم جداســاز لــرزه ای در زیــر ســازه می توانــد بــه عنــوان یــک گزینــه پیشــنهادی مــورد بررســی قــرار گیــرد. در مــورد عملکــرد 

سیســتم های جداســاز تحــت زلزله هــای معمولــی تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت. امــا بررســی عملکــرد جداگرهــا طــی زلزله هــای 

حــوزه نزدیــک نیــاز بــه کار دارد. 

 یدالله یزدانی

از دو لغزنــده کــه بــه هــم مفصــل شــده اند ، تشــکیل 

شــده اســت و ایــن فــرض ســبب بهبــود عملکــرد 

 Fenz  2006 ســال  در  می شــد.   DCFP جداســاز 

رفتــار جداگرهــای  بررســی  بــه   Constantinou و

DCFP، تحــت رشایــط مختلــف پرداختنــد. آنهــا یــک 

بــار شــعاع انحنــای دو صفحــه لغــزش را ثابــت فــرض 

منودنــد و بــار دیگــر شــعاع انحناهــا را غیــر مســاوی 

ــک  ــب اصطــکاک را ی ــن رضای ــد. همچنی ــرض منودن ف

بــار مســاوی و بــار دیگــر غیرمســاوی بــرای صفحــات 

 Vulcano  2008 ســال  در  منودنــد.  فــرض  لغــزش 

و  قائــم  مولفه هــای  اثــر  بررســی  بــه   Mazza و 

ــر خطــی  ــر پاســِخ غی ــک، ب ــه حــوزه نزدی ــی ِزلزل افق

ســاختامن هاِی بــن آرمــه جداســازی شــده پرداختنــد. 

در ســال 2014 حســینی واعــظ و همــکاران به بررســی 

ــرزه گســل نزدیــک بــر  اثــر پالس هــای معــادل زمین ل

ــد.  ــده پرداختن ــازی ش ــه جداس ــاختامن های بن آرم س

ــک  ــه حــوزه نزدی ــی زلزل ــورد واقع ــار رک ــک ب ــا ی آنه

ــار  ــد و ب ــامل منودن ــده اع ــازی ش ــازه جداس ــه س را ب

ــورد  ــای رک ــه ج ــادل ب ــس مع ــک رسی پال ــر از ی دیگ

واقعــی اســتفاده کردنــد. ســپس بــه ایــن نتیجــه 

رســیدند کــه پاســخ های جابجایــی پایــه مدل هــای 

جداســازی شــده تحــت رکــورد واقعــی بــه طــور کامــل 

ــا پاســخ های تغییرمــکان پایــه مدل هــای جداســازی  ب

ــد.  ــابهت دارن ــادل مش ــای مع ــت پالس ه ــده تح ش

ــر روی زلزله هــای حــوزه  ــه اینجــا اکــر کارهــا ب ــا ب ت

دور صــورت گرفتــه اســت. امــا ایــن کــه رفتــار ســازه 

و جداگــر زیــر آن تحــت رکــورد میــدان نزدیــک 

چگونــه اســت جــای بحــث دارد. هــدف ایــن تحقیــق 

ــای حــوزه  ــری زلزله ه ــرات جهت پذی ــه اث ــز مقایس نی

ــتم  ــک سیس ــی روی ی ــای معمول ــا زلزله ه ــک ب نزدی

ــن  ــه ضم ــت. در ادام ــر اس ــه آزادی جداگ ــک درج ت

ــتفاده  ــازه ای و شتابنگاشــت های اس ــدل س ــی م معرف

ــد.  ــد ش ــه خواهن ــج ارائ ــده، نتای ش

2. معادالت حاکم بر سیستم سازه جداگر 

DCFP
هامنطــور کــه می دانیــم جداگرهــای FPS از نــوع 

جداگرهــای اصطکاکــی هســتند کــه فقــط دارای یــک 

ســطح مقعــر می باشــند و جداگرهــای اصطکاکــی 

دوگانــه یــا DCFP شــکل تکامــل یافتــه آنهــا هســتند. 

ســبب   DCFP جداگرهــای  در  انحنــا  دو  وجــود 

می شــود کــه تغییرمــکان جانبــی بیشــرتی نســبت بــه 

نــوع تــک انحنایــی خــود داشــته باشــند. بــا توجــه بــه 

ــر DCFP از  ــه جداگ ــود ک ــه می ش ــکل)1( مالحظ ش

ــی  ــامره 1( و فوقان ــی )ش ــادار تحتان ــه انحن دو صفح

R تشــکیل 
2
و  

 
R

1
)شــامره 2( بــا شــعاع انحناهــای 

بــه ترتیــب فاصلــه 
 
H

2
H  و 

1  
شــده اســت. همچنیــن 

نقطــه اتصــال از صفحــات تحتانــی و فوقانــی اســت. 

دو ســطح انحنــا دار باالیــی و پایینــی کــه معمــوال از 

ــب دارای  ــه ترتی ــگ هســتند، ب ــوالد ضــد زن ــس ف جن

ــطح  ــر س ــتند. ه μ هس
2
μ و  

1
ــکاک  ــب اصط رضای

جابجایــی  ظرفیــت  مقــداری  می توانــد  انحنــادار 

d حداکــر تغییرمــکاِن ممکــِن لغزنــده، 
1
ایجــاد کنــد. 

d نیــز حداکــر تغییرمــکان 
2
روی ســطح شــامره 1 و  

ــده روی ســطح شــامره 2 اســت. لغزن

بســته بــه بزرگــی مقــدار نیــروی جانبــی ای کــه 

بــه جداگــر وارد می شــود و همچنیــن بــا فــرض 

غیریکســان بــودن رضایــب اصطــکاک دو ســطح، 

ممکــن اســت ســه رژیــم لغــزش رخ دهــد. در رژیــم 

لغزشــی الــف، لغــزِش اولیــه فقــط روی ســطِح لغــزِش 

ــر  ــد و جداگ ــرت رخ می ده ــکاک کم ــب اصط ــا رضی ب

رفتــاری دوخطــی دارد. در رژیــم لغزشــی ب، لغــزش 

همزمــان روی هــر دو ســطح لغــزش رخ می دهــد 

)وقــوع رفتــار ســه خطی( و نهایتــا در رژیــم لغزشــی 

ج، قســمتی از لغزنــده فقــط روی یــک ســطح لغــزش 

حرکــت می کنــد، در حالیکــه قســمت دیگــر 

ــی روی  ــت جابجای ــه ظرفی ــده ب لغزن

رســیده  دیگــر  لغــزش  ســطح 

اســت. بســته بــه اینکــه جداگــر 

در چــه مرحلــه ای از لغــزش 

باشــد روابــط حاکــم بــر آن 

صــورت  در  اســت.  متفــاوت 

الــف،  لغزشــی  وقــوع رژیــم 

نیــروی وارد بــر جداگــر F، بــه 

صــورت زیــر محاســبه می شــود:

ــروی اصطــکاک ایجــاد شــده  کــه در رابطــه فــوق نی

از  ناشــی  آمــده  بوجــود  زاویــه   θ
1
 ،1 در ســطح 

ــه  لغــزش، u_1 تغییرمــکان افقــی ســطح 1 نســبت ب

شــعاع انحنــای موثــر ســطح 1 و 
 
R

eff1
حالــت ســکون، 

W وزن ســازه فوقانــی می باشــد. بــا افزایــش نیــروی 

ــد و  ــطح رخ می ده ــر دو س ــزش روی ه ــی، لغ جانب

نیــروی جانبــی وارد بــر جداگــر در قالــب رابطــه ذیــل 

محاســبه می شــود:

ــای  ــعاع انحن ــی و ش ــروی اصطکاک R نی
eff2

F و 
f2
ــه  ک

ــی کل  ــن u جابجای ــتند. همچنی ــطح 2 هس ــر س نظی

جداگر)مجمــوع جابجایــی رو دو ســطح( اســت و 

اســاس  بــر  ســطوح  روی  اصطکاکــی  نیروی هــای 

ــف می شــوند: ــر تعری ــه صــورت زی ــون کلمــب ب قان

ــروی اصطــکاک همــواره  ــم نی ــه می دانی هامنطــور ک

خــالف جهــت حرکــت عمــل می کنــد. از طرفــی 

ــت  ــت حرک ــان دهنده جه ــواره نش ــت هم رسع

اســتفاده  بــا  می تــوان  پــس  اســت. 

از تابــع )sign)u در هــر لحظــه 

را  اصطــکاک  نیــروی  جهــت 

نظــر  در  بــا  آورد.  بدســت 

فــرض  و  اخیــر  نکتــه  گرفــن 

)1≈cosθ
1
( بــودن  کوچــک 

بــه   )1( رابطــه  تغییرمکان هــا 

ــل بازنویســی می شــود: صــورت ذی

ــت  ــودن عالم ــخص من ــوار مش ــای دش ــی از کاره یک

جداگــر  حرکــت  مختلــف  رشایــط  در  رسعــت 

یکی از کارهای 

دشوار مشخص منودن 

عالمت رسعت در رشایط 

مختلف حرکت جداگر

 است.

1 
کل

ش
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و   Park تحقیقــات  طبــق  موضــوع  ایــن  اســت. 

Constantinou بــه ترتیــب در ســال های 1986 و 

1990، نهایتــا بــرای حرکــت تــک محــوره بــه فــرم زیــر 

ــد: درآم

در رابطــه اخیــر Z یــک متغیــر هیســرتتیک اســت کــه 

 A ــن ــد. همچنی ــر می کن ــن 1 و 1- تغیی ــدارش بی مق

η ,γ ,β, متغیرهــای بــی بعــدی هســتند کــه شــکل 
ــد.  ــخص می کنن ــرتزیس را مش ــاری هیس ــی رفت منحن

ــرم  ــال ن ــرای مث ــت. ب ــلیم اس ــکان تس ــز تغییرم Y نی

افــزار SAP2000  از A=1.0 و β=γ=0.5 اســتفاده 

می کنــد. همچنیــن رضیــب اصطــکاک بــه طــور کلــی 

ــورد  ــت. در م ــم اس ــروی قائ ــت و نی ــی از رسع تابع

رابطــه رضیــب اصطــکاک بــا رسعــت بــر مبنــای 

ــد،  ــام ش ــال 1988 انج ــه در س ــات Mokha ک تحقیق

ــت: ــر گرف ــوان در نظ ــر را می ت ــه زی رابط

ترتیــب رضایــب  بــه   f
min

و   f
max

فــوق  رابطــه  در 

رسعت هــای  و  بــاال  رسعت هــای  در  اصطــکاک 

نزدیــک بــه صفــر هســتند. پارامــرت a نیــز نــرخ تغییــر 

 a اســت. پارامــرت f
max

f بــه 
min

رسعــت در گــذار از 

بــا  کنــرتل کننــده نحــوه تغییــر رضیب اصطــکاک 

کــه  صورتــی  در  اســت.  لغزنــده  رسعــت  تغییــر 

ــه آن  ــه ب ــی ک ــه واســطه نیروی ــر ب ــکان جداگ تغییرم

اعــامل می شــود بیــش از ظرفیــت جداگــر باشــد، 

ــر برخــورد خواهــد  ــواره جداگ ــه دی ــده ب ــگاه لغزن آن

ــودن  ــف من ــا تعری ــوان ب ــت می ت ــن حال ــرد. در ای ک

یــک املــان Gap رابطــه ذیــل را بــرای حالــت مذکــور 

ــود: ــه من ارائ

کــه اندیــس i بیانگــر i امیــن ســطح لغــزش اســت. در 

اثــر برخــورد لغزنــده بــه حلقــه مهارکننــده، نیرویــی 

ــز ســختی  k نی
ri
ــه آن وارد می شــود.  F ب

ri
ــدازه  ــه ان ب

حلقــه مهارکننــده و H تابــع هویســاید اســت.

اگــر هــر ســطح لغــزش را بــه صــورت یــک املــان بــا 

ســختی و اصطــکاک مشــخص در نظــر بگیریــم )یــک 

ــر  ــک جداگ ــکل )2(، ی ــق ش ــگاه مطاب ــان FP(، آن امل

دوگانــه یــا DCFP از اتصــال دو املــان FP بــه تشــکیل 

می شــود.

معادلــه  از   Z
i
هیســرتتیک  متغیــر  مقــدار  کــه 

می آیــد.  بدســت  ذیــل  دیفرانســیل 

3. مشخصات زلزله های حوزه 

نزدیک
زلزله هــای  از  شــده  ثبــت  رکوردهــای 

زلزله هــای  کــه  نشــان می دهــد  اخیــر 

ویژگی هــای  دارای  نزدیــک  حــوزه  

متفاوتــی نســبت بــه زلزله هــای حــوزه ی دور 

می باشــند. در مجمــوع بیشــرت ایــن ویژگی هــا 

در اثــر پدیــده  مهــم جهت پذیــری پیش رونــده در 

زلزله هــای حــوزه  نزدیــک می باشــد. ایــن پدیــده 

دارای  بــر گســل  مولفــه  عمــود  باعــث می شــود 

بزرگــرتی  پیــک  و  بلندتــر  پریــود  بــا  پالس هایــی 

نســبت بــه مولفــه مــوازی، در نگاشــت رسعــت 

باشــد. همچنیــن در اکــر ایــن نگاشــت ها تقریبــا 

ــود  ــع می ش ــا جم ــن پالس ه ــه، در ای ــرژی زلزل کل ان

ــکل های  ــازه تغییرش ــه س ــرژی ب ــاره ان ــه ورود یکب ک

می منایــد. ایجــاد  بزرگــی 

بــه ســه دســته  را می تــوان  اثــرات جهت پذیــری 

پیش رونــده، معکــوس یــا خنثــی تقســیم منــود. اثــرات 

جهت پذیــری پیش رونــده زمانــی ایجــاد می شــوند 

ــت  ــایت حرک ــمت س ــه س ــیختگی ب ــه  گس ــه جبه ک

کنــد و جهــت لغــزش گســل هم تــراز بــا ســایت مــورد 

مطالعــه گــردد. از آنجایــی کــه معمــوال رسعــت جبهــه 

ــک  ــوج برشــی نزدی ــه رسعــت م گســیختگی گســل ب

ــع  ــختگی جم ــه  گیس ــوی جبه ــرژی در جل ــت، ان اس

ــث  ــده باع ــری پیش رون ــب جهت پذی ــده و در قال ش

ــود. ــت می ش ــزرگ رسع ــای ب ــاد پالس ه ایج

اگــر جبهــه  گســیختگی گســل از ســایت مــورد مطالعه 

ــوس رخ  ــری معک ــرات جهت پذی ــگاه اث ــود، آن دور ش

ــبب  ــوع س ــن موض ــد. ای می ده

زمین لرزه هایــی  ایجــاد 

بــا تــداوم طوالنی تــر 

و دامنــه تغییرمــکان 

ــد.  ــد ش ــرت خواه کم

کــه  صورتــی  در 

ســایت  موقعیــت 

بــر  عمــود  تقریبــا 

باشــد  گســل  محــور 

آنــگاه جهت پذیــری خنثــی 

ــور از  ــوال منظ ــد. معم رخ می ده

ــری  ــرات جهت پذی ــری«، اث ــرات جهت پذی ــارت »اث عب

پیش رونــده اســت کــه بســیار بحرانی تــر از ســایر 

اســت. جهت پذیــری  اثــرات 

DCFP4. مدل سازی سازه یک درجه آزادی–جداگر

ــر  ــورد نظ ــتم م ــامتیک سیس ــدل ش ــکل )3( م در ش

 m
3
نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن شــکل 

m جــرم خیلــی 
1
m جــرم پــی و 

2
جــرم ســازه فوقانــی ، 

ــده  ــوان لغزن ــه عن ــه می بایســت ب کوچکــی اســت ک

نویســی  فرمــول  منــودن  مرتبــط  بــرای  مفصلــی 

دینامیکــی صفحــه تحتانــی و فوقانــی جداگــر، در 

c بــه ترتیــب 
s
k و 

s
نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن 

ســختی و رضیــب میرایــی ویســکوز روســازه هســتند. 

ــی  ــراز پ ــر در ت ــه میراگ ــر گون ــه از ه ــی ک در صورت

ــی  ــب میرای ــوان رضی ــگاه می ت ــرده شــود ، آن ــره ب به

ــش داد. ــا c_b منای ــی را ب ــراز پ ــادل در ت مع

بــا توجــه بــه شــکل 3 معــادالت حرکــت در تــراز 

m بــه صــورت زیــر 
3
طبقــه اول یــا هــامن جــرم  

خواهــد بــود:

اثرات جهت پذیری را 

می توان به سه دسته پیرشونده، 

معکوس یا خنثی تقسیم منود.

2 
کل

ش

همچنین در تراز پی می توان نوشت:

ــر  ــه صــورت زی ــه رابطــه )10( ب ــه ب ــا توج Z ب
2
ــه  ک

می شــود: محاســبه 

m می توان نوشت:
1
نهایتا برای جرم 

Z به صورت زیر محاسبه می شود :
1
که 

 DCFP بــرای مطالعــه جامــع رفتــار جداگر هــای 

دوخطــی و یــا ســه خطی تحــت اثــر رکوردهــای 

مختلــف  مــدل   40 دور،  و  نزدیــک  حــوزه  زلزلــه 

ســاخته شــده اســت. هــر یــک از ایــن مدل هــا 

ــه روی  ــت ک ــه آزادی اس ــک درج ــازه ای ی ــامل س ش

ــه اســت. در متامــی  ــرار گرفت ــه ق ــر دوگان ــک جداگ ی

مدل هــا پارامرتهــای هیســرتتیک مطابــق جــدول) 1( 

شــده اند. اســتفاده 

ــرای متامــی مدل هــا پارامــرت a و رضیــب  ــن ب همچنی

 )f_min پایین)منظــور  رسعت هــای  در  اصطــکاک 

ــر 50  ــب براب ــه ترتی ــزش ب ــطح لغ ــر دو س ــرای ه ب

ــه شــده اســت.  ــر مــرت و 0/02 در نظــر گرفت ــه ب ثانی

از 40 مــدل ســاخته شــده 20 مــدل رفتــار دو  خطــی 

کامــل و 20 مــدل نیــز رفتــار ســه خطــی کامــل 

دوخطــی  مدل هــای  از  کــدام  هــر  بــرای  دارنــد. 

ــود  ــی و 4 پری ــازه فوقان ــرای س ــف ب ــود مختل 5 پری

مختلــف جداســازی در نظرگرفتــه شــده اســت کــه بــا 

در نظــر گیــری ترکیــب ایــن حــاالت جمعــا 20 مــدل 

ــت  ــرای حال ــاد می شــوند. ب ــار دو خطــی ایج ــا رفت ب

ــدل  ــی 20 م ــت دو خط ــد حال ــز مانن ــی نی ــه خط س

ــرای  تعریــف می شــوند. پریودهــای انتخــاب شــده ب

ســازه در بــازه 0/11 تــا 0/5 ثانیــه و بــرای جداگــر در 

ــه ذکــر اســت  ــه می باشــد. الزم  ب ــی 5 ثانی ــازه 2 ال ب

ــتفاده از  ــا اس ــازی ب ــود جداس ــامن پری ــا ه ــه Ti ی ک

ــه  ــرات آن ریش ــد و تغیی ــت می آی ــل بدس ــه ذی رابط

ــا دارد: ــعاع انحن ــرات ش در تغیی

5. شتابنگاشت های استفاده شده در این تحقیق
رکوردهــای زلزلــه حــوزه نزدیــک معمــوال بــا دو معیار 

ــوند.  ــز می ش ــوزه دور متامی ــای ح ــی از زلزله ه اصل

حــوزه  زلزله هــای  رسعــت  رکــورد  در  آنکــه  اول 

ــش  ــزرگ رسعــت معمــوال بی ــس ب ــود پال ــک پری نزدی

PGV/ از یــک ثانیــه اســت و دوم اینکــه نســبت

ــوال بیــش  ــوزه نزدیــک معم ــای ح PGA در زلزله ه

از یــک دهــم ثانیــه اســت  بــا توجــه بــه معیارهــای 

فــوق 8 رسی شتابنگاشــت حــوزه نزدیــک طــوری 

انتخــاب شــده اند کــه شــامل اثــرات جهت پذیــری 

پیش رونــده نیــز باشــند. متناظــر بــا هــر رکــورد 

ــز  ــوزه دور نی ــه ح ــورد زلزل ــک رک ــک، ی ــوزه نزدی ح

اســتفاده شــده اســت. در جــدول )2( مشــخصات 

کامــل شتابنگاشــت ها آمــده اســت. مطابــق ایــن 

زلزلــه  چهــار  بــه  مربــوط  رکوردهــای  از  جــدول 

 Loma ، Imperial Valley1979 ، Northridge1994

Prieta1989 و Chi-Chi1999 اســتفاده شــده اســت. 

منظــور از نــوع زلزلــه، حــوزه نزدیــک)NF( و یــا دور 

بــودن)FF( آن اســت. بــه عــالوه متامــی رکوردهــا بــه 

گونــه ای مقیــاس شــده اند کــه PGA آنهــا 0.3g شــود.

PGV/PGA)s(PGV) cm⁄s(PGA) cm⁄s^2 (M_w)km(شامره رکوردنوع زلزلهنام زلزلهفاصله تا گسل

0.16494.70578.206.77.1Northridge1994NF1

0.05229.75576.936.718.4Northridge1994FF2

0.14044.54317.606.78.6Northridge1994NF3

0.03211.80365.305.317.9Northridge1994FF4

0.26695.89360.376.55.2Imperial Valley1979NF5

0.09612.70131.076.521.7Imperial Valley1979FF6

0.21451.90242.966.58.8Imperial Valley1979NF7

0.0478.65182.196.521.8Imperial Valley1979FF8

0.12143.80362.006.56.3Loma Prieta1989NF9

0.05216.30314.306.522.7Loma Prieta1989FF10

0.10147.50469.406.52.8Loma Prieta1989NF11

0.07937.50471.006.516.9Loma Prieta1989FF12

0.22732.40142.707.68.9Chi-Chi1999NF13

0.05811.40195.707.632.0Chi-Chi1999FF14

0.17659.00336.107.63.2Chi-Chi1999NF15

0.08917.9201.67.631.1Chi-Chi1999FF16
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6- نتایج
متامــی  بــه  نزدیــک  حــوزه  رکــورد   8 اعــامل  بــا 

مدل هــای دوخطــی و ســه خطِی ســاخته شــده و 

ســپس میانگین گیــری از ماکزیمــم بــرش پایه هــا و 

ــوزه  ــای ح ــی از رکورده ــر ناش ــای جداگ تغییرمکان ه

ــوند.  ــل می ش ــش حاص ــن بخ ــای ای ــک، منوداره نزدی

البتــه جهــت مقایســه نتایــج حــوزه نزدیــک بــا نتایــج 

حــوزه دور، رونــد مذکــور یــک بــار هــم بــرای 8 

رکــورد زلزلــه حــوزه دور انجــام می شــود. نتایــج بــرش 

ــی  ــازه فوقان ــه وزن س ــرت ب ــه به ــت مقایس ــه جه پای

بی بعــد شــده اند. همچنیــن در متامــی منودارهــای 

پاســخ برش پایــه و تغییرمــکاِن ایــن بخــش، محــور 

افقــی پریــود جداســازی اســت و منودارهــای مختلــف 

بــرای پریودهــای مختلــف ســازه فوقانــی یــا Ts رســم 

شــده اند.

6-1 پاسخ برش پایه

ــای  ــن پارامرته ــن کننده تری ــی از تعیی ــه یک ــرش پای ب

ــکل  ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس ــک جداگ ــی ی طراح

)4( مالحظــه می شــود کــه در حالــت کلــی و در 

بــا  از ســازه فوقانــی)Ts دلخــواه(،  هــر پریــودی 

افزایــش پریــود جداســاز بــرش پایــه کاهــش می یابــد. 

همچنیــن نتایــج حاصلــه نشــان می دهنــد کــه در 

حالــت رفتــار ســه خطــی، بــرش پایــه کمــرت از حالــت 

دوخطــی اســت. البتــه ایــن موضــوع کمــی بــا پریــود 

روســازه نیــز مرتبــط اســت. بــه طــوری کــه بــا افزایــش 

پریــود روســازه میــزان اختــالف بــرش پایــه در حالــت 

ســه خطــی و دوخطــی بیشــرت شــده و بــرش پایــه ســه 

خطــی کمــرت از دوخطــی خواهــد شــد.

 نکتــه مهــم دیگــر اینکــه اگــر پریــود روســازه ثابــت 

فــرض شــود بیشــرتین بــرش پایــه چــه در حالــت 

ــه  ــوط ب ــت ســه خطــی مرب دوخطــی و چــه در حال

کمرتیــن پریــود جداســاز اســت. همچنیــن ایــن نکتــه 

ــرش  ــرات ب ــیب تغیی ــه ش ــت ک ــل اس ــل تام ــز قاب نی

پایــه در حالــت ســه خطــی بیشــرت از حالــت دوخطــی 

بــه عبــارت دیگــر حساســیت تغییــرات  اســت و 

ــود  ــرات پری ــه تغیی ــه ســه خطــی نســبت ب ــرش پای ب

ــت. ــی اس ــه دوخط ــرش پای ــرت از ب ــاز، بیش جداس

 

6-2 پاسخ های تغییرمکان جداگر

کــه  می شــود  مالحظــه  شــکل)5(  بــه  توجــه  بــا 

تغییرمــکان جداگــر بــا رفتــار دوخطــی در متامــی 

حالــت بیشــرت از جداگــر بــا رفتــار ســه خطــی اســت. 

تغییــرات  روســازه  پریــود  افزایــش  بــا  همچنیــن 

تغییرمــکان جداگــر در حالــت دوخطــی بســیار انــدک 

اســت. ایــن موضــوع بــا کمــی اختــالف در مــورد 

Ti)sec( Ti)sec(

Ti)sec( Ti)sec(

Ti)sec(

شکل4: منودار میانگین برش پایه نرمال شده به وزن 

روسازه نسبت به پریود جداسازی برای حاالت مختلف 

سازه فوقانی

ــم  ــه مه ــت. نتیج ــرار اس ــز برق ــه خطی نی ــر س جداگ

دیگــری کــه می تــوان گرفــت ایــن اســت کــه در هــر 

پریــودی از روســازه بــا افزایــش پریــود جداگــر پاســخ 

تغییرمــکان جداگــر افزایــش می یابــد و ایــن موضــوع 

در هــر دوحالــت ســه خطــی و دوخطــی برقــرار 

اســت. 

6-3 بررسی شتاب وارده به پی سازه فوقانی

در ایــن قســمت می خواهیــم اثــر رفتــار ســه خطی و 

یــا دوخطــی را بــر شــتاب وارده بــر پــی ســازه فوقانــی 

ــه  ــم. مالحظ ــک ببینی ــف تحری ــاالت مختل ــت ح تح

شــد کــه هــر یــک از 40 مــدل ارائــه شــده دارای یــک 

 )Ts( و یــک پریــود روســازه )Ti( پریــود جداســاز

مختــص بــه خــود هســتند. پــس می تــوان بــرای هــر 

مــدل یــک نســبت Ti/Ts تعریــف منــود. در اشــکال 

)6( و )7( محــور قائــم، نســبِت شــتاب پــی بــه شــتاب 

 0.3g 0.3 اســت. علــت نرمــال کــردن شــتاب پــی بــهg

، بررســی میــزان تغییــرات شــتاب وارده بــه کــف 

ســازه در حالــت اســتفاده از جداگــر و عــدم اســتفاده 

از آن اســت. چــرا کــه واضــح اســت در صــورت عــدم 

ــِی  ــه پ ــتاب وارده ب ــم ش ــر ماکزیم ــتفاده از جداگ اس

ســازه، هــامن PGA اســت)که بــرای متامــی رکوردهــا 

ــاس شــده اســت( و تقســیم منــودن آن  ــه 0.3g مقی ب

ــود. ــد می ش ــر واح ــه 0.3g ، براب ب

 همچنیــن محــور افقــی نیــز نســبت پریــود جداســاز 

بــه پریــود روســازه اســت. شــتاب بدســت آمــده بــرای 

هــر نســبت Ti/Ts عــددی اســت کــه از میانگیــِن 

ــک  ــوزه نزدی ــای ح ــت رکورده ــخ ها تح ــر پاس حداک

ــه  ــن شــتاب ب ــده اســت. ســپس ای و دور بدســت آم

عــدد 0.3g نرمــال شــده اســت. در گوشــه بــاال و 

ســمت راســِت منودارهــای اشــکال)6( و )7(، نــوع 

 )Bi یــا( Tr رفتــار جداگــر و نــوع زلزلــه بــه ترتیــب بــا

ــش داده شــده اســت. Tr مخفــف  ــاFF( منای و NF)ی

ــت.  ــه خطی اس ــار س ــر رفت ــت و بیانگ Trilinear اس

دوخطــی  رفتــار  بیانگــر   )Bi )Bilinear همچنیــن 

اســت. NF و FF نیــز بــه ترتیــب مخفــف زلزله هــای 

ــتند.  ــک و دور هس ــوزه نزدی ح

بــا نگاهــی بــه شــکل)6( مشــاهده می شــود کــه 

شــیب تغییــرات شــتاب وارده بــه پــی در حالــت 

ــاس تر  ــه خطی حس ــت س ــه حال ــبت ب ــی نس دو خط

اســت. مطابــق شــکل)7( ایــن موضــوع بــرای حالــت 

زلزلــه حــوزه دور نیــز صــادق اســت و شــیب تغییــرات 

ســه خطی  حالــت  از  بیشــرت  دوخطــی  حالــت  در 

اســت. همچنیــن مشــاهده می شــود در زلزلــه حــوزه 

ــوع  ــر از ن ــر )رصفنظ ــک جداگ ــتفاده از ی ــا اس دور ب

Ti)sec(

Ti)sec(

Ti)sec(

Ti)sec(

Ti)sec(

شکل5: منودار تغییرمکان جداگر نسبت به پریود جداسازی 

برای حاالت مختلف سازه فوقانی
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منحنــی رفتــاری( شــتاب وارده بــر پــی ســازه حداقــل 

20 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

امــا در زلزلــه حــوزه نزدیــک نــوع رفتــار جداگر بســیار 

تعییــن کننده تــر اســت. چــرا کــه در حالــت ســه خطی 

ــه  ــد، در حالیک ــش یافته ان ــی کاه ــتاب های پ ــر ش اک

در حالــت دوخطــی در تعــداد قابــل مالحظــه ای 

از  مدل هــا شــتاب وارده بــه پــی  حتــی افزایــش 

ــا  ــن مالحظــه می شــود ب ــته اســت. همچنی هــم داش

ــازه ،  ــود س ــه پری ــاز ب ــود جداس ــبت پری ــش نس افزی

شــتاب های وارده بــر پــی در متامــی حــاالت دوخطــی 

و ســه خطی و زلزلــه نزدیــک و دور کاهــش یافتــه 

اســت.

7 جمع بندی و نتیجه گیری
ــرِی  هــدف از ایــن مطالعــه بررســی اثــرات جهت پذی

 DCFP زلزله هــای حــوزه نزدیــک بــر روی جداگرهــای

و مقایســه آن بــا اثــرات زلزلــه حــوزه دور بوده اســت. 

بــرای نیــل بــه این هــدف ، در ابتــدا روابــط دینامیکی 

ــد و  ــح داده ش ــای DCFP توضی ــر جداگره ــم ب حاک

ــرای  ــوان ب ــه می ت مکانیســم های لغزشــی مختلفــی ک

یــک جداگــر دوگانــه متصــور شــد ، بحــث گردیــد. در 

ادامــه بــه مشــخصات مهــم زلزله هــای حــوزه نزدیــک 

از جملــه اثــرات جهت پذیــری اشــاره گریدیــد. ســپس 

ــد و  ــرح گردی ــر مط ــددی جداگ ــازی ع ــوه مدل س نح

ــه  ــر ب ــاری جداگ ــی رفت ــر منحن ــر ب ــای موث پارامرته

تفصیــل توضیــح داده شــدند. نهایتــا بــا معرفــی 

ســه  در  نتایــج  شــده،  اســتفاده  شتابنگاشــت های 

زمینــه تغییرمــکان جداگــر، بــرش پایــه و شــتاب وارده 

بــه پــی ســازه ارائــه شــدند. 

ــه مالحظــه  ــرش پای ــج ب ــه نتای ــوط ب در قســمت مرب

)حــوزه  رکــورد  نــوع  از  رصفنظــر  کــه  می شــود 

نزدیــک و یــا دور( رفتــار ســه خطــی در مقایســه بــا 

رفتــار دو خطــی ســبب افزایــش پاســخ بــرش پایــه در 

ــوزه  ــه ح ــش آن در زلزل ــک و کاه ــوزه نزدی ــه ح زلزل

دور ، خواهــد شــد. همچنیــن مالحظــه می شــود کــه 

ــار  ــورد رفت ــه در م ــخ برش پای ــای پاس ــود پالس ه پری

ــت دوخطــی اســت. ــرت از حال ســه خطی بســیار بزرگ

بــا توجــه بــه نتایــج تغیرمکان هــا در یــک نتیجــه 

گیــری کلــی می تــوان گفــت کــه افزایــش پریــود 

جداگــر باعــث افزایــش تغییرمــکان جداگــر شــده 

ــد  ــی بهینه تران ــی جداگرهای ــاظ طراح ــه لح ــت. ب اس

ســازه  بــه  وارده  برش پایــه  کاهــش  عیــن  در  کــه 

تغییرمــکان جانبــی کمــرتی نیــز داشــته باشــند. پــس 

ــتند.  ــب نیس ــاد مناس ــاال زی ــود ب ــا پری ــای ب جداگره

ــا  ــر ب ــود جداگ ــه پری ــم رابط ــه می دانی ــور ک هامنط

ــتقیم  ــه مس ــک رابط ــزش ی ــطح لغ ــای س ــعاع انحن ش

اســت. یعنــی جداگرهــای بــا شــعاع انحنــای بــاال بــه 

دالیــل فــوق الذکر مناســب نیســتند. فلســفه اســتفاده 

تغییرمــکان  کاهــش  نیــز   DCFP جداگرهــای  از 

ــا لغــزش میــان دو ســطح اســت)به  جانبــی جداگــر ب

  .)FPS ــطح در ــک س ــای ی ج

بــرای  و  نزدیــک  حــوزه  زلزله هــای  در  طرفــی  از 

پریــود  بــه  جداگــر  پریــود  کوچــک  نســبت های 

ــه ســازه   روســازه ، مشــاهده شــد کــه شــتاب وارده ب

ــت.  ــر اس ــتفاده از جداگ ــدون اس ــت ب ــرت از حال بیش

ــه  ــن قضی ــس ای ــوزه دور عک ــه ح ــورد زلزل ــا در م ام

صــادق مالحظــه شــد. همچنیــن نشــان داده شــد 

ــرای زلزله هــای حــوزه دور اســتفاده از جداگــر  کــه ب

ــود. از  ــازه می ش ــه س ــتاب وارده ب ــش ش ــبب کاه س

ــود  ــبت پری ــش نس ــا افزای ــت ب ــوان گف ــی می ت طرف

جداگــر بــه پریــود روســازه ، رصف نظــر از نــوع 

زلزلــه و رفتــار جداگــر، شــتاب وارده بــه پــی کاهــش 

ــه ســازه،  ــر ب ــود جداگ ــش نســبت پری ــد. افزای می یاب

ــر  ــازه – جداگ ــتم س ــدن سیس ــر ش ــث منعطف ت باع

می گــردد ، در حالیکــه کــم شــدن نســبت مذکــور 

باعــث صلب تــر شــدن سیســتم جداگــر- ســازه خواهد 

شــد. در زلزلــه حــوزه نزدیــک ســه خطــی شــدن رفتــار 

ــان  ــج نش ــده و نتای ــر ش ــت ظاه ــیار مثب ــر بس جداگ

ــرازش داده  ــودار ب ــی من ــیب کاهش ــه ش ــد ک می دهن

شــده، کاهشــی شــدیدتر از حالــت دوخطــی دارد. 

ایــن موضــوع در مــورد زلزلــه حــوزه دور نیــز صــادق 

اســت.

ــر  ــه اث ــت ک ــوان گف ــی می ت ــری کل ــک نتیجه گی در ی

زلزلــه حــوزه نزدیــک در مــورد شــتاب های وارده بــه 

پــی ســازه بســیار بحرانی تــر از زلزلــه حــوزه دور 

اســت. ایــن موضــوع در حالیســت کــه PGA متامــی 

رکوردهــا یکســان درنظــر گرفتــه شــده اســت. بنابراین 

طبــق نتایــج حاصلــه بهــرت اســت ضمــن افزایــش 

ــای  ــازه ، از جداگره ــه روس ــر ب ــود جداگ ــبت پری نس

ــه پــی  ــل شــتاب های وارده ب ســه خطــی جهــت تقلی

ســازه بهــره جســت. 

شکل 6: تغییرات شتاب پی نرمال شده تحت تحریک زلزله حوزه نزدیک و برای رفتار دوخطی و سه خطی جداگر
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 از آنجــا کــه مولفــه تغییــر نــرخ دالر بــا تغییــر 

ــی  ــش آن تابع ــوده و کاه ــاط ب ــت در ارتب ــت نف قیم

بین امللــل  امــور  و  در سیاســت  امنیــت  و  ثبــات  از 

می باشــد و بطــور کلــی هرچــه کــه عرضــه ارز را 

ــه  ــت دالر را ب ــش قیم ــد افزای ــازد، می توان ــدود س مح

ــزان مصــارف  ــه می ــت ب ــا عنای همــراه داشــته باشــد. ب

ارزی کشــور، کــه ماهانــه بیــن 6 تــا 7 میلیــارد دالر 

بــرآورد می شــود و بــا احتســاب آزادســازی ماهانــه 

700 میلیــون دالر از ارزهــای بلوکــه شــده طبــق توافــق 

از  درصــد   10 حداکــر  می توانــد  هســته ای  اخیــر 

نیازهــای کشــور را تامیــن منایــد و بــا توجــه بــه اینکــه 

صــادرات غیــر نفتــی حــدود 30 درصــد نیــاز بــازار 

ــادرات  ــل ص ــاز از مح ــی نی ــت و مابق ــخگو اس را پاس

نفــت حاصــل می آیــد کــه بــا کاهــش آن نیــز، ارز آوری 

ــن  ــود، بنابرای ــه می ش ــود مواج ــا کمب ــش ب ــن بخ در ای

پیش بینــی ناصحیــح نــرخ دالر چــه بیــش از حــد و چــه 

ــب و  ــور را ملته ــاد کش ــی آن اقتص ــد واقع ــرت از ح کم

متالطــم خواهــد ســاخت و در مقابــل تخمیــن و تعییــن 

درســت آن در بودجــه، ارمغــان آور ثبــات ارزی، مثبــت 

شــدن تــراز پرداخت هــا، توســعه صــادرات و تأثیــر 

ــر واردات خواهــد بــود. یکــی از  مناســب و مطلــوب ب

شــاخصه های مهــم کــه در ذیــل ایــن بررســی بیشــرت بــه 

آن اشــاره خواهــد شــد، عوامــل موثــر بــر ارزش برابــری 

واقعــی دالر بــه ریــال می باشــد، ایــن عوامــل از دو 

جنبــه مــورد بررســی قــرار می گیرنــد؛ اولیــن عامــل 

جنبه هــای پولــی، دومیــن عامــل برابــری قــدرت خریــد 

)براســاس نــرخ دالر در ایــران از ابتــدا و نــرخ تــورم در 

ــی  ــر یعن ــن ام ــی ای ــن متول ــد. بنابرای ــکا( می باش آمری

بانــک مرکــزی بــا توجــه بــه مختصــات سیاســت پولــی، 

ــورد  ــده را م ــال آین ــورم س ــرای ت ــر ب ــورد نظ ــطح م س

ــب  ــود را متناس ــت ارزی خ ــرار داده و سیاس ــه ق توج

ــم  ــده تنظی ــال آین ــی س ــای پول ــم انداز متغیره ــا چش ب

نــرخ  بــا چنیــن رویکــردی ســطح  خواهــد کــرد و 

بررسی نوسانات ارزی در سال جاری
 و پیش بینی آن در سال 95

همزمــان بــا ارائــه الیحــه بودجــه 1394 بــه مجلــس شــورای اســالمی و مشــخص شــدن قیمــت دالر بــا افزایشــی 2000 ریالــی نســبت بــه ســال گذشــته یعنــی مبلــغ     

500 /28 ریــال، بــازار ارز بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و دالر بــار دیگــر در مســیر صعــود قــرار گرفــت تــا در محــدوده 34/500 ریــال آرام گیــرد. از طرفــی 

کاهــش بی ســابقه قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی نیــز بــر بــازار ارز تاثیــر خــود را گذاشــت و کاهــش قیمــت نفــت ارزش دالر را تقویــت منــود ، حتــی بــا بلنــد 

شــدن دود ســفید از محــل مذاکــرات هســته ای و نزدیــک شــدن ایــران و کشــورهای 1+5 بــه توافــق، تغییــرات محسوســی در کاهــش ارز مالحظــه نگردیــد تــا دولــت 

را بــرای جلوگیــری از کــری بودجــه و تأمیــن منابــع مالــی، بــه ســمت فــروش نفــت بــا دالر گران تــر یــا اســتقراض از صنــدوق توســعه ملــی ســوق دهــد.

حقیقــی ارز حفــظ شــده و بــا کنــرتل تــورم از تضعیف 

تولیــد و صــادرات جلوگیــری خواهــد شــد. کمــک بازار 

رسمایــه و بــورس بــه نوســان گیری و ثبــات نــرخ ارز در 

ــی ارز  ــر معامــالت آت ــدازی هرچــه زودت ــازار، راه ان ب

ــاالن  ــرای فع ــانات ارز ب ــد نوس ــه می توان ــد ک می باش

ایــن حــوزه را پوشــش دهــد، همــواره بــازار نقــدی ارز 

ــد  ــن رو نبای ــوده و از ای ــذار ب ــر گ ــی اث ــازار آت ــر ب ب

انتظــار داشــته باشــیم کــه راه انــدازی معامــالت آتــی 

ارز، نوســانات بــازار نقــدی را  کنــرتل کنــد، بلکــه 

ــرای  ــرخ ارز را ب ــد نوســانات ن ــن معامــالت می توان ای

واردکننــدگان و صادرکننــدگان پوشــش بیمــه ای کنــد.  

ــرخ  ــان ن ــک نوس ــالت ریس ــن معام ــدازی ای ــا راه ان ب

ارز بــرای رسمایه گــذاران خارجــی کاهــش یافتــه و 

ایــن گــروه را بــرای رسمایــه گــذاری در ایــران ترغیــب 

ــال  ــدای س ــه در ابت ــت ک ــر اس ــایان ذک ــازد. ش می س

جــاری، دالر آمریــکا در بــازار بــا قیمــت حــدود 

34/000،  یــورو 36/500 و پونــد  51/500 ریال مبادله 

ــن  ــه فروردی ــت دالر در نیم ــن قیم ــن تری ــد، پایی ش

ــا  ــال رســید، ب ــه قیمــت 32800 ری مــاه رخ داد کــه ب

بهــاری شــدن فضــای کســب و کار بعــد از تعطیــالت 

ــه کــرد  نــوروز دالر رشایــط تورمــی لحظــه ای را تجرب

ــید  ــال رس ــت 33/800 ری ــه قیم ــی 10 روز ب و در ط

و در ماه هــای آتــی نوســانات منطقی تــری را بــه 

ــک  ــت ی ــدای اردیبهش ــز در ابت ــورو نی ــد. ی ــود دی خ

ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــان داد ک ــی را نش ــش ناگهان جه

ــی  ــال رســید ول ــه مــرز 38/850 ری ــد ب در ســال جدی

بــه رسعــت نزولــی و در مســیر تعدیلــی قــرار گرفــت، 

پونــد نیــز تــا ماه هــای منتهــی بــه پایــان ســال رشایــط 

ــن  ــن قیمــت ای ــری را نشــان داد کــه پایین تری پایدارت

ــن  ــط فروردی ــه اواس ــوط ب ــاری مرب ــال ج ارز در س

ــن  ــال و در باالتری ــه 48/850 ری ــه ب ــاه می باشــد ک م

قیمــت ســال نیــز بــه 54/950 ریــال رســید. در ســال 

جــاری بیشــرتین نوســانات ارزی متوجــه دالر بــود بــه 

طــوری کــه تیــر مــاه قیمــت 32/220 ریــال و دی مــاه 

37/500 ریــال را در کــف و ســقف خــود تجربــه کــرد. 

هامنطــور کــه می دانیــد، پــس از جهــش قیمــت دالر 

ــه امــروز قیمــت ریالــی  ــا ب ــورو در ســال 1391 ت و ی

ایــن دو ارز افزایــش متناســب بــا تــورم و نــرخ رشــد 

اقتصــادی ایــران و کشــور آمریــکا و کشــورهای حــوزه 

یــورو توســط بانــک مرکــزی تنظیــم شــده و ایــن نــرخ  

ــورم  ــن آن، ت ــه اولی ــد ک ــت می کن ــر تبعی از دو متغی

ــکا  ــکا کــه نــرخ تــورم در آمری ــران و آمری تفاضلــی ای

ــد در  ــی 2 درص ــا 1/5 ال ــر ب ــط براب ــور متوس ــه ط ب

دهــه اخیــر بــوده اســت و بــا اســتناد بــه آمــار بانــک 

ــا حداکــر یــک  ــرای ســال جــاری میــالدی ت ــی ب جهان

درصــد پیش بینــی شــده و از ســوی دیگــر نــرخ تــورم 

ایــران در ســال آینــده 13 درصــد پیش بینــی می شــود. 

دومیــن متغیــر نــرخ رشــد اقتصــادی تفاضلــی ایــران و 

ــد مــدت  ــرخ رشــد اقتصــادی بلن ــکا می باشــد، ن آمری

آمریــکا 2 درصــد در ســال و نــرخ رشــد مــورد انتظــار 

اقتصــاد امریــکا تــا پایــان ســال 2016 برابــر 2/8 

ــا  ــق ب ــن مطاب ــود، همچنی ــن زده می ش ــد تخیم درص

پیش بینی هــای انجــام شــده نــرخ رشــد اقتصــادی 

ایــران در ســال پیــش رو 2/5درصــد خواهــد بــود. 

بنابــر ایــن افزایــش نــرخ ارز در ســال آینــده نیــز 

ــر  ــه نظ ــر ب ــاب ناپذی ــل اجتن ــال های قب ــه روال س ب

ــرای  ــا 11 در صــدی را ب ــرخ رشــد 10 ت می رســد و  ن

ســال 1395 متصــور اســت. 

هامنطوریکــه در منــودار مشــاهده می شــود، قیمــت 

دالر بــرای مــدت ده ســاله یعنــی ســال های 1386 تــا 

1394 آمــده اســت کــه  بــا  توجــه پیش بینی هــای 

صــورت پذیرفتــه نــرخ ارز بــه 40/000 ریــال تــا پایــان 

ســال 1395خواهــد رســید. دولــت مصمــم اســت 

سیاســت تــک نرخــی منــودن نــرخ دالر را در ســال نــو 

شمســی اجرایــی منایــد و آنچــه از اظهــارات متولیــان 

ــرخ دالر  ــن ن ــدد بی ــن ع ــد، ای ــر می آی ــش ب ــن بخ ای

ــود. در الیحــه  ــرخ دالر آزاد خواهــد ب ــه ای و ن مبادل

اولیــه بودجــه ســال 1395، دالر 28/500 ریــال منظــور 

گردیــده کــه بــا توجــه بــه عوامــل یــاد شــده، شــانس 

محقــق شــدن رقــم مذکــور ناچیــز و احتــامل تعدیــل 

آن بیشــرت خواهــد بــود. بــا توجــه بــه تعقیــب منــودن 

سیاســت تــک نرخــی دالر در ســال آینــده، نــرخ 

ــه داد  ــوان ارائ ــه می ت ــرای دالر بودج ــه ب ــبی ک مناس

33/000 ریــال اســت تــا رشایــط بــرای یکســان ســازی 

ــان  ــی از کارشناس ــد برخ ــود هرچن ــا ش ــرخ ارز محی ن

بــر ایــن باورنــد کــه نــرخ ارز در ســال 1395 نوســان 

چندانــی نخواهــد داشــت و البتــه نظــر بانــک مرکــزی 

هــم ایــن اســت و آن را در محــدوده 36/000 تــا 

ــی از ســوی دیگــر  ــد ول ــن زده ان ــال تخمی 37/000 ری

بــه  نیمــه دوم ســال  کــه دالر در  را  اتفــاق  ایــن 

راحتــی بــه بــاالی 40/000 ریــال هــم برســد محتمــل 

دانســته اند و استداللشــان کمبــود دالر در بــازار و از 

ســوی دیگــر طرح هــای توســعه ای و رشــد اقتصــادی 

در ســال آتــی می باشــد کــه بایــد دیــد دولــت تدبیــر 

و امیــد بــرای ســناریوهای احتاملــی چــه برنامه هــای 

موثــر و از قبــل طراحــی شــده ای در نظــر گرفتــه 

اســت. 

تغییرات قیمت دالر در سال 1394روند قیمتی دالر در سالهای 1386 تا 1394
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ستان 1394
امره اول، زم

سال اول، ش

 وی مراحــل اولیــه آمــوزش تخصصــی خــود را در 

دانشــکده های فنــی مونیــخ و برلیــن گذرانــد و بعــد از 

ــا و اســپانیا کــرد، از ســال  مســافرت هایی کــه بــه ایتالی

1907 کار خــود را در برلیــن بــا مهمرتیــن معــامر آملانــی 

یعنــی "پیــرت برنــس-peter Behrens" کــه اســتادش بــود 

ــف  ــا آدول ــود را "ب ــارکت خ ــد از مش ــرد و بع ــاز ک آغ

مییــر-Adolf meyer" ادامــه داد کــه بــه گفتگــوی 

ــا  ــود کــه ت خــود گروپیــوس بهرتیــن دوران فعالیتــش ب

ــد. ــه می یاب ــال 1925 ادام س

 از مهمرتیــن کارهــای او در ایــن ایــام طراحی ســاختامن 

کارخانــه "فاگــوس-fagus" در ســال 1911 بــود کــه 

اولیــن طــرح بــزرگ گروپیــوس نیــز محســوب می شــد. 

ــرت  ــا پی ــامر جــوان ب ــن مع ــاط ای ــل ارتب ــه دلی ــروژه ب پ

ــد و  ــاز گردی ــر آغ ــف می ی ــا آدول ــس و مشــارکت ب برن

رسیعــا نــام گروپیــوس را بــه عنــوان یــک معــامر موفــق 

بــه ثبــت رســانید.

ایــن شــهرت بــه علــت شــکل جدیــدی بــود کــه او بــرای 

ســاختامن تعریــف می کــرد و از ایــن شــکل در کارخانــه 

فاگــوس و طــرح بعــدی اش ســاختامن باوهــاوس در 

شــهر دســائو اســتفاده کــرد. صاحبــان کارخانــه انتظــار 

منایــی بســیار جــذاب و گیــرا داشــتند و آرزوی آنهــا بــا 

طــرح پیشــنهادی گروپیــوس بــه بهرتیــن شــکل بــرآورده 

ــام  ــوس انج ــور گروپی ــل از حض ــه قب ــی ک ــد. عملیات ش

شــده بــود شــامل یــک رسی نقشــه های زمیــن و محــل 

ــازه ای و  ــه های س ــن نقش ــا در آن، همچنی ــتقرار بن اس

نیــز "فوندانســیون-foundantion )زیرســازی(" بنــا کــه 

ــد. ــود می گردی ــال احــداث شــده ب قب

طــرح گروپیــوس بدیــن شــکل ارائــه شــد: احــداث 

ــور  ــازی مذک ــر روی زیرس ــاختامن ب ــزی س ــکلت فل اس

ــا  ــب بن و حــذف بســیاری از قســمت های پوشــش صل

ــد و باریــک کــه  و جایگزینــی دیوارهــای شیشــه ای بلن

درزهــای بیــن آنهــا کمــی وجــود داشــت. از ایــن شــکل 

ــه  ــیله شیش ــه وس ــا ب ــه بن ــد ک ــت می ش ــن برداش چنی

والتر گریپیوس
باوهاوس فراتر از یک سبک

اعتبــار ایــن ســبک بین املللــی در ســال های نخســت شــکل گیری معــامری مــدرن، وامــدار اندیشــه های والــرت گریپــوس در خصــوص ویژگی هــای 

ــی  ــه از هــر در زندگ ــرای اســتفاده بهین ــن فعالیت هــای انجــام شــده ب ــالدی شــاید مهمرتی ــرن بیســتم می ــد اســت. در ق معــامری عــر جدی

روزمــره تالش هــای والــرت گروپیــوس باشــد. او در ســال 1883 در برلیــن متولــد شــد و فرزنــد یکــی از معــامران موفــق بــود.

 میرمعین امیری

مدرسه باهاوس در دسائو آملان

از  محصــور شــده و شــفافیت زیــادی دارد. بعــد 

اجــرا ایــن طــرح، نــام گروپیــوس بــه عنــوان معــامری 

ــت و  ــیله خالقی ــه وس ــت ب ــه می توانس ــد ک ــت ش ثب

اســتعدادش، تفکــرات نوینــی را مطــرح منایــد و بــرای 

مصالــح ســاختامنی ســاده ای مثــل شیشــه و آهــن کــه 

ــا قبــل از آن هــم مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد،  ت

ــدگاه  ــرای اجــرای دی ــح ب ــن مصال ــد و از ای ــا بیاب معن

خــود بــه نحــو احســن بهــره بــربد. او بــا اجــرای ایــن 

طــرح و طــرح قبلــی اش )کارخانــه فاگــوس( نشــان داد 

ــرار دادن  ــار هــم ق ــش از کن ــزی بی ــامری چی ــه مع ک

احجــام اســت. والــرت گریپیــوس در 1910 بــه عضویــت 

"ِورکبانــد" درآمــد و بــا جدیــت مشــغول بــه کار شــد. 

منایشــگاهی از معــامری صنعتــی برگــزار کــرد، کتــاب 

ــد را در ســال 1913 )هــر در صنعــت  ســاالنه ورکبان

ســخرانی هایی  و  رســاند  چــاپ  بــه  تجــارت(  و 

ــه  ــد و ارائ ــد تولی ــا فرآین ــال ب ــن ح ــه داد. در عی ارائ

زمــان  آن  در  کــه  آنچنــان  تجــاری،  فرآورده هــای 

ــا رســانه هــا در  ــه او ب مرســوم بــود آشــنا شــد. تجرب

ــرای  ــاز ب ــه ابزارهــای مــورد نی ــد باعــث شــد ب ِورکبان

مدیریــت باهــاوس مجهــز شــود. گروپیــوس در طــول 

ایــن ســال ها کــه برایــش حکــم کارآمــوزی را داشــت، 

ــی از نقــش خــود رســید. ــه درکــی آرمان ب

پایــان جنــگ  بــا  اعتقــاد داشــت کــه  گروپیــوس 

جهانــی اول، دوره جدیــدی از تاریــخ آغــاز شــده 

ــبک  ــاوس، س ــه باه ــت در مدرس ــد داش ــت و قص اس

دوران  ایــن  از  بازتابــی  کــه  را  جدیــدی  معــامری 

باشــد، بــه وجــود بیــاورد. بــه اعتقــاد گروپیــوس، ایــن 

ــام  ــه مت ــول آن را ب ــد اص ــه می ش ــامری ک ــبک مع س

کاالهــای مرفــی تعمیــم داد، بایــد ارزان، کارکردگــرا 

می بــود.  انبــوه  تولیــد  بــا  ســازگار  و 

ــن  ــه ای ــرای دســتیابی ب ــوس ب گروپی

ــدان  ــت هرمن ــدف، می خواس ه

و صنعتگــران را بــا هــم متحــد 

کنــد تــا بــه محصولــی کارکردی 

و قابــل اســتفاده، و در عیــن 

حــال بــا ارزش از لحــاظ هــری، 

در  ایــده  ایــن  یابــد.  دســت 

ــه مدرســه باهــاوس  ــه افتتاحی بیانی

بــه خوبــی مشــخص اســت: »مــا در پــی 

آنیــم کــه جامعــه تــازه ای از هرمنــدان پدیــد آوریــم 

تــا در میــان آنهــا دیگــر تعصــب حرف هــای کــه 

اکنــون چــون دیــواری بلنــد هرمنــدان و صنعتگــران 

را از هــم جــدا می ســازد، وجــود نداشــته باشــد«. 

ــه  ــامری، بلک ــا مع ــه تنه ــی آن ن ــه در ط ــی ک دوران

شــیوه زیســن بــرش و بــه طبــع آن متامــی عرصه هــای 

ــد. ــی اساســی گردی فنــی و هــری دســتخوش تغییرات

باوهــاوس در زبــان آملانــی بــه معنــای خانــه معــامری 

ــا  ــال 1919 ب ــاوس در س ــه باوه ــن مدرس اســت. اولی

ــا و  ــه هره ــا و مدرس ــای زیب ــی هره ــام آکادم ادغ

پیشــه ها در وایــامر آملــان توســط گروپیــوس تاســیس 

شــد. او در نخســتین بیانیــه خــود، نظــر ویلیــام 

ــر  ــا فک ــتی را ب ــع دس ــی صنای ــاره تعال ــس درب موری

ــدم معــامری(  ــت تق ــا رعای ــا )ب ــٔه هره وحــدت هم

ــی و  ــای تزیین ــان جنبه ه ــدی می ــت و مرزبن درآمیخ

کاربــردی در هرهــا را مــردود شــمرد. او چنــدی بعــد 

در ســال 1923 اهمیــت طراح-صنعتگــر در تولیــد 

داد،  قــرار  تاکیــد  را مــورد  صنعتــی کالن 

ــوزه  ــده آم ــوان اصــل عم ــه عن ــه ب ک

پــس  شــد.  دانســته  باوهــاوس 

باوهــاوس  کارگاه هــای  آن  از 

آزمایشــگاه های  صــورت  بــه 

بــرای  منونــه  پیــش  ســاخت 

و  درآمدنــد  ماشــینی  تولیــد 

ایــن  فرآورده هــای  از  بســیاری 

و  میــز  خصــوص  )بــه  کارگاه هــا 

صندلــی، منســوجات و لــوازم چــراغ 

برقــی( بــا موافقــت صاحبــان صنایــع در خــط تولیــد 

فراورده هــای  ســبک  گرفتنــد.  قــرار  کارخانــه ای 

ــه  ــاده داشــت و ب ــت هندســی و س باوهــاوس خصل

ســبب رصفه جویــی در وســایل و مطالعــه در کیفیــت 

مــواد از پالودگــی خــط و شــکل برخــوردار بــود.

اســتادان باهــاوس بــه شــاگردان خــود یــاد می دادنــد 

ــد  ــای نیازهــا طراحــی کنن ــر مبن ــز را ب ــه همــه چی ک

ــا  ــرد باشــد و تنه ــد کارک ــه فاق ــری ک ــچ عن و از هی

جنبــه زیباشناســانه داشــته باشــد اســتفاده نکننــد. در 

مدرســه باهــاوس تاریــخ معــامری جایــی میــان دروس 

ــرار  ــاوس ق ــه در باه ــرا ک ــتند، چ ــجویان نداش دانش

بــود همــه چیــز بــر مبنــای اصــول اولیــه معــامری و 

بــدون توجــه بــه آثــار گذشــتگان ســاخته شــود.

بــا طراحــی تعــدادی ســاختامن تــازه در دســائو )کــه 

نتیجــه کار گروهــی گروپیــوس، معلــامن و شــاگردان 

باوهاوس در زبان 

آملانی به معنای خانه 

معامریست.

کارخانه فاگوس
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ــال  ــد انتق ــه مــکان جدی ــامر ب ــود( باوهــاوس از وای ب

ــاوس  ــر باوه ــکان، تأثی ــر م ــن تغیی ــس از ای ــت. پ یاف

در معــامری و هرهــای کاربــردی اروپــا رخ منــود و تــا 

پایــان جنــگ دوم جهانــی نیــز پایــدار مانــد.

معــامری  از  مناســبی  باوهــاوس منونــه  ســاختامن 

مــدرن اســت کــه در آن هــر عملکــرد نظیــر کالس هــا، 

کارگاه هــا، خوابــگاه دانشــجویان و فضاهــای اداری 

ــه جــای  ــد و ب ــرار گرفته ان ــی مســتقل ق در بخش های

آنکــه در پشــت منایــی یکنواخــت پنهــان شــوند، هــر 

ــد. ــک شــخصیت مســتقل خــود را دارن ی

ســاختامن از ســه بــال متفــاوت الزاویــه تشــکیل 

متصــل  یکدیگــر  بــه  پلــی  توســط  کــه  می شــود 

شــده اند. بخــش اداری و دفــرت معــامری شــخصی 

گروپیــوس در طبقــات ایــن پــل قــرار گرفته انــد. 

ــل  ــاوس در تکمی ــاتید باوه ــکاری اس ــر هم ــالوه ب ع

طــرح، متامــی دکوراســیون داخلــی نیــز بــا کمــک 

دانــش آمــوزان انجــام گرفــت.

در ســال 1932 میــس ون، باوهــاوس را بــه برلیــن 

انتقــال داد؛ امــا فعالیــت آن در برلیــن دیــری نپاییــد 

 1933 آوریــل   11 در  بعــد،  ســال  یــک  کــه  چــرا 

دولــت نــازی باوهــاوس را تعطیــل کــرد. چنــدی بعــد 

ــٔه  ــامن مدرس ــر از معل ــی و برخــی دیگ ــی ناگ موهول

جدیــدی بــه همیــن نــام در شــیکاگو برپــا کردنــد. تــا 

اواخــر دهــٔه 1960 اکــر مــدارس طراحــی و معــامری 

از  بخشــی  کــم  دســت  متحــده  ایــاالت  و  اروپــا 

برنامه هــای آموزشــی باوهــاوس را پذیرفتنــد.

باوهــاوس گرچــه در ابتــدا از معــامری شــکل گرفــت 

ولــی رفتــه رفتــه بــه دیگــر هرهــای تجســمی از 

جملــه نقاشــی و مجســمه ســازی نیــز راه پیدا کــرد. از 

عمــده دالیــل راهیابــی باوهــاوس بــه دیگــر هرهــای 

ــری در  ــری و نظ ــتقالل فک ــک اس ــود ی ــمی وج تجس

روحیــه باوهــاوس بــود. روحیــه ای کــه متــام کارهــای 

ــت.  ــرا می گرف ــا را ف آنه

دانشــجویان و اســاتید باوهــاوس بــه ایجــاد یــک 

طراحــی بین املللــی کــه بــرای متامــی انســان های 

کــره زمیــن قابــل درک و اســتفاده باشــد اعتقــاد 

داشــتند. در باوهــاوس اکــر طراحی هــا بــر پایــه 

شــکل های اولیــه هندســی هســتند کــه ایــن امــر 

ــده  ــی ش ــای طراح ــدن درک حجم ه ــاده ش ــث س باع

از ســوی مــرف کننــده خواهــد شــد. ایــن کار کمــک 

شــایانی بــه جلــب توجــه و فــروش محصــوالت تولیــد 

شــده در رسارس جهــان داشــت.

در باهــاوس تفکــرات مــردم گرایــی و کمونیســتی 

ســاعت ها  دانشــجویان  مــی زد.  مــوج  بســیار 

می نشســتند و در مــورد چگونگــی طراحــی و معامری 

بــرای قــرش عامــه مــردم صحبــت می کردنــد. آنهــا در 

واقــع همگــی خــود را کارگــر مــردم می دانســتند 

و  رسدم داران  معــامر!  حتــی  یــا  و  مهنــدس  تــا 

دانشــجویان باوهــاوس همــواره بــه دنبــال ایجــاد 

ایجــاد  بودنــد.  و صنعــت  هــر  میــان  پــل  یــک 

اســتانداردهای انــدازه ای یکســان بــرای معــامری، راه 

پیــدا کــردن دســتاوردهای هــری بــه صنعــت، تولیــد 

ــل  ــت در مقاب ــی و کیفی ــت زیبای ــدون اف ــی ب صنعت

دست ســاز، آوردن اشــیا دســت ســاز -کــه تــا آن 

موقــع فقــط مخصــوص ارشاف بــود- بــه خانــه همــه 

مــردم و در نهایــت ایجــاد یــک همبســتگی مــدرن در 

مــردم از عمــده اهــداف اصلــی باهــاوس بــوده اســت 

ــان دســت پیــدا  کــه متاســفانه جــز بــه بخشــی از آن

ــه دســتی  ــه منونه هــای اولی ــرد. در باوهــاوس هم نک

ســاخته می شــدند و تکنولــوژی آن موقــع قابلیــت 

ــن  ــا کارهــای دســت ســاز را نداشــت. از ای ــت ب رقاب

ــران قیمــت  ــر محصــوالت باوهــاوس بســیار گ رو اک

ــد. ــام می ش مت

ــا  ــود ب ــتی خ ــرات کمونیس ــل تفک ــه دلی ــاوس ب باوه

اتاق کار والرت گریپیوس در مدرسه باهاوس
ــان  ــازی مــورد غضــب آن ــه روی کار آمــدن حــزب ن ب

ــن رو نتوانســت  ــت و منحــل شــد. از همی ــرار گرف ق

کامــال بــه رســالتی کــه بــرای آن بــه وجــود آمــده بــود 

عمــل منایــد.

در کل باوهــاوس بــا ایجــاد یــک گونــه ایــامن در 

دانشــجوبان خــود، آنهــا را بــه  طراحــی وامیداشــت. 

در باهــاوس دانشــجویان تفکــر خــود را طراحــی 

می کردنــد و بــه ایــن کار تشــویق می شــدند. تفکــری 

کــه در پــس آن جهانــی کــردن باهــاوس پنهــان بــود. 

ــر  ــه دانشــجویان حداک ــن عمــل باعــث می شــد ک ای

ــه  ــند. ب ــته باش ــی را داش ــن در طراح ــودن ذه ــاز ب ب

ــی  ــد چــرت اســت. زمان ــوس: ”ذهــن مانن ــه گروپی گفت

کــه بــاز باشــد بهــرت عمــل می کنــد.” همیــن آزادی در 

ــد شــوند  ــی تولی ــا محصوالت طراحــی باعــث گشــت ت

کــه توســط عامــه مــردم مــورد پســند قــرار گیرنــد و

ــند و  ــته باش ــرف نداش ــخ م ــال تاری ــالیان س ــا س ت

ــال  ــه 80 س ــک ب ــت نزدی ــد از گذش ــروز بع ــی ام حت

ــد. ــود نگیرن ــه خ ــی ب ــوی کهنگ ــز ب نی

ــرای  ــا ب ــک فض ــاد ی ــا ایج ــاوس تنه ــامری در باه مع

ــرای  ــه ب ــود. بلک ــان نب ــک انس ــی ی ــدن و زندگ خوابی

ــار بــه متامــی وجه هــای انســان در معــامری  اولیــن ب

اصــول  انســان،  اســتاندارد  اندازه هــای  جملــه  از 

زیبایــی شناســی، فــرم و کمپوزوســیون، اصــول رنــگ 

درفضاهــای  زندگــی  و  اســتفاده  نحــوه  شناســی، 

ایجــاد شــده مــورد بحــث و طراحــی قــرار گرفــت. در 

ــا ایجــاد حداکــر  باهــاوس معــامری داخــل فضاهــا ب

نــور در محیــط بــه درک فضاهــای آن کمــک می کــرد 

و ســپس بــا ایجــاد خطــوط پیچیــده در  کنــار خطــوط 

ــده را  ــخص، بینن ــم و مش ــی منظ ــی هندس ــاده ول س

در بیــن تعادلــی از خطــوط شکســته مســتقیم و 

منحنــی قــرار مــی داد. ایــن عمــل هــم باعــث ایجــاد 

ســادگی در فضــا و هــم رمزآلــود بــودن فضــا در نــگاه 

اول می گشــت. فضاهــا در باوهــاوس در نــگاه اول 

بســیار ســاده و صمیمــی هســتند امــا بــا چنــد نــگاه 

پشــت رس هــم کم کــم رازهایــی از بــه هــم پیوســتگی 

اجــزای محیــط درک می شــوند. ایــن رازهــای کوچــک 

هیچ وقــت  فضــا  کــه  می شــوند  باعــث  فضــا  در 

بــرای بیننــده تکــراری نباشــد. در عیــن حــال ســادگی 

فضــا نیــز بــا وجــود ایــن عــدم تکــراری شــدن حفــظ 

شــده اســت. همیــن ویژگــی باوهــاوس بعده هــا 

ــه چشــم  ــر ب ــو آمیزت ــه صــورت غل در مینیاملیســم ب

می خــورد.

بــه  بیشــرت  را  درس هــا  دانشــجویان  باهــاوس  در 

ــب  ــد. ترکی ــت می آموختن ــا دس ــی و ب ــورت تجرب ص

رنــگ و رنگ شناســی را بــا قــرار دادن و مخلــوط 

کــردن آنهــا یــاد می گرفتنــد و خــواص و رفتــار مصالــح 

را در کارگاه هــا می دیدنــد و امتحــان می کردنــد و 

می ســاختند. همیــن امــر باعــث شــد محصوالتــی کــه 

ــرتی  ــی بیش ــدند از مانای ــی می ش ــاوس طراح در باه

برخــوردار باشــند. طراحــی باوهــاوس بــر اســاس 

تولیــد و رفتــار مــاده شــکل می گرفــت. در باوهــاوس 

ــگ  ــه آهــن، شیشــه، رن کارگاه هــای مختلفــی از جمل

ــتاد  ــر کارگاه دو اس ــرای ه ــه ب ــت ک ــود داش و.. وج

در نظــر گرفتــه می شــد. یــک اســتاد فنــی و یــک 

اســتاد نظــری یــا طراحــی. در هــر کارگاه اســتاد فنــی 

نحــوه کار و تولیــد بــا مــاده و اســتاد طراحــی اصــول 

طراحــی بــر مبنــای مــاده را توضیــح مــی داد. همیــن 

ــر  ــودن دانشــجویان ب ــه مســلط ب ــد در نهایــت ب رون

ســاخت محصوالتــی کــه خــود طراحــی کــرده بودنــد 

ــد. انجامی

در کل باوهــاوس یــک اندیشــه سیاســی بســیار قــوی 

بــود کــه خــود را در هــر و معــامری متبلــور ســاخت. 

تفکــرات رسدم داران و  باوهــاوس  اصلــی  پشــتوانه 

ــه آنهــا قــدرت،  دانشــجویان ایــن مدرســه بــود کــه ب

پشــتکار و انگیــزه بــرای طراحی مــی داد. ایــن تفکرات 

ــخص  ــز مش ــوس نی ــای گروپی ــی در گفته ه ــوی حت ق

اســت؛ آنجــا کــه می گویــد: “یــک معــامری متناســب و 

زنــده نشــانه قابــل مشــاهده یــک دموکراســی معتــرب 

اســت.” گروپیــوس حتــی معــامری خــوب را نیــز 

ــد  ــرب می دان ــت و معت ــی درس ــک دموکراس ــه ی نتیج

ــز  ــت نی ــن؟ در نهای ــر از ای ــی ت ــزی سیاس ــه چی و چ

همیــن سیاســت باعــث شــد تــا نازی هــای منزجــر از 

ــی  ــد. حت کمونیســت مدرســه باهــاوس را منحــل کنن

ــه  ــای مدرس ــودی بن ــتار ناب ــا خواس ــدا نازی ه در ابت

ــد. باهــاوس هــم بودن

باوهــاوس بــا متــام عمــر کوتاهــی کــه در عرصــه 

معــامری داشــت امــا یکــی از تاثیرگذارتریــن ســبک ها 

ــه  ــبکی ک ــود. س ــروز ب ــدرن ام ــامری م ــر روی مع ب

حتــی یــک ســبک بــه تنهایــی نبــود، بلکــه یــک طــرز 

تفکــر و بینــش هری-سیاســی بــود. باهــاوس فراتــر از 

یــک ســبک بــود. 

باهاوس در طراحی صنعتی و گرافیک
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 مترکــز این رویکرد ورای عوامل شــخصی و ســبک های 

سیاســت های  از  این هــا  تأثیرپذیــری  بــر  زندگــی، 

عمومــی هــم بــود. ســالمت در همــه سیاســت ها خیلــی 

نزدیــک بــه عبــارات دیگــر مثــل "رویکردهــای عمومــی 

ســالمت" و " اقــدام بیــن بخشــی بــرای ســالمت" اســت 

 )WHO( کــه تحــت حامیت ســازمان جهانــی بهداشــت

ــه"  ــرای هم ــالمت ب ــه "س ــی از برنام ــوان بخش ــه عن ب

ــام اصلــی و مشــرتک آنهــا در واقــع  گســرتش یافــت. پی

ــت ها و  ــا سیاس ــالمت ب ــات س ــام مالحظ ــه ادغ ــاز ب نی

بخش هــای دیگــر ورای بخــش ســالمت اســت. رویکــرد 

عمومــی ســالمت در همــه سیاســت ها، بــر اســاس  

ــد بوســیله یــک عالقــه و نگرانــی رصیــح  ــه آدالی توصی

بــرای ســالمت و عدالــت در همــه رویکردهــا و بوســیله 

یــک مســئولیت پذیــری بــرای اثــرات ســالمت شــناخته 

شــد کــه هــدف اصلــی آن ایجــاد یــک محیــط حامیتــی 

جهــت ســوق دادن افــراد بــه زندگــی ســامل می باشــد. 

ــل  ــیله تعام ــه وس ــالمت ب ــای س ــالمت و نابرابری ه س

ــر  ــن کننده هــا تحــت تأثی ــه وســیعی از تعیی ــن دامن بی

ــان  ــر نش ــکل زی ــه در ش ــور ک ــد. هامنط ــرار می گیرن ق

داده شــده اســت ایــن تعییــن کننده هــا شــامل: درآمــد، 

ارزیابــی  آمــوزش می باشــد.  فقــر، مســکن، شــغل، 

اثــرات ســالمت )HIA(می توانــد لحــاظ کــردن ایــن 

تعییــن کننده هــای ســالمت را در توســعه و اجــرای 

ــازد.  ــر س ــت ها امکان پذی ــا و سیاس ــا، پروژه ه برنامه ه

ــالمت در  ــرد س ــردن رویک ــی ک ــرای عملیات ــع ب در واق

ــی  ــام ارزیاب ــه ن ــری ب ــرد دیگ ــت ها، رویک ــه سیاس هم

اثــرات ســالمت ابــداع شــده اســت کــه کاربــرد اصلــی 

آن تخمیــن نتایــج و شــفاف کــردن عواقــب متعــدد یــک 

ــرات ســالمت  ــی اث ــر ســالمت اســت. ارزیاب سیاســت ب

ــه از  ــی از شــیوه ها، روش هــا و ابزارهــا اســت ک "ترکیب

طریــق آنهــا می تــوان دربــاره اثــرات بالقــوه اســرتاتژی، 

ــک  ــالمت ی ــر روی س ــا ب ــا پروژه ه ــه ی ــت، برنام سیاس

جمعیــت و توزیــع ایــن اثــرات قضــاوت منــود". ارزیابــی 

اثــرات ســالمت تشــخیص می دهــد کــه ســالمتی و رفــاه 

بــه طــور وســیعی بــه وســیله عواملــی خــارج از بخــش 

ســالمت تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. در ســال های 

اخیــر، بســیاری از کشــورها فرآینــد HIA  را بــه کار 

گرفته انــد تــا بــه اهمیــت اثــرات بالقــوه ســالمت 

اشــاره مناینــد. عدالــت یکــی از موضوعــات اصلــی 

HIA و مترکــز آن بــر تأثیــرات نابرابــر ســالمت بــر 

ــودکان،  ــد ک ــت، مانن ــک جمعی ــاص در ی ــای خ گروه ه

افــراد کــم درآمــد و ناتــوان می باشــد و هــدف آن ارائــه 

پیشــنهاداتی بــرای کاهــش ایــن نابرابری هــا اســت. 

مشــارکت در فرآیندهــای HIA، می توانــد دانــش افــراد 

ــن کننده هــای  ــی، تعیی و جامعــه و درک خطــرات محل

ســالمت و اثــرات ســوء بــر ســالمت جســمی و روانــی 

ــد سیاســی  را افزایــش دهــد. مشــارکت در HIA، فرآین

را بســیار شــفاف و مردمــی و مــردم را در فرآینــد 

سیاســت گذاری توامننــد می ســازد و تأکیــد می کنــد 

ــت  ــور اس ــه مح ــری، جامع ــم گی ــالمت و تصمی ــه س ک

سالمت در همه سیاست ها
ــاد بــرای کمــک بــه ســالمت جمعیــت اســت. هســتۀ ســالمت در متــام  ــا پتانســیل زی "ســالمت در همــه سیاســت ها"، اســرتاتژی افقــی و مکملــی مبتنــی  بــر سیاســت، ب

ــا سیاســت های خــارج از  ــا بطــور اساســی، ب ــر ارتقــای ســالمت تأثیر گــذار باشــد؛ ام ــوده کــه ممکــن اســت ب سیاســت ها، بررســی و آزمــون تعیین کننده هــای ســالمت ب

بخــش ســالمت کنــرتل می شــود. ایــن رویکــرد بــر پایــۀ ایــن تشــخیص اســت کــه ســالمت جمعیــت رصفــاً حاصــل فعالیت هــای بخــش ســالمت و درمــان نیســت؛ بلکــه تــا 

حــد بســیاری براســاس وضعیــت زندگــی و ســایر عوامــل اجتامعــی و اقتصــادی تعییــن می شــود. از ایــن  رو، اغلــب سیاســت ها و عملکردهــای ورای بخــش ســالمت، بــر آن 

تأثیــر می گــذارد. عــالوه  بــر اینکــه موضــوع ســالمت در همــۀ سیاســت ها دربــارۀ ســالمت جمعیــت و عوامــل تعیین کننــدۀ ســالمت اســت، بــه مبنــای سیاســت ها در مــن 

ــردد. ــا برمی گ ــت ها و دولت ه ــی سیاس ــای محل ــه بخش ه ــا و ب ــت و دولت ه ــای حکوم ــۀ بخش ه ــت گذاری در هم سیاس

 پریسا شجاعی

ــر  ــی ناپذی ــزء جدای ــهروندان، ج ــردی ش ــارب ف و تج

ــر  ــری سیاســت اســت. مشــارکت وســیع اگ شــکل گی

چــه وزن زیــادی بــه HIA می دهــد، ولیکــن مقیــاس 

ــد سیاســت  وســیع سیاســت، محدودیــت زمــان فرآین

گــذاری و انــدازه جمعیــت تحــت تأثیــر، دسرتســی بــه 

اینگونــه مشــارکت ها را غیرممکــن می ســازد. 

مقالــۀ توافــق نظــر گوتنــربگ، بــه منظــور حفــظ 

ــرای  ــارکت را ب ــه مش ــاز ب ــی، نی ــای دموکراس ارزش ه

بــه  ارزیابــی شــفافیت و عدالــت،  تأییــد فراینــد 

ــه  ــد. افــرادی کــه در زمین طــور واضــح مطــرح می کن

ماننــد  را  تکنیک هایــی  داشــته اند،  فعالیــت   HIA

بــرای  ذی نفعــان  مشــارکتی  کارگاه هــای  برگــزاری 

ارزیابــی مشــارکتی رسیــع مطــرح منوده انــد. امــا 

شــاید یــک راه حــل بســیار ریشــه ای بــرای مشــارکت 

در HIA، درگیــر شــدن محــدود گــروه کوچکــی از 

ــب ترین  ــت مناس ــن اس ــه ممک ــد ک ــان باش متخصص

اطالعــات  ایجــاد  بــرای  وســیله  اثربخش تریــن  و 

کافــی بــرای تأثیــر بــر فرآینــد سیاســت گذاری باشــد. 

حامیــت از چنیــن رویکــردی بــا اعتبــار مشــارکت 

ــه  ــارکت جامع ــن مش ــدارد، ولیک ــی ن ــه منافات جامع

ــت  ــع سیاس ــان و مناب ــت زم ــه محدودی ــه ب ــا توج ب

ــد  ــود را دارد. HIA بای ــاص خ ــکالت خ ــذاران، مش گ

ــه  ــرای ارائ ــاز ب ــورد نی ــان م ــن زم ــمکش بی ــه کش ب

ــورد  ــان م ــذاران و زم ــه سیاســت گ ــی ب ــج ارزیاب نتای

نیــاز بــرای ایجــاد مشــارکت مناســب بــا جامعــه، 

ــد. ــرار منای اق

ــف اســتانی،  ــت و ارزش HIA در ســطوح مختل اهمی

ملــی و بین املللــی شــناخته شــده اســت. هــدف 

بــه حداکــر رســاندن بهبــود ســالمتی )و بــه حداقــل 

رســاندن لطمــه بــه ســالمتی( اســت کــه انتظــار 

مــی رود بــه دنبــال یــک طــرح پیشــنهادی ایجــاد 

ــود ســالمتی را  ــن طــرح بهب شــود و ممکــن اســت ای

جــزء اهــداف خــود داشــته یــا نداشــته باشــد. فرآینــد 

ــد  ــن چن ــرتک بی ــته ای )مش ــد رش ــد چن ــی بای ارزیاب

ــوده  ــارکتی ب ــی و مش ــد بخش ــی(، چن ــته تحصیل رش

ــد و از  ــد منای ــالمت تأکی ــای س ــر روی نابرابری ه و ب

ــد.  ــتفاده منای ــز اس ــی نی ــی و کم ــواهد کیف ــواع ش ان

ارزش هــای اصلــی کــه شــالوده انجــام HIA را تشــکیل 

ســالمتی،  ارتقــای  تــداوم،  از  عبارتنــد  می دهنــد 

مشــارکت، دموکراســی، بی طرفــی، برابــری و اســتفاده 

مناســب از شــواهد. در مجمــوع فوایــد HIA عبــارت 

ــت از: اس

• تعیین اثرات یک سیاست، برنامه، اسرتاتژی، پروژه 

و طرح بر سالمت 

• افزایش اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی یک 

سیاست، برنامه، اسرتاتژی، پروژه و طرح بر سالمت

• شکل گیری محیط سیاست گذاری و اطالع رسانی 

برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست های آینده 

• کمک به سیاست گذار در کاهش نابرابری های 

سالمت

• ایجاد یادگیری اجتامعی برای مردم 

• کمک به سازمان ها در پاسخ به اولویت ها و 

سیاست های ملی

• تسهیل فرصت برای کار و کمک به مشارکت های 

پایدار

• ایجاد فرصت هایی برای عموم مردم به منظور بیان 

نگرانی هایشان در مورد سالمتی و برای سازمان ها به 

جهت پاسخگویی به آنها

• ارایه فرایند تصمیم گیری از طریق استفاده از 

بهرتین دالیل مدارک کیفی و کمی موجود.

در یــک طیــف وســیع، یــک جنبــش متامیــز جهانــی 

بــه منظــور انجــام جداگانــه HIA در سیاســت، طــرح، 

دیگــر  بخــش  در  و  شــهری  پروژه هــای  و  برنامــه 

فشــاری جمعــی بــرای ترکیــب HIA بــا اشــکال دیگــر 

ارزیابــی اثــرات از قبیــل ارزیابــی اثــرات زیســت 

محیطــی، ارزیابــی اثــرات اجتامعــی و ارزیابی زیســت 

ــی، منطقــه ای و  محیطــی اســرتاتژیکی در ســطوح مل

محلــی وجــود دارد. در ســطح سیاســی، طرح هــا 

زمیــن،  از  اســتفاده  بــه  مربــوط  سیاســت های  و 

حمــل و نقــل، آمــوزش، جرایــم و رفــاه اجتامعــی، 

ــای  ــا فراینده ــی ســالمت را ب ــرات احتامل ــی اث ارزیاب

طــور  بــه  کرده انــد.  ترکیــب  خــود  برنامه ریــزی 

مشــابه پروژه هــای مربــوط بــه ایســتگاه نیــروی 

هســته ای یــا پروژه هــای مســکن و بــه عبــارت دیگــر 

همــه پروژه هــا، اشــکالی از ارزیابــی اثــرات احتاملــی 

  HIA ســالمت را چــه بــه عنــوان بخشــی جداگانــه از

و چــه بــه عنــوان اجــزای ترکیبــی بــا ارزیابــی اثــرات 

ــا ســه  ــی و اجتامعــی در نظــر گرفته انــد. ام محیط

ــرای انجــام HIA در مناطــق شــهری  ــزرگ ب چالــش ب

ــود دارد: وج

1. نیــاز بــه توســعه یــک پایــه نظــری قــوی و گســرتده 

کــه در بــر دارنــده ادراک نظــری از رشــته های متنــوع 

ادراک  شــهری،  طراحــی  و  برنامه ریــزی  قبیــل  از 

خطــر، ارتباطــات، مدیریــت جامعــه شناســی، انســان 

اقتصــاد،  شناســی، روان شناســی محیــط زیســت، 

اپیدمیولــوژی کالســیک، ســم شناســی، ارتقــای ســطح 

ــی باشــد. ســالمت و ســالمت عموم

ــری سیســتامتیک طرح هــا و پروژه هــا  2. انجــام پیگی

ــا و  ــی آنه ــرات ســالمت واقع ــی اث ــه منظــور ارزیاب ب

ارزش HIA کــه تصمیــامت و اجــرای نهایــی ایــن 

طرح هــا و پروژه هــا را تغییــر می دهــد.
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 بطــور کلــی، بالندگــی بــازار رسمایــه ارتبــاط تنگاتنگی 

بــا شــاخص های کالن اقتصــادی مبتنــی بــر درون زا، 

مولــد و صــادرات محــور بــودن آن دارد. شــاخص هایی 

ــی  ــص مل ــد ناخال ــورم و تولی ــرخ ت ــرخ رشــد، ن ــد ن مانن

عوامــل اثرگــذار بــر بــازار رسمایــه می باشــند بنابــر 

ــرخ رشــد اقتصــادی  ــه از ن پیش بینی هــای صــورت گرفت

جهــان در ســال 2016 بــا 0/2 درصــد افزایــش بــه 

میــزان 3/7 درصــد و ایــن نــرخ بــرای ایــران 1/3 درصــد 

ــر از  ــی دیگ ــز یک ــورم نی ــرخ ت ــود. ن ــی می ش پیش بین

متغیرهــای بســیار مهــم در تحلیــل بــازار رسمایــه اســت 

ــق  ــدت منطب ــد م ــه در بلن ــازار رسمای ــیکل های ب و س

بــر ســیکل های تورمــی بــوده اســت و ایــن شــاخص در 

ســال 1395، حــدود 16 درصــد پیش بینــی می شــود. 

شــایان ذکــر اســت، انقباضــی بــودن بودجــه 1395، 

ــازار  ــرای ب ــد ب ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــرت ب ــد بیش می توان

رسمایــه تلقــی شــود تــا یــک فرصــت؛ زیــرا حجــم پــول 

ــزان  ــن می ــه و بنابرای ــش یافت ــه کاه ــود در جامع موج

نقدینگــی بالقــوه بــرای ســوق دادن بــه بــازار رسمایــه 

کمــرت می شــود. بــا تعریفــی ســاده از شــاخص کل 

ــال  ــاخص در س ــن ش ــی ای ــه بررس ــه ب ــورس در ادام ب

1394 می پردازیــم. شــاخص کل، یــک معیــار آمــاری 

ــا  ــاد ی ــک اقتص ــت ی ــت و جه ــر حرک ــه تغیی ــت ک اس

ــش  ــد از جه ــد. بع ــان می ده ــهام را نش ــازار س ــک ب ی

خیــره کننــده شــاخص بــورس در دی مــاه 1392 کــه کــم 

ــال 90 هــزار  ــن ســال، کان ــورس در ای ــا ب ــود ت ــده ب مان

واحــد را تجربــه کنــد، روزهــای رسبلنــد بــورس بــه 

تدریــج رس بــه زیــر شــد تــا در مــاه پایانــی ســال 1393 

ــزار  ــی 2 ه ــت تقریب ــا اف ــی  ب ــد کاهش ــه رون در ادام

ــزار  ــاخص 62 ه ــه ش ــل ب ــاه قب ــه م ــبت ب ــدی نس واح

ــال  ــاخص در س ــزان ش ــن می ــه کمرتی ــد )ک و 531 واح

ــازار بــورس اولیــن روز کاری  1393 بــود( تنــزل یابــد. ب

ســال 1394 را بــا طــراوت رشوع کــرد، در پنجمیــن روز 

ــدی  ــزار واح ــال 62 ه ــود را در کان ــاه خ ــن م از فرودی
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فــراز و نشــیب و نوســان، جــزء الینفــک هــر بــازار اقتصــادی می باشــد و بــازار رسمایــه نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت. امــا آنچــه کــه بــا اهمیــت بــه نظــر می رســد 

ــه اســت  ــل توجی ــی قاب ــر سیاســت های ضــد رکــودی، گرچــه از جهات ــی نوســانات و افــت و خیزهــا می باشــد. رویکــرد رجحــان سیاســت های ضدتورمــی ب ــزان و چگال می

ولــی در واقــع دولــت بــا رکــود در بــازار در نظــر دارد تــورم را کنــرتل کنــد کــه ایــن مســاله منجــر بــه کاهــش حجــم کســب و کار و تولیــد شــده اســت و افزایــش نــرخ ســود 

ســپرده بانکــی باعــث جابجایــی منابــع مالــی کشــور از بخــش رسمایــه گــذاری بــه ســمت ســپرده های بانکــی شــده، تقاضــای فعالیــت در بــازار رسمایــه را کاهــش مــی داده 

و در نتیجــه شــاخص را بــه پاییــن متامیــل می ســازد. 

ــزار  ــال 70 ه ــه کان ــود را ب ــی زود خ ــی خیل ــد ول دی

واحــد رســانید تــا نویــد بخــش روزهــای گرمــی بــرای 

بــازار رسمایــه باشــد. دیــری نگذشــت کــه بــورس 

ــه روز اول  ــی ک ــه گونه ای ــد ب ــدید ش ــت ش ــار اف دچ

ــدد 66 هــزار و 828   ــه ع ــاه شــاخص ب اردیبهشــت م

واحــد تنــزل کــرد و  در اواســط همیــن مــاه وارد 

کانــال 64 هــزار واحــدی شــد و در پایــان ایــن مــاه بــه 

63 هــزارو 703 واحــد کاهــش یافــت. شــاخص کل تــا 

اواســط آخریــن مــاه فصــل بهــار، خــودرا در کانــال 63 

هــزار واحــد حفــظ و تــا آخــر ایــن مــاه بیــن 62 هــزار 

واحــد تــا  63 هــزار واحــد در نوســان بــود، در پایــان 

خــرداد مــاه بــه عــدد 63 هــزار و 810 واحــد رســید. 

بــازار رسمایــه در تیــر مــاه بــا شــاخص کل 64 هــزار و 

276 واحــدی فعالیــت خــود را رشوع منــود و بــا پیــش 

ــر مــاه  ــد صعــودی، در بیســت و ســوم تی گرفــن رون

خــود را تــا شــاخص 69 هــزار و 433 واحــد بــاال کشــید 

ــن و  ــه پایی ــاه رو ب ــن م ــی همی ــه پایان ــی در هفت ول

ــال  ــاه س ــرداد م ــد. م ــد ش ــزار واح ــال 67 ه وارد کان

1394 بــورس از شــاخص 67 هــزار و ســی و شــش 

واحــد رشوع و بــا افــت تقریبــا دو هــزار واحــدی 

در پایــان ایــن مــاه بــه عــدد 65 هــزار و 225 واحــد 

رســید. در روز اول شــهریور بــورس شــاخص 64 هــزار 

و 881 واحــد را تجربــه و تــا هفدهــم ایــن مــاه خــود 

را در ایــن کانــال حفــظ کــرد و بــا قــرار گرفــن در یــک 

رونــد نزولــی در پایــان ایــن مــاه وارد کانــال 61 هــزار 

و 576 واحــد شــد. 

ــود چــرا  ــورس نب ــا ب ــی ب ــاه مهربان ــر هــم م ــاه مه م

کــه از اولیــن روز ایــن مــاه کــه شــاخص کل عــدد 61 

ــا بیســت و دوم  ــرد، ت ــت ک ــزار و 686 واحــد را ثب ه

ــال 61 هــزار واحــد در جــا زد، امــا  ــن مــاه، در کان ای

در آخــر مهــر مــاه وارد کانــال 63 هــزار و 175 شــد. 

دومیــن مــاه پاییــز بــا قــرار گرفــن شــاخص در عــدد 

ــاخص  ــان ش ــا نوس ــده  و ب ــزار و792 رشوع ش 62 ه

ــی  ــای پایان ــه روزه ــد ب ــزار واح ــن 62 و 63 ه کل بی

آبــان مــاه نزدیــک و خــود را در عــدد 62 هــزار و 889 

ــورس  ــاه شــاخص کل ب ــا رشوع آذر م واحــد یافــت. ب

62 هــزار و 923 واحــد ثبــت شــد و تــا بیســت و 

ــود و  ــال در نوســان ب پنجــم ایــن مــاه در همیــن کان

در پایــان ایــن مــاه بــه کانــال 61 هــزار و 518 افــت 

کــرد. 

بــا رشوع فصــل زمســتان، بــازار رسمایــه فضــای بهــاری 

ــزارو  ــا 61 ه ــه روز اول را ب ــوری ک ــت ط ــود گرف بخ

414 واحــد رشوع کــرد، تــا چهاردهــم دی مــاه در 

هــامن کانــال نوســان داشــت و در هفتــه ســوم ایــن 

مــاه خــود را در کانــال 62 هــزار واحــد در افــت 

و خیــز دیــد ولــی در هفتــه چهــارم جهــش قابــل 

ــاخص، روز  ــه ش ــوری ک ــه ط ــاد ب ــاق افت ــی اتف توجه

بیســت و ســوم 63 هــزار و 516 واحــد، بیســت و 

ــم 65  ششــم 64 هــزار و 860  واحــد، بیســت و هفت

هــزار و 424 واحــد، بیســت و نهــم 66 هــزار و 118 

ــه  ــد را تجرب ــزار و 562 واح ــر 66 ه ــد و روز آخ واح

منــود. بازاربــورس بهمــن مــاه، شــاخص کل را  بــا عــدد 

66 هــزار و 960 رشوع و بــا ســیر مســیر صعــودی 

خــود را در بیســتم همیــن مــاه، بــه شــاخص 78 هــزار 

و 199 واحــد رســانید، ولــی در بیســت و پنجــم بهمــن 

ــز می باشــد، عــدد  ــن بررســی نی ــم ای ــان تنظی کــه زم

ــودار  ــاص داد. من ــود اختص ــه خ ــزار و 709 را ب 76 ه

ــت و  ــا بیس ــاه ت ــن م ــورس از فروردی ــاخص کل ب ش

ــان داده  ــل نش ــال 1394در ذی ــاه س ــن م ــم بهم پنج

شــده اســت.

   بنابــر آنچــه در ابتــدا بــه آن اشــاره شــد، پارامرتهــای 

ــه  پیشــنهادی بــرای طــراوت بخشــی هرچــه بیشــرت ب

بــازار رسمایــه عبارتنــد از؛ اول ایجــاد وقفــه در عرضــه 

تامیــن بودجــه. دوم، کاهــش ســود  بــرای  ســهام 

ــا از  ــال رسمایه ه ــه اوالً از انتق ــی ک ــپرده های بانک س

بــازار رسمایــه بــه بانک هــا پیشــگیری می کنــد و ثانیــاً 

بــا کاهــش هزینه تولیــد، حجــم تولیــد را افزایش داده 

و بدیــن ترتیــب بــر حجــم دارایــی عینــی افــزوده و از 

فاصلــه ارزش ذاتــی اقتصــاد واقعــی و اقتصــاد مالــی 

ــای  ــون مالیات ه ــالح قان ــوم، اص ــود. س ــته می ش کاس

ــن و  ــه در زمی ــدی رسمای ــر عای ــات ب ــتقیم، مالی مس

ــوداگری در  ــه از س ــا رسمای ــرد ت ــام پذی ــکن انج مس

ــد  ــای مول ــه فعالیت ه ــد و ب ــار بکش ــش کن ــن بخ ای

اختصــاص یابــد. چهــارم، مســئوالن اقتصــادی دولــت، 

ــه  ــورس را ب ــازار ب ــژه ب ــه وی ــه ب ــازار رسمای ــاالن ب فع

صــورت واقــع بینانــه، نــه بــا خوش بینــی و بــه شــکل 

تهدیدهــای حضــور در  از فرصت هــا و  تبلیغاتــی، 

ایــن بــازار آگاه ســازند. ایــن اقــدام بــا همگــن ســازی 

نســبی اطالعــات، بــه رقابتی تــر شــدن بــازار و کاهــش 

ــن و  ــم، تدوی ــود. پنج ــر می ش ــی منج ــت اطالعات ران

اجرایــی ســازی هــر چــه رسیعــرت مولفه هــای اقتصــاد 

مقاومتــی، می تواننــد از جملــه عواملــی باشــند کــه از 

رونــد کاهشــی شــاخص های بــازار رسمایــه جلوگیــری 

کنــد. 
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 طبیعت از ما جدا نیســت و تنها اشــیاء و احساســات 

ــا مواجــه می شــویم را عرضــه  ــا آنه ــه ب ــی ای را ک بیرون

منــی دارد بلکــه، طبیعــت بخشــی از هســتی مــا اســت. 

معــامری ســنتی بــرای برقــرای یــک ارتبــاط، مثبــت بــا 

بهــره  طبیعــی  انرژی هــای  و  طبیعــت  از  انســان ها 

ــرای  ــت ب ــامری، از طبیع ــخ مع ــول تاری ــرد. در ط می ب

عرضــه یــک محیــط دلپذیــر، رضوری پنداشــته می شــد 

و بدیــن گونــه جذابیــت و کاربــردی بــودن معــامری را 

ــق  ــد ُخل ــا می توان ــه تنه ارتقــاء می بخشــید. طبیعــت ن

و رفتــار مــا را تغییــر دهــد، بلکــه می توانــد بــه صــورت 

ــر  ــت تاثی ــز تح ــا را نی ــتی م ــت زیس ــتقیم وضعی مس

قــرار دهــد. بــا توجــه بــه تکنولــوژی و ورود بــه عــر 

ــدی  ــکل جدی ــز ش ــای او نی ــان و نیازه ــات، انس اطالع

بــه خــود گرفتــه اســت. بــا وجــود ارتباطــات مجــازی از 

جملــه اینرتنــت، پیــام کوتــاه و... انســان ها مــدت زمــان 

کمــرتی را در خــارج از خانه هــای خــود نســبت بــه 

ــد و وجــود آشــفتگی در زندگــی  ــه رس می برن گذشــته ب

شــهری و صنعتــی امــروزه رضورت ایجــاد آرامــش را دو 

ــد. ــدان می کن چن

ــه  ــه آرامــش دسرتســی ب  یکــی از روش هــای رســیدن ب

ــا گســرتش  محیــط طبیعــی اســت. متاســفانه امــروزه ب

زندگــی آپارمتانــی رابطــه انســان بــا طبیعــت بــه میــزان 

ــواره  ــان هم ــت و انس ــده اس ــع ش ــی قط ــل توجه قاب

ــاندن  ــا کش ــزرگ را ب ــالء ب ــن خ ــا ای ــت ت ــالش اس در ت

ــر  ــود پ ــی خ ــل زندگ ــه مح ــت ب ــه هایی از طبیع گوش

کنــد. از طرفــی چــون زمیــن بــرای ایجــاد فضــای ســبز 

ــوی  ــد؛ ازس ــران می باش ــیار گ ــاب و بس ــهرها کمی در ش

ــن در کالن  ــاالی زمی ــزوده ب ــل ارزش اف ــه دلی ــر ب دیگ

شــهرهای ایــران و بــه ویــژه تهــران و بــه تبــع آن رشــد 

عمــودی شــهر، از ســوی دیگــر توســعه دهنــدگان 

بخــش خصوصــی نیــز در بخــش ســاخت و ســاز بــرای 

کاهــش هزینه هــا و بــه دســت آوردن ســود بیشــرت 

در ســاخت بناهــا، درصــد اختصاصــی بــه فضاهــای 

توسعه فضاهای سبز ساختمانی در 
بناهای متراکم بر کیفیت زندگی شهری

در راســتای رشــد جمعیــت در زمیــن محــدود، مفهــوم "شــهر" اجتنــاب ناپذیــر اســت و بــا رشــد بیشــرت جمعیــت شــهری، مفهــوم "تراکــم" منــود پیــدا می کنــد. شــهرها 

در پاســخ بــه مترکــز و اســتقرار شــهرهای بلنــد مرتبــه و مرتاکــم بــه مفهــوم شــهر فــرشده روی می آورنــد. همچنیــن وضیعــت تهویــه و دمــا در شــهرها، تحــت تاثیــر 

مفهــوم کلیــدی تراکــم شــهری اســت. شــهر مرتاکــم، تهویــه ضعیــف و تاثیــر قــوی "جزیــره گرمایــی" را تجربــه می کنــد و بــا توجــه بــه مشــکل اساســی اغلــب کالن 

ــن ســوال  ــه ای ــا ســاخت و ســاز شــهری، ب ــه ای در تناســب ب ــه فضــای ســبز محل ــع عادالن ــا توســعه فضــای ســبز شــهری و تقســیم بندی و توزی شــهرها در رابطــه ب

می رســیم کــه چگونــه می تــوان در شــهرهای مرتاکــم فضــای ســبز شــهری را توســعه داد و چگونــه طبیعــت را بــه فضــای زندگــی کشــاند. یکــی از روش هــای رســیدن 

بــه آرامــش دسرتســی بــه محیــط طبیعــی اســت. 

 مجتبی پارسه

بخش اول

ســبز را بــه شــیوه های مختلــف بــه زیربنــای کل بنــا 

می افزاینــد و اســتقبالی جهــت اســتفاده از فضاهــای 

ســبز صــورت منی گیــرد. عوامــل دیگــری همچــون 

تأمیــن منابــع مالــی و مســائل اقتصــادی، سیاســت ها 

و مدیریــت ســازمانی، بُعــد حقوقــی، زیرســاخت فنــی 

و علمــی، محیــط فرهنگــی وجــود دارد.

امــروزه کالن شــهرهای همچــون تهــران بــا مشــکالتی 

روبــرو هســتند کــه در اینجــا بــا کمــک از دســته 

بنــدی Peck & Callaghan, بــه آنهــا می پردازیــم:

1. بوم شناختی

بــا پیرشفــت شــهرها، از تعــداد گونه هــا، انــدازه و 

ــت و در  ــده اس ــته ش ــتم ها کاس ــی اکوسیس یکپارچگ

ــی  ــق زندگ ــاد و خل ــت در ایج ــی طبیع ــه توانای نتیج

جدیــد کــم شــده اســت. ســاختامن ســازی بــرای مثــال 

ــره( )پاکســازی اراضــی، کارگاه هــای ســاختامنی و غی

ــه ساده ســازی اکوسیســتم می شــود  معمــوال منجــر ب

کــه در نتیجــه از حالتــی متنــوع بــه حالتــی ســاده تر 

از  ساده ســازی،  چنیــن  نتیجــه  می گــردد.  تبدیــل 

ــت  ــت اس ــری طبیع ــم پذی ــت ترمی ــن حال ــت رف دس

کــه می توانــد مشــکالت کوتــاه مــدت و یــا تغییــرات 

دراز مــدت، نظیــر تغییــر آب و هــوا را ایجــاد منایــد و 

اغلــب چنیــن حالتــی باعــث کاهــش انعطــاف روابــط 

بیــن محیــط مصنــوع و اکوسیســتم می شــود، در 

عیــن ایــن، محدودیت هایــی را بــرای سیســتم های 

مصنــوع بــرش می افزایــد. در نهایــت وابســتگی بــرش 

و سیســتم های ســاخت او بــه عملکــرد اکوسیســتم ها 

نــه تنهــا کمــرت منی شــود کــه روز بــه روز هــم افزایــش 

می یابــد. بنابرایــن بایــد محیــط طبیعــی را بــا احتیــاط 

ــه  ــه خصــوص ب ــرار داد. ب بیشــرتی مــورد اســتفاده ق

ــود و در  ــوع زیســتی آن توجــه بیشــرتی من ــظ تن حف

ــه  ــرد ک ــاره ک ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــل بای مقاب

آلودگی هــای  بــا  مرتاکــم  شــهرهای  از  بســیاری 

مختلــف محیطــی )آب، هــوا، خــاک و صــدا( و فقدان 

فضاهــای بــاز و ســبز مواجــه هســتند؛ از جملــه 

راهکارهایــی کــه طــراح می توانــد در رونــد 

ســاختامن های  معــامری  طراحــی 

ــه  ــدان توج ــدار ب ــه پای ــد مرتب بلن

ــاکنان  ــاط س ــراری ارتب ــد، برق منای

بــا محیــط طبیعــی، از طریــق 

و  طبیعــی  نــور  از  بهره گیــری 

محــدوده  در  گیاهــی  پوشــش 

فعالیــت آنهــا اســت، طــراح بــا 

می توانــد  راهــکار  ایــن  بکارگیــری 

خــالء حاصــل از جدایــی کاربــران از محیط 

و اثــرات نامطلــوب آن بــر رفتــار را جــربان منایــد و از 

ایــن رهگــذر ســبب انگیــزش حــس ارتبــاط بــا محیــط 

طبیعــی گــردد. بــا بــه وجــود آوردن محیــط زیســت 

ــوان در  ــاختامن ها، می ت ــبز س ــای س ــی در فض طبیع

ــاکنین  ــاد تســکین روحــی و ســالمت جســمی س ایج

ــود. ــا من ــش بســزایی ایف شــهرها، نق

2. اقلیمی

محــدود،  زمیــن  در  جمعیــت  رشــد  راســتای  در 

ــد  ــا رش ــت و ب ــر اس ــاب ناپذی ــهر" اجتن ــوم "ش مفه

بیشــرت جمعیــت شــهری، مفهــوم "تراکــم" منــود پیــدا 

می کنــد. شــهرها در پاســخ بــه مترکــز و اســتقرار 

ــهر  ــوم ش ــه مفه ــم ب ــه و مرتاک ــد مرتب ــهرهای بلن ش

فــرشده روی می آورنــد، ولــی تراکــم بیــش از حــد 

ممکــن اســت شــلوغی و خــرد محلــی نامطلــوب 

ــد.  ــاد کن ایج

وضیعــت تهویــه و دمــا در شــهرها، تحــت تاثیــر 

مفهــوم کلیــدی تراکــم شــهری اســت. شــهر مرتاکــم، 

ــی"را  ــره گرمای ــوی "جزی ــر ق ــف و تاثی ــه ضعی تهوی

تجربــه می کنــد. پتانســیل دسرتســی بــه نــور روز، 

ــر  از دیگــر عواملــی اســت کــه از تراکــم شــهری تاثی

می پذیــرد. اصطــالح اثــر جزیــره گرمایــی 

بــه اختــالف حــرارت بیــن شــهر و 

حومــه آن اطــالق می شــود و 

حتــی می توانــد تــا 10 درجــه 

ســانتی گــراد باشــد. دیوارهــا، 

ــبز  ــای س ــا و بالکن ه تراس ه

ــا  ــی ب ــره گرمای بــر اثــر جزی

افزایــش پوشــش گیاهــی کــه 

اضافــه  شــهر  چشــم انداز  بــه 

گیاهــان،  می کنــد.  مقابلــه  شــده 

ــی  ــه طبیع ــق چرخ ــود را از طری ــراف خ ــط اط محی

تبخیــر و تعــرق و افزایــش ســطح ســایه انــدازی 

می ســازند. خنــک 

3. کیفیت محیط زیست شهری

ــت  ــت و قیم ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــروزه ب ام

زمیــن ناگزیــر بــه مرتاکــم ســازی هســتیم. بســیاری از 

معــامران و شهرســازان ســاخت ســاختامن های بلنــد و 

توســعه عمــودی را بــه جــای توســعه افقــی پیشــنهاد 

و  زیســت  محیــط  موضــوع  طرفــی  از  می کننــد. 

انــرژی و تاثیــر آنهــا بــر روان و جســم انســان باعــث 

ــه معــامری  ــوع نگــرش ب می شــود روش طراحــی و ن

ــد  ــد و بای ــر یابن ــا تغیی ــول و روش ه ــی اص ــه برخ ب

ــه گــرد. ــرای حــل ایــن مشــکالت ارائ راهکارهایــی ب

ــرای  ــز همیشــه مســئله مهمــی ب ــی نی آلودگــی صوت

بــرش بــوده اســت. در روم باســتان قوانینــی در مــورد 

ــا  ــی واگن ه ــای آهن ــده از چرخ ه ــاطع ش ــدای س ص

در راستای رشد جمعیت در 

زمین محدود، مفهوم "شهر" 

اجتناب ناپذیر است و با رشد بیشرت 

جمعیت شهری، مفهوم "تراکم"

منود پیدا می کند.
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باعــث  و  می کوبیدنــد  را  جــاده  ســنگ های  کــه 

می شــدند  مــردم  ناراحتــی  و  خــواب  در  اختــالل 

وجــود داشــت. بــا ایــن حــال مشــکالت ناشــی از 

رسوصــدا در گذشــته قابــل مقایســه بــا جامعــه مــدرن 

از ماشــین ها  تعــداد بســیاری  امــروزی منی باشــد. 

بــه طــور منظــم از شــهرها و نواحــی روســتایی عبــور 

می کننــد کامیون هایــی بــا بــار ســنگین بــا موتورهــای 

ــه  ــا ب ــزوز آنه ــه اگ ــور و لول ــدای موت ــه ص ــی ک دیزل

خوبــی کنــرتل نشــده اند و در شــهرها روز و شــب در 

حــال تــردد می باشــند. 

ــق  ــد عای ــان می توان ــاک و گیاه ــا خ ــیده ب ــام پوش ب

صوتــی باشــد و صداهایــی کــه تــا dB 18 وارد یا خارج 

ســاختامن می شــود بــه میــزان dB 3 یــا بیشــرت کاهــش 

ــه  ــی ک ــی صوت ــرتل آلودگ ــرای کن ــد ب ــذا بای ــد. ل ده

امــروزه بســیار بــا اهمیــت اســت تدابیــری اندیشــید. 

پوشــاندن بــام و منــای ســاختامن بــا پوشــش گیاهی، از 

نظــر ابعــاد زیســت محیطــی در کاهــش دمــای محیط 

ــهری،  ــی ش ــره گرمای ــده جزی ــل پدی ــون و تعدی پیرام

ــرژی و  ــرف ان ــش م ــی، کاه ــی صوت ــش آلودگ کاه

بهبــود کیفیــت محیــط زیســت نقــش تعییــن کننده ای 

دارد. جایــی کــه امــکان توســعه ســطوح ســبز افقــی 

در فضاهــای شــهری محــدود و یــا ناممکــن می باشــد، 

ــی  ــامن بازده ــد ه ــودی می توانن ــبز عم ــای س فضاه

نامناســب  تلطیــف رشایــط  اکولوژیکــی را جهــت 

ــی  ــر عموم ــوع منظ ــن ن ــد. ای ــود آورن ــی بوج محیط

پارک هــای  ســاختامن ها،  بزرگراه هــا،  جــداره  در 

کوهســتانی و ترانشــه های شــهری کاربــرد دارنــد. 

تــراس و مناهــای ســبز بــا جــذب دی اکســید کربــن و 

ــه هــوا می شــود. 5/1  ــد اکســیژن موجــب تصفی تولی

مــرت مربــع فضــای ســبز، اکســیژن کافــی ســاالنه یــک 

شــخص را فراهــم می ســازد. یــک مــرت مربــع از فضــای 

ســبز می توانــد 0/5-0/2 کیلوگــرم از ذرات معلــق 

هــوا را در ســال حــذف منایــد. بــه ایــن ترتیــب هــوای 

ــم داشــت  ــرای تنفــس خواهی ــر و ســامل تری ب پاکیزه ت

و بــا جــذب و تصفیــه آلودگی هــای ناشــی از ســوخن 

ــه ازن  ــرت الی ــب بیش ــوختی از تخری ــای س فرآورده ه

ــد. پیشــگیری خواهــد گردی

4. اقتصادی-فرهنگی

ــهرها  ــب کالن ش ــی اغل ــکل اساس ــه مش ــه ب ــا توج ب

ــا توســعه فضــای ســبز شــهری و تقســیم  در رابطــه ب

ــه ای در  ــبز محل ــای س ــه فض ــع عادالن ــدی و توزی بن

تناســب بــا ســاخت و ســاز شــهری، اســتفاده کاربــردی 

ــا  از دیوارهــا، تراس هــا و بالکن هــای ســبز عمومــی ی

خصوصــی گامــی موثــر بــه ســوی توســعه و افزایــش 

ــی  ــا زندگ ــل کار ی ــار مح ــبز در کن ــای س ــه فض رسان

ــراد  ــرای اف ــد محســوب شــده و ب شــهروندان می توان

جامعــه بــه خصــوص ســالخوردگان و کــودکان، فضــای 

ــود  ــه وج ــان ب ــل زندگی ش ــار مح ــی در کن ــبز امن س

آورد.

بام سبز

و  معــامری  نــو  رویکرد هــای  از  یکــی  ســبز  بــام 

ــدار  ــعه پای ــم توس ــته از مفاهی ــازی و برخواس شهرس

اســت کــه از آن می تــوان بــه منظــور افزایــش رسانــه 

فضــای ســبز، ارتقــای کیفیــت محیــط زیســت و 

توســعه پایــدار شــهری بهــره بــرد. اســتفاده کاربــردی 

ــرداری  ــکان بهره ب ــوان ام ــه عن ــد ب ــا می توان از بام ه

ــینه  ــود. پیش ــداد ش ــهری قلم ــای ش ــه از زمین ه بهین

باغ هــای  بــه  عمــودی  باغ هــای  و  ســبز  بام هــای 

معلــق بابــل و در امپراطــوری روم در واکنــش بــه 

فشــار جمعیتــی در مناطــق شــهری برمی گــردد.

رومی هــا همچنیــن درختــان را بــر باالی ســاختامن های 

ــن  ــل مقربه هــای آگوســتوس و هادری ــی از قبی حکومت

ــد. ــرار می دادن ق

بســیاری از تفکــرات طراحــی دوران معــارص مدیــون 

لویدرایــت  فرانــک  و  لوکوربوزیــه  اندیشــه های 

اســت کــه از اولیــن مدافعــان مــدرن اســتفاده از 

بــام یــا بالکــن بــه عنــوان فضــای ســبز کاربــردی 

بودنــد. لوکوربوزیــه اولیــن فــرد در قــرن 20 بــود کــه 

ســقف ســبز را اســتفاده کــرد؛ وی پنــج اصــل را بــرای 

ــاغ  ــام ســبز و ب ســاختامن مــدرن معرفــی کــرد کــه ب

بــام یکــی از ایــن اصــول پنجگانــه بــود؛ وی همچنیــن 

روی  بــر  کــه  جاده هایــی  بــا  را  شــهری  نواحــی 

آنهــا بام هــای قامئــی قــرار گرفتــه بــود پیش بینــی 

می کــرد. رایــت بام هــای ســبز را در بــاغ میــدوی 

ــی  ــه چین ــی 2، خان ــی درخت ــه ختم ــیکاگو 1، خان ش

3، خانــه آبشــار 4 و مســافرخانه نعــل اســبی بــه کار 

می گیــرد کــه فقــط چنــد منونــه از ایــن پــروژه اســت. 

ــب  ــی مکت ــد طبیع ــنی پیام ــه روش ــبز ب ــای س بام ه

فلســفی Prairie آمریکایــی اســت کــه بــه نحــوه 

ــودن  ــک ب ــم انداز و ارگانی ــاختامن ها در چش ــد س رش

ــی ورزد. ــد م آن تأکی

دیوار و منای سبز

دیــوار ســبز فنــاوری نوینــی اســت کــه امــروزه جایگاه 

ــدا  ــان پی ــهرهای جه ــی در کالن ش ــه آرام ــود را ب خ

کــرده اســت. بــه بیــان دیگــر، دیــوار ســبز بــه دیــواری 

ــا  ــه صــورت ســازه مســتقل و ی ــه می شــود کــه ب گفت

بخشــی از یــک ســاختامن بــا پوشــش گیاهی پوشــانده 

شــده باشــد. یــک دیــوار ســبز زنــده، تربیــت عمــودی 

ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــزاء می باش ــر اج ــان و دیگ از گیاه

ــتی  ــر بهداش ــای غی ــواد ســمی و آالینده ه ــی م طبیع

ــذف  ــم، ح ــس می کنی ــه تنف ــی ک ــر را از هوای و م

می منایــد. بــه عبــارت دیگــر دیــوار ســبز بــه پاالیــش 

محیــط زیســت کمــک می کنــد. بیشــرت دیوارهــای 

ســبز زنــده داخلــی هســتند امــا می تواننــد در خــارج 

ســاختامن نیــز اســتفاده شــوند.

تراس سبز

یــک تــراس ســبز، تراســی اســت کــه مقــدار یــا متامــی 

آن بــا پوشــش گیاهــی یــا بــا محیــط کشــت روینــده، 

پوشــانده می شــود. منونــه کوچــک شــده هــامن 

ایــده بام هــای ســبز می باشــد و بــرای هــر واحــد 

ســاختامنی بــه صــورت جداگانــه در نظــر گرفتــه 

شــده اســت و می تــوان آن را جزئــی از فضــای خانــه 

در نظــر گرفــت و مزایــای کــه در مــورد دیــواره 

ــز  ــبز نی ــراس س ــورد ت ــه شــد در م ــاال گفت ــبز در ب س

صــدق می کنــد. دیــوار، تــراس و بالکــن و 

ــا  ــه م ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــبز ع ــام س ب

فضاهــای  در  می دهــد  اجــازه 

محــدود تنوعــی از گیاهــان را 

داشــته باشــیم، مزایــای دیگــری 

ــا و  ــا، تراس ه ــز دارد. دیواره نی

ــه در  ــی ک ــبز زمان ــای س بالکن ه

ــاختامن ها،  ــودی س ــای عم فضاه

اســتفاده  شــهری  محیط هــای 

می شــود، مزایــای بســیاری را فراهــم 

می کنــد.

گزینش صحیح گیاهان

ــر و  ــک منظ ــت ی ــرای پیرشف ــدی ب ــل کلی ــک عام ی

ــر  ــاد نظی ــای زی ــدون رصف داده ه ــداری از آن ب نگه

ــاب  ــرر، انتخ ــاری مک ــا و آبی ــت کش ه ــا و آف کوده

گیاهانــی اســت کــه بیشــرتین تناســب را بــا وضعیــت 

ــش  ــه پوش ــر اگرچ ــک منظ ــند. ی ــته باش ــی داش بوم

گیاهــی غنــی ولــی نامتناســب بــا اقلیــم محلی داشــته 

باشــد، اکوسیســتم آن را تحــت تـــأثیر قــرار می دهــد 

ــد. ــارج می کن ــداری خ ــت پای ــر را از حال و منظ

عوامــل زیــادی نظیــر میــزان آفتــاب و ســایه، وضعیت 

خــاک شــامل بافــت، اســیدیته، منــک، حاصــل خیــزی، 

ــری  ــت، قرارگی ــداری رطوب ــت نگه ــی و ظرفی زهکش

ــن  ــات زمی ــرور، خصوصی ــور و م ــاد، عب ــرض ب در مع

نظیــر شــیب های تنــد، فرورفتگــی موضعــی 

و  خشــک  مکان هــای  غیرعــادی، 

ســاییده  ســنگ های  مرطــوب، 

شــده و لبه هــای دســت انداز بــر 

ــداری  ــان و نگه ــد گیاه روی رش

آنــان تأثیــر می گذارنــد.

گیاهــان بومــی در ایــن میــان 

پرســش  بــه  پاســخ  نزدیکرتیــن 

ــک  ــورد نظــر هســتند. گیاهــان ی م

رسی رشایــط خــاص را بیشــرت ترجیــح 

در  شــوند  مجبــور  کــه  زمانــی  و  می دهنــد 

نیســت  مناسبشــان  کــه  کننــد  رشــد  مکان هایــی 

دچــار تنــش می شــوند. در ایــن رشایــط رشــد آنهــا بــا 

شکســت مواجــه می شــود و بیشــرت مســتعد بیــامری 

ایــن سلســله  و آفــت می شــوند. گیاهــان بومــی 

مراتــب را گذرانده انــد تــا بــه بومــی یــک محــل 

شــده اند. تبدیــل 

دیوار سبز فناوری نوینی 

است که امروزه جایگاه 

خود را به آرامی در کالن 

شهرهای جهان پیدا 

کرده است. 
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  پــس از فروکــش کــردن التهاب هــای بــازار طــال 

ــار دیگــر  ــان ســال 1393 ب ــا پای از اواخــر ســال 1392 ت

ــکه  ــوص س ــه خص ــی و ب ــازار داخل ــال در ب ــت ط قیم

ــا شــد و  ــز گران به ــن فل ــی ای ــا قیمــت جهان ــق ب منطب

ــود کــه در ســال 94 قیمــت طــال  ــن ب ــر ای ــی ب پیش بین

ــکه در  ــت س ــدود 1150 دالر و قیم ــس ح ــر اون در ه

ــان  ــا نوس ــال ب ــون ری ــدوده 9 میلی ــال در مح ــن س ای

ــی  ــای پایان ــه روز ه ــد، بطوریک ــدی باش ــا 10 درص 5 ت

اســفند مــاه هــر گــرم طــالی 18 عیــار در بــازار تهــران 

ــی  ــن روز معامالت ــا، در اولی ــود؛ ام ــال ب 9/640/500 ری

ــه  ــرو شــد و ب ــا رشــد روب ــار ب ــو، طــالی 18 عی ســال ن

عــدد 9/767/300 ریــال رســید، چــرا کــه رشوع ســال 94 

بــا کاهــش ارزش دالر و افزایــش قیمــت نفــت همــگام 

و از ســویی افزایــش تقاضــا در بازارهــای جهانــی باعــث 

شــد در رشوع ســال جدیــد قیمــت طــال بــه بــاالی 

ــد  ــز برســد از ایــن رو خری 1200دالر در هــر اونــس نی

ــاد  ــت ایج ــا حــدودی جذابی ــران ت ــرای معامله گ طــال ب

ــی رشــد  ــازار داخل ــا قیمــت طــال و ســکه در ب کــرده ت

و بــا افزایــش قیمــت طــال، قیمــت پالتیــن و نقــره نیــز 

ــد.  ــش یاب افزای

ــه  ــار ب ــاال رفــن قیمــت، طــال در فصــل به ــا ب گرچــه ب

ویــژه در اواخــر فروردیــن مــاه فصــل گرمــی را تجربــه 

ــال  ــت 1/000/000 ری ــه قیم ــار ب ــالی 18 عی ــرد و ط ک

در هــر گــرم رســید، امــا در چلــه تابســتان رسدی بــازار 

را کامــالً حــس کــرد بطوریکــه در نیمــه تیــر مــاه 

ــازار ســکه  ــد. ب ــه خــود دی ــال را ب قیمــت 881/480 ری

نیــز چنیــن رفتــاری از خــود نشــان داد بــه نحــوی کــه 

بیشــرتین افزایــش در اواخــر فروردیــن مــاه رقــم خــورد، 

ســکه متــام طــرح جدیــد 9/770/000 ریــال و بیشــرتین 

ــت 8/560/000  ــه قیم ــاه ب ــر م ــر تی ــش در اواخ کاه

ــا هــم طــالی 18  ــت، ت ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــال م ری

عیــار و هــم ســکه متــام طــرح جدیــد در نیمــه اول ســال 

جــاری کاهــش قیمــت 3/5 درصــدی را تجربــه مناینــد. 

نگاهی به بازار طال 
و پیش بینی آن در سال جدید

بــا نگاهــی بــه ســالهایی نــه چنــدان دور یعنــی اواخــر ســال 1390 و پیــش از وقــوع هیجانــات ارزی، قیمــت طــال در ایــران منطبــق بــر 

قیمــت جهانــی آن بــود. پــس از شــوک ارزی و همچنیــن ورود ســوداگران بــه بــازار طــال پــس از ســال 1390 بیــن قیمــت جهانــی طــال و 

قیمــت طــال در بــازار داخلــی فاصلــه افتــاد.

ــی  ــوای خزان ــال و ه ــز ح ــل پائی ــال در فص ــت ط قیم

بــه خــود گرفــت، در اواســط ایــن فصــل طــال بــه 

کمرتیــن ســطح قیمتــی خــود در حــدود 5/5 ســال 

ــس قیمــت 1075 دالری را  ــک شــد و اون گذشــته نزدی

ــازار  ــراری ب ــران دم از بی ق ــا برخــی تحلیل گ ــم زد ت رق

ــی انتشــار خرب هــای خــوب  ــد. و حت جهانــی طــال بزنن

از ســوی شــورای جهانــی طــال مبنــی بــر تقاضــای 

ــز گران بهــا در ســه ماهــه ســوم ســال گذشــته  ایــن فل

ــر رشــد تقاضــا 8 درصــدی در جهــان  میــالدی مبنــی ب

کــه متأثــر از رشــد تقاضــای فلــز زرد توســط بزرگرتیــن 

وارد کننــدگان طــال یعنــی چیــن و هنــد بــود، نتوانســت 

کمــک موثــر بــه بهبــود قیمــت ایــن فلــز شــود. منــودار 

ــته و  ــال گذش ــال در 5 س ــت ط ــانات قیم ــل نوس مقاب

روند کاهشــی آن را از ســال 2011  با بیشــینه 1889/70 

ــر  ــرای ه ــال 2015 را ب ــه 1050/80 دالر در س و کمین

ــس نشــان می دهــد. برخــی گامنه زنی هــای انجــام  اون

ــای  ــش نرخ ه ــا افزای ــه ب ــود ک ــن ب ــی از ای ــده حاک ش

بهــره فــدرال رزرو و ادامــه بهبــود اوضــاع بزرگ  تریــن 

اقتصــاد جهــان فشــار زیــادی بــر قیمــت طــال وارد کنــد 

از ســوی دیگــر، عــدم رشــد تقاضــا بــرای دیگــر فلزهــای 

ــز باعــث شــده  ــوم نی ــن و پاالدی ــد پالتی ــا مانن گران به

ــن  ــذاری در ای ــه رسمایه گ ــی ب ــذاران متایل ــا رسمایه گ ت

ــرخ  ــش ن ــر افزای ــوی دیگ ــند از س ــته باش ــازار نداش ب

بهــره موجــب آســیب دیــدن بــازار طــال می شــود، 

ــال و  ــازار ط ــذاری در ب ــت رسمایه گ ــه فرص ــرا هزین زی

ــرد.  ــاال می ب ــکا را ب ــن ارزش دالر آمری همچنی

قیمــت طــال در ســال 2015، 9 درصــد برابر بــا 106 دالر 

کاهــش قیمــت را شــاهد بــود کــه بــر همیــن اســاس بــا 

ــال 1000 دالر  ــه کان ــه میان ــال  ب ــس ط ــر اون ورود  ه

ــکل  ــالدی ش ــال 2016 می ــد س ــاره رون ــدگاه درب دو دی

ــال های  ــد س ــه رون ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــت؛ برخ گرف

گذشــته ایــن کاالی گران بهــا، چهــره آن را تخریــب 

ــوی  ــه س ــس ب ــت اون ــال حرک ــال 2016 س ــرده و س ک

ــود.  ــر از آن خواهــد ب ــی پایین ت ــرز 1000 دالر و حت م

از آن ســو بعضــی دیگــر معتقدنــد کــه رســیدن اونــس 

ــا را  ــه قیمت ه ــا و در نتیج ــی، تقاض ــطوح فعل ــه س ب

افزایــش خواهــد داد و حتــی آنــرا در باالی کانــال 1300 

پیش بینــی کرده انــد.  دالر 

عواملــی ماننــد انقباضــی شــدن سیاســت پولــی فــدرال 

شورای جهانی طال ، بصورت خوش بینانه ای بر این باور است که افزایش نرخ بهره در آمریکا رصفاً به معنای فشار 

بیشرت روی طال نیست و سال 2016 را با توجه به تقاضای فیزیکی 90 درصدی اقتصاد های آسیایی، تقویت دالر 

را به نفع بازار طال ارزیابی کرد.

دو یچه بانک با وجود پیش بینی احیای بازار کاال های پایه در سال 2016روند قیمتی طال را در بازار های جهانی 

کاهشی و متو سط آنرا در این سال کمرت از 1040 دالر در هر اونس برآورد کرد  .

کردیت اگریکٌل طال را در سال 2016 میالدی تحت فشار دانسته و قیمت 1000 دالر در هر اونس را برای آن پیش 

بینی کرد .

اِی بی اِن آمرو  بر این باور است سال 2016 میالدی سال احیاء طال نبوده و حتی ورود آن به کانال 900 دالر در 

فصل هایی از این سال را دور از ذهن ندانست.

اچ اس بی سی ، نگاهی مثبت به احیای طال در سال 2016 داشته و میانگنین فلز زرد را در کانال 1200 

دالر در هر اونس پیش بینی کرد.

دیلی اف ایکس معتقد است بر اساس داده های موجود روند کاهشی طال که از سال 2011 میالدی آغاز 

گردیده احتامالً بزودی به پایان خواهد رسید و خوش بین است افزایش تقاضا در سطح  قیمتی پائین، 

افزایش قیمت این فلز گران بها را در سال 2016 در پی داشته باشد .
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رزرو،  تقویــت دالر، افــت بهــای نفــت خــام، کاهــش 

بحران هــای  بــه  بــازار  بی اعتنایــی  و  چیــن  رشــد 

ژئوپلیتیــک می توانــد در راســتای نظــر گــروه اول، 

ضعیــف شــدن بهــای طــال را القــاء ســازد و در مقابــل 

ــی  ــاض سیاســت پول ــم انقب ــت ک ــون رسع ــی چ عوامل

بانــک مرکــزی آمریــکا، سیاســت های انبســاطی برخــی 

از اقتصادهــای عمــده، عملکــرد بــد بازارهــای دارایــی 

و افزایــش تقاضــا بــرای طــالی ارزان پیــرو نظــر گــروه 

دوم امــکان رشــد قیمــت طــال را فراهــم آورد. بــا 

ــر  ــال بخاط ــی ط ــار شناس ــی و رفت ــه پیش بین ــن هم ای

فراوانــی متغیرهــای اثرگــذار و در هــم تنیدگــی آنهــا، با 

پیچیدگی هــای محاســباتی روبــرو اســت. 

ــرب  ــه های معت ــی  موسس ــع آوری پیش بین ــن جم بنابر ای

جهــان، تصمیم گیــری بــر نحــوه کمــی و کیفــی فعالیت 

ــش  ــی ش ــد. پیش بین ــهیل می منای ــازار را تس ــن ب در ای

موسســه معتــرب جهانــی از رونــد قیمــت طــال در ســال 

2016 در ایــن بررســی آورده شــده اســت و هامنطــور 

ــر  ــی ب ــش و برخ ــر افزای ــی ب ــد، بعض ــاره ش ــه اش ک

کاهــش ایــن فلــز در ایــن ســال اعتقــاد دارنــد.

انتشــار گــزارش صنــدوق بین املللــی پــول کــه در 

آن پیش بینــی از رشــد ســال 2016 بــه 4/3 درصــد 

کاهــش یافــت، بورس هــای آســیایی و اروپایــی در 

واکنــش بــه انتشــار ایــن گــزارش بــا ســقوط روبــه رو 

شــدند و از طرفــی افــت نفــت کــه خــود یــک عامــل 

ــود. ــورس ب ــای ب ــر در بازاره ــی دیگ نگران

ــن،  ــه ای ام ــوان رسمای ــه عن ــال ب ــای ط ــدید تقاض  تش

ــا اونــس طــال کــه ســال  ــرد ت ــاال ب ــس را ب قیمــت اون

ــا قیمــت 1061 دالر آغــاز کــرد در دومیــن  2016 را ب

مــاه ســال 2016 بــه قیمــت 1240 دالر در هــر انــس 

ــاه هــای  ــر موجــب شــد در م ــن ام ــز برســد، همی نی

اول و دوم زمســتان 94بــا رشــد دالر و افزایــش اونــس 

ــار در محــدوده  ــازار داخلــی طــالی 18 عی طــال، در ب

1/000/000 ریــال بــرای هــر گــرم و ســکه متــام طــرح 

ــه شــوند.  ــال معامل ــد در حــدود 9/800/000 ری جدی

ــال  ــج س ــال در پن ــی ط ــد قیمت ــر رون ــای زی منودار ه

ــه اول 2016  ــال 2015 و دو ماه ــالدی، س ــته می گذش

بــرای هــر اونــس در بازارهــای جهانــی و منودارهــای 

افــت و خیز هــای طــالی 18 عیــار و ســکه طــرح 

جدیــد در ســال 94 در بــازار تهــران نشــان می دهنــد.

منودار روند قیمتی طال از سال 2011 تا 2015تغییرات قیمت طال در دو ماه ابتدایی سال 2016 

تغییرات قیمت سکه متام )طرح جدید( 

فروردین تا بهمن سال 1394

روند قیمتی طال در سال 2015
روند قیمت هر گرم طال 18 عیار در 

سال 1394

 

ــا رفــع تحریم هــای ایــران و زیــاد شــدن   همچنیــن ب

ــه  ــد کاهشــی ب ــان رون ــازاد عرضــه، قیمت هــا همچن م

خــود خواهــد گرفــت. آنچــه کــه مســلم اســت در ســال 

1395 عرضــه نیــم میلیــون بشــکه ای در روز ایــران، 

ــران و همچنیــن  نفــت شــناور 30 میلیــون بشــکه ای ای

مــازاد عرضــه 2 میلیــون بشــکه ای عربســتان و 6 میلیون 

بشــکه ای کشــور های غیــر عضــو در اوپــک و همچنیــن 

کاهــش واردات نفــت در آمریــکا محرکــی خواهــد بــود 

تــا نفــت در ســال آینــده بــه ســمت بشــکه ای 30 دالر 

بــرود کــه فشــار زیــادی را بــه کشــورهای تولیــد کننــده 

نفــت از جملــه ایــران وارد خواهــد کــرد. ایــن امــر بــا 

افزایــش کمــی تولیــد توســط ایــران جــربان خواهــد شــد 

و لــذا درآمدهــای نفتــی ایــران در ســال 1395 مطابــق 

بــا ســال 1394 پیش بینــی می شــود. در منــودار زیــر 

رونــد قیمــت جهانــی نفــت خــام در ده ســال گذشــته 

ــد. ــه می باش ــل مالحظ قاب

قیمــت نفــت نســبت بــه 15 مــاه قبــل، حــدود 80 

ــدل  ــن مع ــت، همچنی ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه درص

ــر 28  ــال اخی ــک س ــی ی ــان ط ــا در جه ــت کااله قیم

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص

پیش بینی هــا بــرای ســال 2016 رونــد افزیشــی قیمــت 

آرام و آهســته و میانگــن  را بســیار  نفــت  جهانــی 

تخمیــن  بشــکه  هــر  بــرای  دالر   30 را  آن  قیمتــی 

بــرای میــان مــدت  زده انــد و برخــی پیش بینی هــا 

ــا  ــی ام ــت را افزایش ــت نف ــده( قیم ــال آین ــار س )چه

ــه  ــد و اینک ــر گرفته ان ــم در نظ ــیار مالی ــیبی بس ــا ش ب

بتوانــد رکــورد قبلــی قیمتــی خــود را بزنــد تردیــد 

ــی در  ــاره قیمت ــه دوب ــا تجرب ــود دارد ام ــیاری وج بس

محــدوده کانــال 100 دالر در هــر بشــکه بعیــد بــه 

نظــر منی رســد و مؤیــد آن پیش بینی هــای صنــدوق 

جهانــی پــول می باشــد کــه معتقــد اســت در کنــار 

عوامــل کاهنــده و اثرگــذار کاهــش قیمــت نفــت نظیــر 

رسمایــه گــذاری در انرژی هــای تجدیــد پذیــر و افزایــش 

میــزان عرضــه نفــت غیــر اوپــک کاهــش غیــر منتظــره 

رونــد رشــد تقاضــا، گســرتش فناوری هــای اســتخراج 

ســبک  نفــت  و  ســخت(  )نفــت  نامتعــارف  نفــت 

آمریــکا، کاهــش غیرمنتظــره رونــد رشــد تقاضــا و تولیــد 

افزایــش  انتظــار  از  فراتــر  در جهــان  بیوســوخت ها 

ــال 201٤  ــکه در روز در س ــون بش ــد و از 2/2 میلی یاب

ــد.  ــال 2020 برس ــکه در روز در س ــون بش ــه 4/2میلی ب

منــودار عرضــه و تقاضــا نفــت در جهــان در شــش ســال 

ــت.  ــده اس ــش در آم ــه منای ــل ب در ذی

نگاهی اجمالی به بازار 
جهانی نفت در سال آینده

از ســال 1391 بــه دلیــل تشــدید تحریم هــای جهانــی علیــه ایــران، درآمــد فــروش نفــت ایــران بــا ســیر کاهشــی قابــل توجهــی روبــرو شــد، و همینطــور بــا اینکــه، میــزان تقاضــا و عرضه 

نفــت خــام در ســالهای 2008 تــا  2014 قابــل مالحظــه می باشــد عرضــه نفــت تــا انتهــای ســال 2014، کمــرت از تقاضــا بوده اســت در حالــی کــه در ســال 2015 ایــن موازنــه برعکس شــده 

و عرضــه مــازاد در بــازار را رقــم زده اســت.
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سفر نوروزی در
 ایران

 وحید یزدیجاذبه های گردشگری شمال غرب

روز اول: 
صبح زود از تهران به سمت زنجان حرکت می کنیم و حوالی ظهر به زنجان می رسیم و بعد از یک اسرتاحت و رصف ناهار یک گشتی در زنجان 

می زنیم و شب هم در هامن جا می مانیم.

کجاها را ببینیم؟
برای یک بعد ازظهر می توانیم از حسینیه اعظم زنجان رشوع کنیم و بعد از آن برویم موزه رختشویخانه و 

از آنجا هم با توجه به مسافت کمی که با عامرت ذوالفقاری یا موزه باستان شناسی )موزه مردان منکی( دارد، 

می رویم به این عامرت و اگر خواستیم سوغاتی هم بخریم حتام یک رسی به بازار زنجان می زنیم.

کجا غذا بخوریم؟
از رستوران های کاروانرا سنگی و رستوران پلو هم می توانیم برای رصف غذا استفاده کنیم.

چی بخریم؟
چاقوسازی، ملیله کاری، چاروق دوزی و قالیبافی از مهمرتین صنایع دستی زنجان 

است.

شب کجا مبانیم؟
عالوه بر خانه های محلی و هتل آپارمتان هایی که می شود در سطح شهر پیدا کرد، از 

هتل های جهانگردی، بزرگ، سپهر، پارک، سپید، قر و ... هم می توان بهره مند شد.

مــردان منکــی چندیــن مومیایــی کشــف شــده از معــدن منــک چهرآبــاد اســتان زنجــان اســت کــه  در 

اولیــن ســال بهره بــرداری در زمســتان 1372 معــدن کاران هنــگام باطله بــرداری و اســتخراج منــک بــا 

بولــدوزر، نیــم  تنــه انســانی رو پیــدا کردنــد کــه ریــش و مــوی بلنــدی داشــت و حلقــه گوشــواره ای از 

جنــس طــال در گــوش چپــش بــود. در پاییــز 1383 معدنــکاران در حیــن کار بــا بولــدوزر مجــددا بــا 

بقایــای اســکلت انســانی مواجــه شــدند کــه بــه دلیــل کار بــا بولــدوزر تــا حــد زیــادی متالشــی شــده 

بــود. بررســی های اولیــه روی بقایــای ایــن انســان کــه مــرد منکــی 2 نامگــذاری شــد نشــان مــی داد کــه 

ایــن بقایــا متعلــق بــه مــردی میانســال بــا میانگیــن قــد حــدود 180 ســانتی مرت بــوده کــه در جریــان 

ریــزش دیواره هــا و ســقف تونــل کشــته شــده اســت. بقایــای مــرد منکــی 3 همچــون مــرد منکــی 2 

ــدوزر توســط معــدن کاران در ســال 1383 کشــف  ــرداری بول ــی و طــی کار باطله ب ــه صــورت اتفاق ب

شــد. مــرد منکــی 4 ســامل ترین و کامل تریــن مومیایــی مکشــوفه از معــدن چهرآبــاد اســت. علی رغــم 

ــده کــه شــامل  ــاً بیشــرت قســمت های بدنــش ســامل باقــی مان ــگام مــرگ، تقریب ــه هن آســیب دیدگی ب

مجموعــه اســتخوان ها و بافــت نــرم بدنــش نیــز می باشــد کــه بــر اثــر از دســت دادن آب بــدن کامــالً 

خشــک شــده. تــا ایــن لحظــه شــش مــرد منکــی در ایــن معــدن کشــف شــده اســت کــه می توانیــد 

آنهــا را در مــوزه ببینیــد. بــا انجــام آزمایش هــای ســال یابی کــه بــر روی منونــه اســتخوان ها و 

پارچه هــای مجموعــه صــورت گرفــت،  قدمتــی حــدود 1700 ســال )اواخــر اشــکانی- اوایــل ساســانی( 

بــرای مــردان منکــی تعییــن گردیــده.
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روز دوم: 
صبح زود از زنجان می رویم به سمت سلطانیه و بعد از بازدید از مناطق دیدنی اش، به سمت قیدار و از آنجا هم به سمت گرماب حرکت 

می کنیم. بعد از رصف ناهار حرکتامن را به سمت تکاب ادامه می دهیم و شب را هم در تکاب رس می کنیم.

گنبــد ســلطانیه: بنــای ایــن گنبــد بــه دســتور ســلطان محمــد خدابنــده از ســال 704 هجــری قمــری رشوع و در مــدت 9 ســال در تاریــخ 

713 هجــری قمــری پایــان یافتــه، ایــن گنبــد بــا 48/5 مــرت ارتفــاع یکــی از بناهــای عظیــم تاریخــی جهــان اســت. هــدف از ســاخت ایــن بنــا 

انتقــال قــرب حــرت علــی )ع( از نجــف بــه ایــن مــکان بــوده امــا، از آنجایــی کــه نبــش قــرب در اســالم حــرام اســت ایــن عمــل بــا مخالفــت 

ــده اســتفاده  ــرای خــود ســلطان محمــد خدابن ــوان آرامگاهــی ب ــه عن ــن مــکان ب ــد. بعــدا از ای ــرو شــد و منتفــی گردی علــامی نجــف روب

می شــود. گنبــد ســلطانیه دارای عظمــت و معــامری پیچیــده ایســت کــه در نــوع خــود منحــر بــه فــرد اســت. ایــن گنبــد از نظــر ارتفــاع 

بعــد از کلیســای ســانتا ماریــای ایتالیــا و مســجد ایاصوفیــه ترکیــه ســومین گنبــد خشــتی بــزرگ جهــان اســت کــه بــا الهــام گرفــن از هشــت 

در بهشــت، ایــن بنــا را هشــت ضلعــی ســاختند و طــول هــر ضلــع 17 مــرت اســت. ایــن ســاختامن هشــت در، هشــت ایــوان و هشــت منــاره 

داره و دارای ســه بخــش گنبدخانــه، تربــت خانــه و رسداب اســت.

غــار کتلــه خــور: ایــن غــار از لحــاظ وســعت دومیــن غــار جهــان و از لحــاظ زیبایــی یکــی از زیباتریــن غارهــا شــناخته شــده کــه گشــت و 

ــا(  ــتاتگیت ها )چکنده ه ــم و وجــود اس ــتون های عظی ــا و وجــود س ــا و گذرگاه ه ــم از دهلیزه ــار اع ــای داخــل غ ــدن پدیده ه ــذار و دی گ

ــا  ــن قندیل ه ــز کمیاب تری ــه ج ــانی ک ــی و نیس ــو خال ــای ت ــدادی قندیل ه ــف و تع ــای مختل ــه رنگ ه ــا( ب ــتالگمیت ها )چکیده ه و اس

بــوده و بــه لحــاظ منحــر بــه فــرد بــودن جلــوه ویــژه ای بــه غــار می دهــد. یکــی از ویژگی هــای منحربه فــرد کتلــه خــور پله پله هــای 

ــاط  ــد. در ارتب ــه ســمت خــود می خوان ــوه ب ــن و ک ــه ای را در دل زمی ــوردان حرف ــه غارن ــوه ک ــان ک ــی در می ــوه اســت، طبقات آن در دل ک

بــا تعــداد طبقــات غــار نظــرات مختلفــی بیــان شــده اســت، 3 یــا 4 طبقــه و حتــی 7 طبقــه؛ آن چــه مســلم اســت تاکنــون 3 طبقــه غــار 

توســط غارنــوردان حرفــه ای کشــف شــده کــه در ایــن ســه طبقــه بجــز روان آب هــای محــدودی کــه در بخش هایــی از غــار جریــان داره، آب 

دیگــری مشــاهده منی شــود، بــه همیــن دلیــل در رشایــط کنونــی، کتلــه خــور، جــز غارهــای آبــی محســوب منی شــود، امــا تحقیقــات اولیــه 

حکایــت از طبیعــت آبــی طبقــه چهــارم دارد؛ ایــن امــر در کاوش هایــی کــه در غــار صــورت گرفتــه تاحــدودی بــه اثبــات رســیده اســت؛ امــا 

بــا توجــه بــه مشــکل دسرتســی بــه ایــن طبقــه هنــوز برنامه هــای تحقیقاتــی در ایــن زمینــه ادامــه دارد. ایــن غــار از شــهر گرمــاب حــدود 

7 کیلومــرت فاصلــه دارد.

کجاها را ببینیم؟
در سلطانیه می توانیم با گنبد سلطانیه دیدار کنیم و وقتی به قیدار رسیدیم به زیارت آرامگاه قیدار نبی برویم.  

غار زیبای کتله خور را هم در گرماب بازدید می کنیم و بعد از رسیدن به تکاب می رویم به سمت تخت سلیامن 

و زندان سلیامن.

کجا غذا بخوریم؟
برای ناهار می توانیم از رستوران های اطراف غار کتله خور استفاده کنیم و برای شام هم 

می شود به رستوران سنتی رابو یا سایر رستوران های تکاب رفت.

شب کجا مبانیم؟
خانه های محلی اطراف تخت سلیامن یا هتل های تکاب نظیر هتل رنجی می تواند انتخاب خوبی باشد.

تخــت ســلیامن: در حــدود 45 کیلومــرتی شــهر تــکاب و در شــامل رشقــی ایــن شــهر، آثــار و بقایــای شــهری تاریخــی منایــان اســت کــه 

ریشــه در فرهنــگ و تاریــخ کشــورمان دارد. بنــای تخــت ســلیامن را بــه دوره ساســانیان نســبت می دهنــد، امــا از آثــار و شــواهد پیــدا 

شــده قدمــت ایــن بنــای تاریخــی را تــا دوره هخامنشــی هــم احتــامل داده انــد. ایــن منطقــه بــا وســعتی بالــغ بــر 10 هکتــار آثــاری از 

ــوام  ــن اق ــدام از ای ــه هــر ک ــاری از دوران مادهــا، اشــکانیان، ساســانیان و مغول هــا ک ــخ خــودش داره. آث ــف را در تاری دوره هــای مختل

ســهمی در خرابــی و بازســازی ایــن منطقــه داشــتند. آتشــکده آذرگشســب کــه از مشــهورترین آتشــکده های دوره ساســانی بــوده در ایــن 

بنــا واقــع شــده. از جملــه بناهــای آن می تــوان ایــوان خــرو معبــد آناهیتــا، آتشــکده شــاهی و دروازه هــای آن را نــام بــرد. در بعضــی 

نوشــته ها ایــن محــل را محــل تولــد زرتشــت نیــز گفته انــد. تخــت ســلیامن از بزرگرتیــن مراکــز مذهبــی در قبــل از اســالم بــرای ایرانیــان 

بــوده، امــا در حملــه رومیــان بــه ایــران خســارات زیــادی بــه آن وارد شــد. ایــن بنــای تاریخــی و عظیــم جــزو معــدود آثــار ثبــت جهانــی 

شــده در ایــران اســت کــه از ســنگ ها و آجرهــای شــکیل، منظــم و بزرگــی ســاخته شــده. در وســط محوطــه دریاچــه زیبایــی وجــود دارد 

کــه بــر قشــنگی اش افــزوده اســت.
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روز سوم: 
صبح زود از تکاب به سمت غار کرفتو حرکت می کنیم و از اونجا به سمت بوکان می رویم و بعد از رصف ناهار و دیدنی های بوکان به سمت 

ارومیه حرکت می کنیم و شب را هم در ارومیه سپری می کنیم.

کجاها را ببینیم؟
تو مسیر تکاب به بوکان حتام یک رسی به غار کرفتو که بسیار زیباست می زنیم و بعد از رسیدن به بوکان هم از 

غار سهوالن بازدید می کنیم. تو مسیر رسیدن به شهر ارومیه هم می توانیم دریاچه ارومیه را ببینیم و از ساحلش 

لذت بربیم و در نهایت برای خرید سوغاتی به بازار ارومیه برویم.

کجا غذا بخوریم؟
ناهار را می توانیم از رستوران های شهر بوکان یا رستوران های اطراف غار سهوالن استفاده 

کنیم و برای شام هم به رستوران های زنجیره ای غزال یا رستوران های منطقه بند و یا سایر 

رستوران های ارومیه برویم.

چی بخریم؟
فرش و گلیم، منبت و معرق کاری، انواع عرقیات، انواع نقل، عسل، حلوای گردو و 

حلوای هویج از سوغات ارومیه است.

شب کجا مبانیم؟
 می توانیم از هتل های جهانگردی، ساحل، پارک، آریا، دریا و... استفاده کنیم.

غــار کرفتــو: از آثــار تاریخــی، جاذبه هــای گردشــگری و شــگفت انگیز اســتان کردســتان اســت کــه بــه 

عقیــده مورخــان و باستان شناســان تاریــخ آن بــه دوران ســوم زمین شناســی بــاز می گــردد. کتیبــه ای 

یونانــی بــر رس در یکــی از اتاق هــای طبقــه ســوم ایــن غــار وجــود دارد کــه از آن بــه عنــوان معبــد 

ــوری،  ــر ایجــاد اتاق هــا و راهروهــای عب ــن غــار عــالوه ب ــرده شــده . در معــامری ای ــام ب هراکلــس ن

ــده  و  ــه ش ــرون تعبی ــمت بی ــه س ــی ب ــند. نورگیرهای ــط باش ــم مرتب ــا ه ــا ب ــا اتاق ه ــده ت ــعی ش س

ــاه  ــات، انســان و گی ــدی از حیوان ــه صــورت تجری ــا نقوشــی ب ــش در بعضــی از اتاق ه ــر دیوارهای ب

حجــاری شــده اســت . طــول غــار حــدود 750 مــرت اســت و راه هــای فرعــی متعــددی از آن    منشــعب 

می شــود. ایــن غــار 4 طبقــه دارد و حجــاران هرمنــد، بــه زیبایــی فضاهایــی را در مدخل هــای غــار 

ــه وجــود آوردنــد. تراشــیده و اتاق هــا، راهــرو و داالن هــای متعــددی را در آن ب

ــوده اســت.  ــار ب ــه مــردم پارتی تب ــم خان ــه در قدی ــه ک ــی ایران ــزرگ آب ــن غــار ب غــار ســهوالن: دومی

محتویــات غــار ســنگ های آهکــی اســت و پوشــش ســقف غــار عمدتــاً از اســتاالگمیت های گل کلمــی 

تشــکیل شــده کــه اشــکال مختلفــی را تجســم می کنــد. غــار دارای دو دهانــه اســت کــه بــرای بازدیــد 

از غــار از یکــی از دهانه هــا وارد می شــوید و پــس از ســوار شــدن قایــق و گــردش در محوطــه آبــی 

ــاً در متــام غارهــا خفــاش زندگــی می کننــد امــا آنچــه  غــار از دهانــه دیگــر خــارج می گردیــد. تقریب

کــه ایــن غــار را از بســیاری غارهــای دیگــر متامیــز کــرده اســت، وجــود تعــداد زیــادی کبوتر چاهــی 

در غــار اســت کــه آزادانــه و بــدون هیــچ مزاحمتــی در غــار النــه ســاختند و زندگــی می کننــد. بــه 

همیــن دلیــل مــردم محلــی بــه ایــن غــار النــه کبوتــر هــم می گوینــد.
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روز چهارم: 
صبح زود از ارومیه به سمت مرز ترکیه حرکت می کنیم تا یکی از دریاچه های مرزی ایران به نام دریاچه مارمیشو را از نزدیک ببینیم. از آنجا به 

سمت سلامس می رویم، خوی، چالدران و در نهایت به ماکو می رسیم و شب را در ماکو می مانیم.

کجاها را ببینیم؟
تو سلامس می توانیم از حجاری های خان تختی بازدید کنیم و در خوی هم آرامگاه شمس تربیزی را ببینیم و از 

آنجا در مسیر چالدران به ماکو از دیدن قره کلیسا )کلیسای سنت طاطائوس( لذت بربیم.

کجا غذا بخوریم؟
برای ناهار می توانیم از رستوران های شهر خوی استفاده کنیم و برای شام هم به رستوران هتل 

شهریار یا مهامنرای جهانگردی و یا سایر رستوران های ماکو برویم.

چی بخریم؟
تخمه آفتابگردان خوی شهرت جهانی دارد از خریدنش غافل نشوید.

شب کجا مبانیم؟
می توانیم از هتل های شهریار و یا جهانگردی استفاده کنیم.

ــن کلیســاهای  ــن و پرنقــش و نگارتری ــن کلیســا از معتربتری ــوس: ای ــا کلیســای طاطائ ــره کلیســا ی ق

ارمنیــان در ایــران اســت و از ایــن حیــث از شــهرت جهانــی برخــوردار می باشــد. در چهــارم مــرداد 

هــر ســال برابــر بــا 26 ژوئــن میــالدی ارمنیــان جهــان بــرای زیــارت کلیســای طاطائــوس مقــدس بــه 

ایــران می آینــد کــه بــه همــراه آنــان تعــدادی از ســفرای کشــورهای مســیحی در ایــران نیــز در ایــن 

مراســم رشکــت می کننــد. قــره در زبــان آذری بــه معنــی ســیاهه و ظاهــراً ســاختامن اصلــی کلیســا 

متامــا از ســنگ های ســیاه ســاخته شــده اســت کــه پــس از بازســازی قســمتی از ســنگ ها بــه وســیله 

ســنگ های ســفید جایگزیــن گشــته. بــه احتــامل زیــاد ایــن عمــل بــه صــورت عمــدی انجــام شــده 

تــا آینــدگان از شــکل و ظاهــر اولیــه کلیســا مطلــع باشــند. ایــن کلیســا میــان بســیاری از ارامنــه بــه 

نام هــای تادئــوس مقــدس یــا کلیســای طاطائــوس شــهرت دارد، چــون بــه اســتناد منابــع تاریخــی و 

مذهبــی، قره کلیســا مــزار تادئــوس )طاطــاووس( مقــدس یکــی از حواریــون عیســی مســیح اســت. 

ــن و  ــتور مبرشی ــه دس ــه ب ــت ک ــایی هس ــن کلیس ــاووس اولی ــای طاط ــه، کلیس ــده ارامن ــر عقی بناب

حواریــون مســیح در دنیــا ســاخته شــده و چــون از نظــر مذهبــی، شــهادت را بزرگرتیــن ســعادت 

بــرای بــرش می داننــد، هــر ســال در روزهــای آخــر تیرمــاه و هفتــه اول مردادمــاه کــه مصــادف بــا 

قتــل تادئــوس مقــدس و پیــروان مســیحی اوســت، مراســم خاصــی در قــره کلیســا بــر پــا می شــود.
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روز پنجم: 
صبح زود از دیدنی های ماکو بازدید می کنیم و بعدش به سمت پل دشت می رویم و از آنجا به سمت جلفا و سپس به تربیز می رسیم و شب را 

در تربیز یا در کندوان می مانیم.

کجاها را ببینیم؟
در ماکو می توانیم از کاخ موزه باغچه جوق بازدید کنیم و در پلدشت هم سد رودخونه ارس رو ببینیم و از آنجا در 

مسیر کنار رود ارس به جلفا می رسیم و به کلیسای سنت استپانوس رس می زنیم.

کجا غذا بخوریم؟
برای ناهار می توانیم از رستوران های شهر جلفا استفاده کنیم و برای شام هم رسی 

به رستوران های شهر تربیز بزنیم یا اگر برای اقامت به کندوان رفتیم، از رستوران هتل 

صخره ای الله استفاده کنیم.

چی بخریم؟
باسلوق، انواع آجیل و خشکبار، ریس و نوقا، پشمک و قرابیه از سوغات خوشمزه 

تربیز است.

شب کجا مبانیم؟
اگر در تربیز باشیم می توانیم از هتل های پارس، تربیز، شهریار، گسرتش و اگر هم به 

کندوان رفتیم می توانیم از هتل صخره ای الله یا از خانه های محلی آنجا استفاده کنیم.

ــه قــزل وانــگ »صومعــه قرمــز« واقــع شــده.  ــام قری ــه ن ــی ب کلیســای سنت اســتپانوس: در محل

ــود  ــای موج ــه بناه ــه مجموع ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــتوار ق ــل دژی اس ــا در داخ ــای کلیس بن

ــه  ــن ک ــر ای ــالوه ب ــا ع ــن کلیس ــد. در ای ــدس« می گوین ــتپانوس مق ــگ اس ــن دژ »وان در درون ای

ــفه،  ــب کاران، فالس ــان، تذهی ــان، نقاش ــالب، خوشنویس ــوده، ط ــی ب ــم مذهب ــرای مراس ــل اج مح

نویســندگان، مورخــان و دانشــمندان نیــز در ایــن محــل اجتــامع داشــتند. درون منازخانــه  کلیســا 

نقاشــی های زیبایــی در دو دوره  صفــوی و قاجــار روی بســرت گچــی نقــش بســته  کــه محتــوای آن 

نقــوش اســلیمی و فرشــته های شــش بال هســتند و زیبایــی و جلــوه  خاصــی بــه ســقف بنــا داده 

ــوان،  ــب ســاخته شــده و از ســه قســمت ای ــا به صــورت صلی ــن فضــای داخــل بن اســت. همچنی

ــار از  ــرادی دوره ی قاج ــنگی انف ــازگاه س ــه من ــه س ــه و محــراب تشــکیل گشــته اســت ک منازخان

جملــه تزییناتــش به شــامر مــی رود. اســتپانوس مقــدس یکــی از اولیــن مســیحیان مومــن بــود کــه 

به خاطــر ایــامن بــه خــدا بــه شــهادت رســیده و در میــان مســیحیان ســمبل ایــامن راســخ اســت و 

بــه او لقــب "ناخــاوگا" یعنــی نخســتین شــهید را دادنــد و ایــن کلیســا بــه یــادش بــه نــام »ســنت 

اســتپانوس« نامگــذاری کردنــد.
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روز ششم: 
صبح زود خانه های صخره ای کندوان را می بینیم و بعد از آن به سمت تهران حرکت می کنیم.

کجاها را ببینیم؟
در کندوان از خانه های صخره ای و موزه مردم شناسی دیدن می کنیم و در مسیر تربیز به زنجان هم از دیدن 

کوه های رنگی لذت می بریم.

کجا غذا بخوریم؟
ناهار رو می توانیم از رستوران های شهر زنجان استفاده کنیم و برای شام هم به تهران 

رسیدیم.
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سال اول، شامره اول، زمستان 1394

ستان 1394
امره اول، زم

سال اول، ش

 ایــن در حالــی اســت کــه گــروه مقابــل، تاکیــد 

ــرد،  ــه رس می ب ــود ب ــکن در رک ــش مس ــه بخ ــتند ک داش

بنابرایــن قیمــت مســکن بــه دور از هیاهــو در رشایــط 

رکــود، و بــا توجــه بــه افــت ســاخت و ســازها در 

کشــور از یکســو و تبعیــت بــازار مســکن از رفتــار 

اقتصــادی عرضــه و تقاضــا از ســوی دیگــر، افزایــش 

قیمــت مســکن درســال 1394 دور از ذهــن نباشــد. 

بعــد از جهــش قیمــت مســکن در ســال 1391 بــه 

ــی  ــورم، گران ــرخ ت ــش ن ــل افزایــش تحریم هــا، افزای دلی

زمیــن و مصالــح، رشــد منفــی صنعــت و اقتصــاد، 

ــکن  ــازار مس ــد، ب ــدرت خری ــن ق ــطح پائی ــار س در کن

ــن راهــکار ســهل  ــن اولی ــر ای ــاز رکــود شــد. بناب وارد ف

ــه  ــود ب ــت از فضــای رک ــرون رف ــرای ب ــه ب ــی ک الوصول

نظــر می رســید، افزایــش ســاز و کارهــای توامنندســازی 

خریــد می باشــد کــه در عیــن حــال از بازدارندگی هــای 

تورمــی برخــوردار باشــد از طرفــی رونــد تقویــت قدرت 

ناگهانــی  از جهش هــای  جاماندگــی  از  پــس  خریــد 

ــار ســاله صــورت  ــا چه ــی ســه ت ــازه زمان ــوالً در ب معم

می پذیــرد کــه البتــه بایــد بســرتی را فراهــم ســاخت تــا 

ایــن فاصلــه در دوران ترمیــم افزایــش نیافتــه و در کنــار 

آن از ابزارهایــی چــون پرداخــت تســهیالت، افزایــش 

منطقــی ســقف تســهیالت،کاهش ســود تســهیالت و 

ــم  ــد نی ــت. هرچن ــک گرف ــم، کم ــت تراک ــش قیم کاه

نگاهــی بــه وضیعــت رفتــاری عرضــه و تقاضــا و انتظــار 

بیــش از حــد از توافقــات هســته ای بــرون رفــت از 

رکــود را حداقــل در کوتــاه مــدت در هالــه ای از ابهــام 

ــش  ــار در واکن ــول و اعتب ــا شــورای پ ــرار می دهــد ام ق

ــرای  ــکن ب ــش مس ــان بخ ــت متولی ــه درخواس ــت ب مثب

ــش ســقف  ــا افزای ــود، ب ــات خــروج از رک اجــرای عملی

ــزان حــدود 70  ــه می ــد مســکن ب تســهیالت اوراق خری

ــا یکــی از ابزارهــای یادشــده  درصــد موافقــت منــود. ت

یعنــی افزایــش منطقــی ســقف تســهیالت بــرای رونــق 

ــود. ــم من را فراه

طبــق مصوبــه اخیــر شــورای پــول و اعتبــار بــرای خانــه 

اولی هــا یعنــی کســانی کــه از تســهیالت بانــک مســکن 

ــا  ــکونی ی ــد مس ــد واح ــت خری ــا جه ــایر بانک ه و س

ســهم الرشکه و همچنیــن از امکانــات دولتــی ماننــد 

ــا تســهیالت مســکن مهــر  زمیــن، تســهیالت یارانــه ای ی

ــرای شــهر  ــز اســتفاده ای نکــرده و متأهــل باشــند، ب نی

آیا افزایش سقف تسهیالت، 
کلید قفل مسکن است؟

در ســال هــای 1368، 1386 و 1391 جهــش قیمــت مســکن در کشــور اتفــاق افتــاد کــه کاهــش قــدرت خریــد متقاضیــان را در پــی داشــت. برخــی از کارشناســان بــر ایــن 

بــاور بودنــد کــه بــازار مســکن در ســال 1394 روزهــای آرامــی را ســپری خواهــد کــرد  و در مقابــل، برخــی از کارشناســان و تحلیلگــران، خــرب از احتــامل افزایــش قیمت هــا 

می دادنــد. گــروه اول معتقــد بودنــد خــروج بخــش مســکن از رکــود بــا شــیب مالیــم در حــال شــکل گیری اســت و از طرفــی بــا توجــه بــه بودجــه 1394 و طرح هایــی ماننــد 

افزایــش تســهیالت مســکن و طرح هــای مســکن اجتامعــی کــه دولــت در پیــش دارد، مانــع از افزیــش قیمــت مســکن می شــود. 

 علیرضا فراهانی

شــهرهای  بــرای  ریالــی،  میلیــون   800 وام  تهــران 

بــاالی 200 هــزار نفــر جمعیــت تــا 600 میلیــون 

ــون  ــا ســقف 400 میلی ــرای ســایر شــهرها ت ــال و ب ری

ریــال، در نظــر گرفتــه شــد. امــا ســپرده گذاری در 

ــا رشایــط خــاص انجــام  ــداز مســکن ب صنــدوق پس ان

ــپرده گذاری  ــدت س ــاس م ــن اس ــر ای ــد، ب ــد ش خواه

ــاله و در دو دوره  ــک س ــل ی ــاب حداق ــن حس در ای

شــش ماهــه خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه 

هیچگونــه از تســهیالت حســاب پس انــداز مســکن بــا 

ســپرده گذاری کمــرت از یــک ســال پرداخــت نخواهــد 

شــد. براســاس مصوبــه ایــن شــورا، متقاضیــان مســکن 

ــپرده گذاری،  ــه س ــاز ب ــدون نی ــد ب ــران می توانن در ته

و بــا خریــد اوراق از فرابــورس یــا شــعب بانــک 

در  آنــی  تســهیالت  ریــال  میلیــون  از700  مســکن 

ــون  ــد و 100میلی ــال وام خری ــون ری ــب 600 میلی قال

ریــال وام جعالــه دریافــت کننــد. ایــن تســهیالت بــرای 

ــا احتســاب وام  ــز ب ــز اســتان و ســایر شــهرها نی مراک

جعالــه، بــه ترتیــب 600 و 500 میلیــون ریــال تعییــن 

ــد. ایــن  ــد مســکن ارتقــاء یاب ــا قــدرت خری ــد. ت گردی

تســهیالت باعــث شــد تــا بــه طــور متوســط در تهــران 

ــز  ــع و در ســایر مراک ــد حــدود 17 مرتمرب ــای خری به

اســتان حــدود 40 مرتمربــع از بنــای مســکونی تأمیــن 

گــردد. تســهیالت 700 میلیــون ریالــی، بــه لحــاظ 

ــت  ــد، در هش ــدرت خری ــش ق ــرتین پوش ــی بیش کّم

ســال گذشــته را رقــم زد. بــه طــوری کــه بــرای شــهر 

ــال  ــکن در س ــد مس ــهیالت از خری ــهم تس ــران، س ته

1385 کــه وام 180 میلیــون ریالــی پرداخــت می شــد، 

ــود؛ امــا جهــش قیمــت  ــع ب معــادل 22 مرتمرب

را  وام  پوششــی  قــدرت  ســال 1386، 

یــک دفعــه بــه حــدود 12 مرتمربــع 

تقلیــل داد و از ســال 1387 تــا 

پایــان ســال 1392  که ســقف وام 

خریــد تقریبــا ثابــت بــود، کارآیی 

ــه  ــدید، ب ــت ش ــا اف ــهیالت ب تس

یافــت.  کاهــش  مرتمربــع  پنــج 

ــقف وام  ــش س ــال 1393 افزای در س

ــون  ــه 350 میلی ــکن از 200 ب اوراق مس

ــال، تــوان حامیتــی وام را بــه 11 مرتمربــع رســاند  ری

تــا ایــن عــدد در ســال 1394 نیــز بــه 17/5 مرتمربــع 

ــد. ــش یاب افزای

در ســایر شــهرها درصــد پوشــش بــه عــدد 66 رســید 

ــه  ــی تســهیالت بجــز کالن شــهرها ک ــوان حامیت ــا ت ت

ــرای ســایر شــهرها  ــد، ب ــع گردی ــرت مرب ــی 30 م 26 ال

بیــن 40 تــا 60 مــرت مربــع در نوســان باشــد. امــا 

ــود  ــع ش ــت واق ــورد غفل ــد م ــه نبای ــی ک ــه مهم نکت

ــاز  ــان در ب ــی متقاضی ــزان توانای ــن می ــر گرف در نظ

پرداخــت اقســاط وام مســکن اســت زیــرا اثــر بخشــی 

ــازار مســکن نشــان  تســهیالت وقتــی خــودش را در ب

ــث  ــه ای را از حی ــل مالحظ ــرته قاب ــه گس ــد ک می ده

قــدرت مالــی در بازپرداخــت اقســاط تســهیالت در بر 

گیــرد. در غیــر ایــن صــورت عــدم اســتقبال متقاضیــان 

واقعــی مســکن می توانــد فضــای ســوداگری را بیشــرت 

تقویــت کنــد. بنابــر ایــن دولــت در گام نخســت بایــد 

ــد  ــه کن ــد مواج ــا رش ــوار را ب ــاد خان اقتص

و در گام بعــدی تســهیالت خریــد 

ــر  ــه اگ ــرا ک ــد. چ ــاء ده را ارتق

تحریــک بــازار مســکن بــه 

رصف ارائــه تســهیالت باشــد، 

زمینــه رشــد شــاخص بهــای 

و  کــرده  رافراهــم  مســکن 

ــا رشــد شــاخص بهــا، انگیــزه  ب

و  مولــد  رسمایــه ای  تقاضــای 

غیرمولــد نیزافزایــش خواهــد یافــت. 

ــی  ــرات تورم ــکن اث ــای مس ــاخص به ــد ش رش

بــرای کشــور داشــته و در نهایــت کاهــش تــوان 

اقتصــادی خانــوار را در پــی خواهــد داشــت. امــا اگــر 

توامننــد ســازی خانــوار بصــورت موثــر صــورت پذیــرد، 

تقاضــای مرفــی در مقابــل تقاضــای ســوداگرانه 

تقویــت می شــود. شــایان ذکــر اســت کــه دولــت 

بــا ایــن اســتدالل کــه اســتقبال پائیــن متقاضیــان 

مســکن از تســهیالت بــه علــت عــدم تناســب میــزان 

ــد ســال  ــا قیمــت مســکن اســت، در چن تســهیالت ب

ــش  ــد را افزای ــی ســقف تســهیالت خری ــر پی درپ اخی

داده اســت بــه گونــه ای کــه در طــی دو ســال اخیــر 

میــزان تســهیالت 400 درصــد رشــد داشــته. ایــن 

درحالــی اســت کــه عــدم اســتقبال متقاضیــان مســکن 

ــزرگ منی شــود  ــه شــهرهای ب از تســهیالت منحــر ب

و درشــهرهای کوچــک کــه ســقف تســهیالت 60 

در سایر شهر ها 

درصد پوشش به عدد 66  

رسید تا توان حامیتی تسهیالت 

بجز کالن شهرها که 26 الی 30 مرت 

مربع گردید، برای سایر شهرها بین 

40 تا 60 مرت مربع در نوسان 

باشد.
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ــامل  ــکن را ش ــده مس ــام ش ــت مت ــد قیم ــا 70 درص ت

ــکن  ــان مس ــتقبال متقاضی ــدم اس ــا ع ــز ب ــود نی می ش

از تســهیالت روبــرو شــده اســت بنابرایــن بــا کاهــش 

ســود تســهیالت یــا افزایــش دوره بازپرداخــت اقســاط، 

ــد  ــش خواه ــهیالت افزای ــدف تس ــه ه ــرته جامع گس

ــن  یافــت و تعــداد بیشــرتی از خانوارهــا جهــت تامی

مســکن توامننــد خواهنــد شــد و قــدرت خریــد آنــان 

افزایــش خواهــد یافــت. هامنطــور کــه قبــالً نیز اشــاره 

ــکن،  ــهیالت مس شــد، بــا افزایــش رصف ســقف تس

تقاضاهــای مرفــی بــه تقاضاهــای رسمایــه ای تغییــر 

شــکل داده و زمینــه رشــد شــاخص مســکن را فراهــم 

ــای  ــزه تقاض ــا، انگی ــاخص به ــد ش ــا رش ــد و ب می کن

رسمایــه ای نیــز افزایــش خواهــد یافــت. افزایــش 

شــاخص بهــای مســکن ســبب افزایــش قیمــت زمیــن 

و بــا افزایــش قیمــت زمیــن بــه عنــوان مهمرتیــن نهــاد 

ــد  ــاد خواه ــور ایج ــرای کش ــی ب ــرات تورم ــد، اث تولی

ــوار  ــادی خان ــوان اقتص ــش ت ــع آن کاه ــه تب ــد و ب ش

ــن مشــی در  ــد ای ــه ارمغــان خواهــد آورد. هرچن را ب

جهــت خــالف سیاســت های کلیــد ولــی بــرای کاهــش 

تــورم اســت ولــی ایــن احتــامل وجــود دارد کــه برنامــه 

دولــت بــرای کاهــش تــورم را بــا اختــالل روبــرو ســازد. 

ــکن  ــت مس ــر قیم ــذار ب ــر گ ــای اث ــاز متغیر ه در ف

ــش مســکن  ــی افزای ــی و ذات ــد گفــت؛ عامــل اصل بای

ــن در  ــت، ای ــن اس ــت زمی ــر از قیم ــی متاث ــور کل بط

حالــی اســت کــه ســهم دیگــر عوامــل چیــزی حــدود 

ثلــث بهــای مســکن را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 

بنابرایــن از مولفه هــای اثــر گــذار بــر روی عامــل 

اصلــی می تــوان بــه ثبــات اقتصــادی، سیاســی-امنیتی، 

میــزان پروژه هــای توســعه ایی و عمرانــی دولــت، 

سیاســت پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی و قیمــت 

ــد  ــر ســایر عوامــل مانن نفــت اشــاره منــود و آنچــه ب

ــت  ــذار اس ــر گ ــرژی اث ــانی و ان ــروی انس ــح، نی مصال

ــوق  ــت حق ــورم و وضیع ــرخ ت ــرخ ارز، ن ــر از ن متأث

و دســتمزد می باشــد در ایــن بیــن نبایــد از نقــش 

ــت  ــال قیم ــازی در قب ــفته ب ــوداگری و س ــرب س مخ

زمیــن غافــل شــد. در ایــن صــورت بــه روال ســنوات 

ــرای ســال  ــه ب ــورم ســاالنه، ک ــا احتســاب ت گذشــته ب

رشــد  شــده،  پیش بینــی  درصــد   16 حــدود   1395

ــل در  ــتمزد حداق ــوق و دس ــدی حق ــاً 12 درص تقریب

فــاز مصالــح افزایــش 10 تــا 15 درصــدی و بــرای 

ــاخت را  ــه س ــدی هزین ــش 10 درص ــروی کار افزای نی

از مــرتی 6 تــا 30 میلیــون ریــال در ســال 1394 را 

بــه 7 تــا 45 میلیــون ریــال بــرای ســال 1395 افزایــش 

دهــد ولــی آنچــه در پیش بینــی قیمــت مســکن 

ــه تابعــی از  ــن ک مهمــرت نشــان می دهــد قیمــت زمی

سیاســت های اقتصــادی کالن دولــت و میــزان تقاضــا 

خواهــد بــود زیــرا ممکــن اســت ماننــد ســال 1394 بــا 

وجــود رشــد نــرخ تــورم و افزایــش قیمت هــا، قیمــت 

مســکن افزایــش بــه خــود نبینــد. امــا آنچــه بــر 

ــر  ــد ب ــدازد و می توان ــایه می ان ــل س ــن عوام ــه ای هم

بهبــود بــازار مســکن اثــر گــذار باشــد کنــرتل وضیعــت 

رفتــاری عرضــه و تقاضــا )کاهــش شــدید عرضــه( 

ــد.  ــان می باش ــر متقاضی ــازی موث ــد س ــار توامنن در کن

ــای  ــش  پارامرت ه ــش و واکن ــا کن ــذر ب ــن رهگ ــا از ای ت

ــه  ــار مســکن را ب ــق در به اثربخــش، جوانه هــای رون

نظــاره بنشــینم یــا در ســال جدیــد نیــز بــازار مســکن 

ــم. ــود ببینی را در گل رک

ــه و  ــورت گرفت ــته ای ص ــات هس ــه توافق ــه ب ــا توج ب

رفــع تحریم هــا، فرصــت خوبــی جهــت ترمیــم اقتصــاد 

ــد و  ــمت تولی ــه س ــردان ب ــای رسگ ــوق رسمایه ه و س

رشــد مثبــت شــاخص اقتصــاد کشــور؛ افزایــش رسانــه 

تولیــد ناخالــص ملــی، و در نهایــت افزایــش تــوان 

خانــوار را فراهــم ســاخته اســت کــه بــا  برنامــه ریزی، 

افزایــش  و هوشــمندانه می تــوان  مناســب  کنــرتل 

تقاضــای مرفــی در مســکن را شــاهد بــود و از تــورم 

ناشــی از تقاضــای رسمایــه ای نیــز جلوگیــری گــردد بــه 

ــوار، کاهــش  ــد خان ــردن درآم ــاال ب ــا ب ــه ب ــه ک اینگون

نــرخ ســود تســهیالت، کاهــش زمــان انتظــار، کاهــش 

ــاط،  ــت اقس ــان بازپرداخ ــش زم ــی و افزای ــود بانک س

قــرش متوســط و ســطح پاییــن جامعــه را بــه دریافــت 

ــن  ــر ای ــد مســکن ســوق داد. در غی تســهیالت و خری

صــورت ایــن بــه اثبــات رســیده اســت کــه تســهیالت 

بــه تنهایــی و بــدون در نظــر گرفــن دیگــر فاکتورهــای 

اصلــی تاثیرگــذاری چندانــی نداشــته و منی توانــد بــازار 

مســکن را از رکــود درآورده و بــه عنــوان کلیــد خــروج 

ــدون  ــکن را ب ــوان مس ــد و منی ت ــل منای ــود عم از رک

ایجــاد تــورم از رکــود خــارج کــرد البتــه هــر رونــق و 

ــی کشــورهای  ــراه اســت و متام ــورم هم ــا ت رشــدی ب

ــورم  ــا ت ــد ب ــی کــه رشــد اقتصــادی مثبــت دارن صنعت

چنــد درصــدی منطقــی روبــه رو می باشــند کــه ایــن 

امــر بــا توجــه بــه افزایــش دســتمزدها و دیگــر عوامــل 

ــد.  ــی می باش بدیه

ــا مجموعــه ایســت از مطبهــای  ســاختمان پزشــکان تریت
پزشــکان کــه شــامل اتــاق ویزیــت، ســالن انتظــار، اتــاق 
و ســرویس اســتراحت پزشــک بــا بهتریــن اســتانداردهای 
ــکان  ــاختمان پزش ــف در س ــای مختل ــاختمانی و متراژه س
ــهرداری  ــه 22 ش ــا در منطق ــتان تریت ــوار بیمارس در ج
تهــران، شــمال بزرگــراه همــت )شــهید خــرازی( و مشــرف 
ــروش  ــش ف ــاخت و پی ــال س ــر در ح ــه چیتگ ــه دریاچ ب

می باشــد.
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