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بــه نــام او کــه بــا لطفــش توانســتیم ایــن نســخه از نشــریه را نیــز
در خدمــت دوســتان همــراه باشــیم .در نشــریه توســعه ابنیــه کــه
فصلنامــه ای اســت اجتماعــی  -اقتصــادی ،بــا نگاهــی دانــش بنیان
بــه آن ،مــی خواهیــم بــه صــورت علمــی  -فنــی بــه مســائل روز
اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه بپردازیــم .در ایــن فصلنامــه ســعی
خواهــد شــد کــه بــا تولیــد محتــوی توســط کارشناســان صاحــب
نظــر علمــی و فنــی گامــی کوچــک در جهــت افزایــش بهــره وری
خواننــدگان خــود برداریــم.
در پایــان در ســایه لطــف و عنایــت خداونــد منــان از تمامــی
عزیــزان ،اســاتید و متخصصیــن حــوزه هــای علمــی مختلــف کــه
مــا را در نــگارش ،نقــد و اصــاح مقــاالت یــاری فرمودنــد تشــکر
فــراوان داریــم.
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امیر شاهمیری

ـای
ـمع هـ
ـتگی شـ
ـی پیوسـ
ارزیابـ
بتنــی درجــا بــا اســتفاده از
ـرب پاســخ ضربــه
روش غیرمخـ ّ
ســامت شــمع هــای درجاریــز در مطالعــات ژئوتکنیــک از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .بــه همیــن منظــور،
بررســی ســامت ســازه ای شــمع و کنتــرل عملیــات اجرایــی جهــت انتقــال نیــروی بارگــذاری بــه زمیــن از مراحــل
اصلــی اجــرای شــمع هــای درجاریــز مــی باشــد .ســه شــاخص مهــم در طراحــی شــمع هــای درجاریــز ،مقاومــت،
نشســت و ظرفیــت باربــری ســازه اســت .ظرفیــت باربــری شــمع هــای بتنــی درجاریــز ،شــاخص مهمــی اســت کــه
بــه صــورت تجربــی بــا کاهــش یــا افزایــش قطــر مقطــع شــمع در ارتبــاط اســت .معمــوالً فرآیند اجــرای شــمع های
درجاریــز بــا مشــکالتی مواجــه اســت کــه کیفیــت آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده و بازرســی آنهــا را امــری اجتناب
ناپذیــر مــی ســازد .رانــش یــا ریــزش دیــواره چــاه و ایجــاد یــک ناحیــه باریــک در مقطــع شــمع ،عــدم دســتیابی
بــه طــول نهایــی حفــاری در اثــر اشــتباه گــروه اجرایــی و یــا عــدم رعایــت دســتورالعمل هــا ،عــدم اســتفاده یــا
اســتفاده ناصحیــح از لولــه ترمــی بــرای بتــن ریــزی و بــروز اختــال یــا توقــف در حیــن عملیــات حفــاری و بتــن
ریــزی ،برخــی از ایــن مشــکالت مــی باشــد[ .]1از ایــن جهــت ،تشــخیص تغییــر قطــر مقطــع شــمع در طــول آن و
یــا تشــخیص طــول نهایــی شــمع بــه طــور دقیــق ،بــرای تعییــن کیفیــت شــمع بســیار بــا اهم ّیــت اســت.
صحــت ســامت شــمع هــا و همچنیــن کنتــرل کیفیــت آنهــا ،انجــام آزمــون های
بــه طــور ک ّلــی ،بــرای اطمینــان از ّ
غیرمخـ ّرب بــه عنــوان روش هایــی ســریع ،کم هزینــه و علمــی معمول اســت .در بیــن روش هــای غیرمخـ ّرب ،روش
«پاســخ ضربــه» یکــی از روش هــای لــرزه ای اســت کــه بــا بــه کارگیــری آن مــی تــوان به ســادگی و بــا د ّقتــی قابل
قبــول بــه طــول شــمع ،مســاحت مقطــع شــمع و همچنیــن کیفیــت بتــن شــمع دســت پیــدا کرد.

معرفی روش
تاریخچه روش
روش پاســخ ضربــه ()Impulse Response
نخســتین بــار در ســال  1968تحــت
عنــوان روش پویایــی مکانیکی در فرانســه
معرفــی شــد .ایــن آزمــون کــه بعدهــا از
آن بــا نــام «آزمــون ارتعــاش» یــاد شــد،
در دهــه  1970بــا ســاخته شــدن رایانــه
هــای قابــل حمــل در محــل ســایت و
اختصــاص یافتــن نــرم افــزار مخصــوص
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ایــن روش اصــاح شــد .از آن زمــان
روش پاســخ ضربــه نــام هــای بســیاری
پیــدا کــرد کــه مــی تــوان نــام هــای
«شــوک»« ،پاســخ گــذرای دینامیکــی»،
«پویایــی صوتــی ( » )Sonic Mobilityو
«طیــف پاســخ ضربــه» را ذکــر کــرد.
کاربــرد اصلــی ایــن روش بررســی نقایــص
داخلــی شــمع هــای بتنــی اســت ولــی
بــرای بررســی ســایر ســازه هــای صفحــه
ای شــکل بتنــی ماننــد قطعــات بتنــی
کــف پــل هــا ،دیــواره هــا و ســازه هــای

عظیــم اســتوانه ای نیــز بــه کار مــی رود.
یکــی دیگــر از مــوارد کاربــرد ایــن روش،
تعییــن محــل مناطقــی در زیــر یــا پشــت
ســازه هــای صفحــه ای بتنــی اســت کــه
دارای تراکــم کمتــری از مــواد پُــر کننــده
مــی باشــد .ولــی همانطــور کــه ذکــر شــد
اولیــن و اصلــی تریــن کاربــرد آن بررســی
شــمع هــای بتنــی اســت[.]2
تشریح روش
آزمــون مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق
مبنایــی لــرزه ای دارد بــه ایــن مضمــون
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کــه امــواج تنشــی توســط یــک ضربــه شـــود .نخســـتین گـــام در ایــن مرحلــه
تولیــد شــده و بــه داخــل المــان تحــت انتقــال داده هــا از حــوزه ی زمــان بــه
آزمایــش فرســتاده مــی شــود .فرســتنده حــوزه فرکانــس اســت .بــه ایــن منظــور
یــک چکــش یــک کیلوگرمــی اســت
کــه یــک بارســنج ( )loadcellداخــل
آن جاســازی شــده اســت .بــا توجــه
بــه خــواص االســتیک محــدوده مــورد
آزمایــش ،مــی تــوان فشــاری معــادل 5
تــا  50مگاپاســکال را بوســیله چکش وارد
کــرد .پاســخ تنــش ورودی توســط یــک
مبــدل ســرعت و یــا بــه عبارتــی ژئوفــون
در ســطح دریافــت مــی شــود .گیرنــده
هــای ســرعت نــگار در ایــن کار بــه
گیرنــده هــای شــتاب نــگار ترجیــح داده
شکل 1تصویری شامتیک از آزمون پاسخ رضبه[]2
مــی شــوند چــرا کــه در فرکانــس هــای
پاییــن تــر پایــداری بیشــتری داشــته و هــم داده هــای مربــوط بــه نیــرو و هـــم
در عمــل کارآیــی بهتــری دارنــد .شــکل داده هــای پاســخ ژئوفــــون (ســرعت)
شــماره  1تصویــری شــماتیک از ایــن بــه وســـیله ی الگوریتــم تبدیــل فوریــه
آزمــون را ارائــه مــی دهــد.
ســریع ( )TFFاز حــــوزه ی زمــــان بــه
امــواج تنشــی تولیــد شــده بــه داخــل حــوزه ی فرکانــس منتقــل مــی شــوند
ســازه فرســتاده مــی شــوند و پــس از و طیــف نیــرو و طیــف ســرعت حاصــل
برخــورد بــا حفــره هــا یــا مرزهــا بــه مــی شــود .ســپس طیــف ســرعت را
ســمت بــاال بازتاب می شــوند و در ســطح بــر طیــف نیــرو تقســیم مــی کنیــم
توســط گیرنــده دریافــت و ثبــت مــی تــا یــک تابــع تبدیــل بــه دســت آیــد
گردنــد .در واقــع عامــل بازتــاب امــواج ،کــه حاصــل ایــن تابــع نشــان دهنــده
تفــاوت امپدانــس صوتــی بیــن دو محیــط
مشــخصه ای از ســازه ی بتنــی اســت
ّ
(مثــ ً
ا بیــن بتــن و خــاک در پاشــنه ی کــه «پویایــی ( »)ytilibomنــام دارد.
شــمع) مــی باشــد .پارامتــر امپدانــس اگــر نمــودار پویایــی را بــر حســب
صوتــی فقــط بســتگی بــه مشــخصات و فرکانــس از صفــر تــا  800هرتــز رســم
جنــس مــاده دارد و بــه ویژگــی هــای کنیــم ،ایــن نمــودار شــامل اطالعــات
مــوج و نحــوه ی تولیــد ضربــه و مقــدار
شــدت آن وابســته نیســت .داده هــای
ّ
ورودی ایــن آزمــون کــه بایــد در مراحــل
بعــدی مــورد پــردازش و تفســیر قــرار
بگیرنــد ،دو ســری داده در حــوزه زمــان
مــی باشــد .یکــی مقــدار نیــروی وارده بــه
ســازه بــر اثــر اعمــال ضربــه در واحــد
زمــان و دیگــری ســرعت مــوج دریافــت
شــده در ســطح کــه آن هــم در واحــد
زمــان مــی باشــد.
پــردازش داده هــا از ایــن مرحلــه آغاز می
شکل 2مثالی از منودار پویایی بر حسب فرکانس[]3

مفیــدی از شــرایط ســازه ی تحــت
آزمــون خواهــد بــود (شــکل .)2
در مرحلــه ی تحلیــل نتایــج ،مهمتریــن
شــاخص هایــی کــه از نمــودار پویایــی
قابــل اســتحصال اســت ،عبارتنــد از
پویایــی بیشــینه ( ،)Pپویایــی کمینــه در
شــمع هــای پیوســته و فاقــد حفــرات
( )Qmaxو پویایــی کمینــه در شــمع
هــای شــامل ناپیوســتگی و حفــرات
( .)Qminبــا توجــه بــه ایــن مــوارد،
شــاخص پویایــی میانگیــن شــمع را مــی
تــوان از رابطــه ی زیــر بــه دســت آورد:

اگــر در طــول شــمع یــک ناپیوســتگی
وجــود داشــته باشــد کــه ســطح مقطــع
شــمع را تغییــر دهــد ،مــی تــوان ســطح
مقطــع شــمع را از رابطــه ی زیر محاســبه
کــرد:
کــه در آن  pچگالــی بتــن و C_P
ســرعت مــوج تنشــی در داخــل شــمع
مــی باشــد .همچنیــن بــرای بــه دســت
آوردن طــول شــمع نیــز مــی تــوان از
رابطــه ی زیــر اســتفاده کــرد:

کــه در آن  Lطــول شــمع و ∆ fبــازه ی
فرکانســی بیــن دو مقــدار بیشــینه مطلــق
پویایــی در شــمع پیوســته اســت .از ایــن
ّ
محــل
رابطــه بــرای بــه دســت آوردن
ناپیوســتگی هــم مــی تــوان بهــره بــرد؛
اگــر رابطــه ی فــوق را بــه ایــن صــورت
بازنویســی کنیــم:
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 L_Hعمــق ناپیوســتگی و ∆ ›fبــازه
ی فرکانســی بیــن دو مقــدار بیشــینه
پویایــی بــه وجــود آمــده در بیــن بیشــینه
هــای مطلــق پویایــی در شــمع شــامل
ناپیوســتگی مــی باشــد[.]4
ســه موقعیــت اصلــی کــه در انجــام
غیرمخــرب پاســخ ضربــه روی
آزمــون
ّ
شــمع هــا ممکــن اســت پیــش بیایــد،
بــه همــراه نمــودار پویایــی نتیجــه شــده
از آزمــون در شــکل  3نشــان داده شــده
اســت.
در شــکل  -3الــف موقعیــت یــک شــمع
پیوســته بــا ســطح مقطــع ثابــت و
کیفیــت یکســان بــه صــورت تابعــی از
پویایــی و فرکانــس نمایــش داده شــده
اســت .در ایــن مــورد ،مــوج تنشــی
از پاشــنه ی شــمع بازتــاب کــرده و بــه
ســمت ســطح شــمع مــی رود و توســط
ژئوفــون ثبــت مــی شــود .بــه همیــن
دلیــل طــول محاســبه شــده از ایــن روش
در ایــن موقعیــت ،همــان طــول واقعــی
شــمع اســت .بخشــی از منحنــی پویایــی
در ایــن حالــت بــه صــورت متوالــی تکــرار
مــی شــود .بــر مبنــای ایــن نمــودار،
بــا بــه دســت آوردن مقــدار بــازه ی
فرکانســی بیــن نقــاط دارای بیشــینه ی
پویایــی ،بــه ســادگی مــی تــوان طــول
صحیــح شــمع را محاســبه کــرد.
در موقعیتــی کــه در شــکل  –3ب دیــده
مــی شــود ،ســیگنال پاســخ دریافــت
شــده از شــمعی کــه دارای کیفیــت
متفــاوت در بخــش هایــی از آن اســت،
بــه ژئوفــون رســیده اســت .تفــاوت ایــن
نمــودار بــا نمــودار حالــت قبــل ،تعــداد
بیشــتر بیشــینه هــای پویایــی و بــی رویّه
بــودن منحنــی اســت .بــا انــدازه گرفتــن
اختــاف فرکانــس بیــن دو بیشــینه ی
متوالــی ،عمــق رخــداد تغییــر کیفیــت را
مــی تــوان تعییــن نمــود.
ســیگنال پاســخی کــه تغییــر در ســطح
مقطــع شــمع را نمایــش مــی دهــد ،در
3

اصلــی و اســتفاده از فرمــول مربوطــه
مــی تــوان بــه ســادگی طــول شــمع (10
متــر) را محاســبه کــرد.
نمونــه ی مربــوط بــه نمــودار پویایــی
حاصــل از انجــام آزمــون روی یــک شــمع
متغیــر را در شــکل
بــا ســطح مقطــع ّ
 -4ب مشــاهده مــی کنیــد .در ایــن
مــورد ،بیشــینه هایــی در بــازه ی بیــن
دو بیشــینه ی پویایــی اصلــی دیــده مــی
شــود کــه در واقــع وجــود ایــن بیشــینه
هــا مؤیّــد تغییــر ســطح مقطــع در عمقــی
مشــخص از شــمع اســت .بــا توجــه بــه
ایــن نمــودار و بــا اســتفاده از فرمــول
مربوطــه مــی تــوان دریافــت کــه تغییــر
ســطح مقطــع در عمــق  80ســانتی
متــری بــه وقــوع پیوســته اســت.
شــکل -3ســه موقعیــت اصلــی کــه در انجــام
آزمــون پاســخ ضربــه روی شــمع هــا بــه وجود
مــی آیــد[:]5
الــف) یــک شــمع پیوســته ،ب) شــمع بــا
رخــداد تغییــر کیفیــت ،ج) شــمع بــا ســطح
مقطــع متغ ّیــر

شــکل  -3ج نشــان داده شــده اســت .در
ایــن مــورد هیــچ یــک از بیشــینه هــای
پویایــی بــا قاعــده و مطابــق انتظــار رخ
نمــی دهنــد .منحنــی پویایــی بــر حســب
فرکانــس در ایــن مــورد هــم کام ـ ً
ا بــی
رویّــه اســت.
نمونــه ای از نمــودار پویایــی حاصــل
از انجــام آزمــون پاســخ ضربــه روی
یــک شــمع پیوســته در شــکل  -4الــف
دیــده مــی شــود .مهــم تریــن مشـ ّ
ـخصه
در تفســیر نتایــج در ایــن گونــه مــوارد،
شــکل منحنــی اســت .در ایــن نمــودار
نقــاط بیشــینه ی پویایــی بــه طــرزی
منظــم ،بــا قاعــده ،مشــخص و تکرارپذیــر
قــرار گرفتــه انــد .همچنیــن بیشــینه ای
در فاصلــه ی بیــن دو بیشــینه ی اصلــی
بــه چشــم نمــی خــورد .بــا انــدازه گرفتــن
بــازه ی فرکانســی بیــن دو بیشــینه ی

شــکل -4مثالــی از نمــودار پویایــی الــف)
تغییــر ســطح مقطــع در عمــق مشــخص
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نتیجه و جمع بندی
انجــام آزمــون هــای کنترلــی عــاوه بــر اینکــه از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت،
هزینــه هــای قابــل توجهــی را هــم در پــی دارنــد .اســتفاده از آزمــون هــای غیــر
مخــرب ،اســتانداردهای جدیــدی را در ایــن فراینــد بــه مهندســین معرفــی کرده اســت
کــه عــاوه بــر کنتــرل هزینــه هــا ،زمــان انجــام فراینــد را نیــز مقــدار چشــمگیری
کاهــش داده اســت .هرچنــد نتایــج ایــن آزمــون هــا بایــد اعتبــار ســنجی شــوند تــا
بتــوان بــه آنهــا ات ـ ّکا کــرد .آزمــون «پاســخ ضربــه» یکــی از ایــن آزمــون هاســت.
در ایــن مقالــه بــا تشــریح جزئیــات ایــن روش و قابلیــت هــای آن در تشــخیص
یکپارچگــی شــمع هــای بتنــی درجــا ،روش پاســخ ضربــه بــه عنــوان یــک روش کامـ ً
ا
اقتصــادی و ســریع در ایــن راســتا معرفــی شــده اســت .ایــن روش نــه تنهــا بــرای
تعییــن طــول شــمع ،تعییــن ســطح مقطــع و تشــخیص تغییــرات در مقــدار ســطح
مقطــع کاربــرد دارد ،بلکــه بــرای تشــخیص عمــق ناپیوســتگی در شــمع هــم بــه کار
مــی رود .همچنیــن بــا ارائــه نتایــج یــک نمونــه ی عملــی در حقیقــت اعتبــار نتایــج
ایــن آزمــون بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن بــرای روش هــای پــر هزینــه و زمــان بــر
ثابــت شــده اســت .نگارنــده امیــدوار اســت بــه زودی بــا تهیــه تجهیــزات ایــن آزمــون،
شــاهد انجــام آن در ســایت هــای عمرانــی کشــور باشــیم و فرایندهــای کنترلــی در
فعالیــت هــای عمرانــی را بــا بــه کار گیــری ایــن روش اصــاح کنیــم.
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رضا شعبان زاده

شــرق شناســی واژه ای برگــردان شــده از اورینتالیســم اســت کــه داللــت بــر مکتــب فکــری دارد کــه بــه مــرور
زمــان نــگاه ظریــف هنرمنــدان را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد ،بــه گونــه ای کــه در ادامــه ایــن خــط فکــری
بجــای اینکــه عنوانــی ماننــد اورینتالــوژی بخــود بگیــرد بــا عنــوان اورینتالیســم شــناخته شــد ،پســوند ایســم در
انتهــای واژه ی اورینــت نشــان دهنــده حضــور سیاســیون در ایــن اندیشــه اســت.
ریشــه هــای ایــن مکتــب را نمــی تــوان بــه درســتی مشــخص نمــود ولــی بــا نگاهــی ســاده بــه ســاختار مکتــب
مــی تــوان دریافــت کــه غربیهــا بــرای اولیــن بــار اورینتالیســم را جــذاب دیدنــد و آن را مطــرح نمودنــد ،قبــل
از رنســانس شــرق شناســان تحقیقــات گســترده ای را بــر روی دانشــمندان شــرقی انجــام داده و متــون آنهــا را
بــه زبــان خــود ترجمــه و پــس از رنســانس هنرمنــدان ایــن مکتــب را بــا تصویــر مســتند نمودنــد و بــا در کنــار
هــم قــرار دادن فرهنــگ جوامــع شــرق و غــرب بــه دنبــال نوعــی برتــری جســتن خــود بودنــد ،اورینتالیســم بــه
معنایــی کــه امــروز از آن صحبــت مــی شــود یکــی از واژه هایــی بــود کــه بــرای اولیــن بــار ادوارد ســعید آن
را مطــرح نمــود.
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ادوارد ســعید اندیشــمند فلســطینی
بــا انتشــار کتــاب « »Orientalismدر
ســال  1978بــرای اولیــن بــار ایــن
واژه سیاســی و فلســفی را مطــرح
نمــود ،از اندیشــمندان ایــن حــوزه
مــی تــوان بــه ادوارد ســعید فلســطینی
االصــل آمریکایــی ،عبداللطیــف تبــاوی
فلســطینی ،انــور عبدالمالــک مصــری
اشــاره کــرد کــه همگــی بــر مفاهیــم
شــرق و غــرب و شــکل گیــری هویــت
هــای آنهــا مطالــب بســیاری را بــه نثــر
درآوردنــد .نــگاه اکثــر نگارنــدگان ایــن
مکتــب بــه گونــه ایســت کــه شــرق
را در اســتعمار غــرب مــی بینــد ،و
همــواره غــرب دچــار خــود بــزرگ
بینــی و در حــال اســتعمار شــرق اســت.
اورینتالیســم حاصــل شــناختی بــود کــه
غربــی هــا از تمامــی زوایــای علمــی،
هنــری ،سیاســی ،اجتماعــی و  ...ســالها
بــر روی آن مطالعــه و آن را شــبیه بــه
علــم ســاخته بودنــد.
بــا نگاهــی عمیــق تــر مــی تــوان پــی
بــرد کــه رمــوز شــرقی همــواره نوعــی
جذابیــت و عالقــه منــدی را در غربیــان
بوجــود مــی آورد ،ذهــن کاشــف غــرب
همــواره ســعی داشــت کــه هنــر،
فرهنــگ و تاریــخ شــرق را از نــو بــا
ویژگــی هــای تعریــف شــده بــرای خــود
بازنویســی کنــد  ،در همیــن راســتا در

ابتــدا ترجمــه هــای بســیاری از کتــب و
متــون علمــای شــرقی و در ادامــه نیــز
بــا برگــزاری انــواع ســمینار ،همایــش،
کتــب ،مقــاالت ،مــوزه هــا و حتــی
بخشــی از دانشــگاه هــا بــه ایــن مهــم
رســیدند.
جوامــع غربــی بــا «جهانبینــی
تکاملگــرا» معتقــد بودنــد اقــوام اولیــه
در پایینتریــن پلــه پیشــرفت و جوامــع
غربــی در باالتریــن پلــه ایســتاده انــد،
البتــه نمــی تــوان برخــی از کشــورها
ماننــد ایــران ،هنــد و چیــن را از اقــوام
اولیــه دانســت بــه ایــن دلیــل کــه تــا

قبــل از قــرن  15میــادی ایرانیــان
دانشــمندان زیــادی را در زمینــه
هایــی ماننــد نجــوم ،ریاضــی ،پزشــکی،
معمــاری ،هنــر و  ...بــه دنیــا معرفــی
نمودنــد ،و ایــن مهــم توســط ســفرهای
کاشــفان غربــی بــه مناطــق مختلــف
جهــان از قــرن  15بــه بعــد دریافــت،
ترجمــه ،تجزیــه ،تحلیــل و خــط مشــی
زندگــی و علــم گردیــد و ایــن برداشــت
صحیــح از علــم موجــب بــه ثمــر
رســیدن ،ســه حادثــه بــزرگ در غــرب
بــود کــه نقطــه عطــف تاریــخ غــرب و
جهــان محســوب میشــود ،اولیــن آن
انقــاب علمــی دومیــن انقــاب کبیــر
فرانســه و ســومین آن انقــاب صنعتــی
بــود ،همانطــور کــه بیــان شــد نقــش
فرهنــگ و علــوم شــرقی در ایــن ســه
انقــاب بســیار مشــهود اســت ،بــه
ایــن دلیــل کــه از قــرن  11بــه بعــد
کتــب اندیشــمندانی چــون ابــن رشــد،
ابــن ســینا ،ســنایی ،مولــوی ،عطــار،
مالصــدرا و  ...را ترجمــه ،مطالعــه و
چــراغ راه خــود قــرار دادنــد ،بنابرایــن
از نــگاه اســتعماری ســران سیاســی بــر
آن شــدند کــه اســتعمار بــر برخــی
کشــورها ماننــد ایــران و چیــن نیــاز
بــه علــوم نوینــی دارد .اینجــا بــود کــه
6
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التــزام بــرای تفکــر «اورینتالیســم»
ایجــاد گردیــد.
ادوارد ســعید نیــز بــر ایــن علــم تأکیــد
داشــت و در کتــاب خــود «اورینــت» و
«آکســیدنت» را متضــاد یکدیگــر مــی
دانســت ،تفکــرات او از دو متفکــر دیگــر
بــه نــام هــای «میشــل فوکِلــت» و «
آنتونیــو گرامســی» وام می گرفــت .او این
مکتــب را متمرکــز بــر خاورمیانــه ،آفریقــا
و آســیا مــی دانســت و تاکیــد داشــت کــه
اورینتالیســم صرفــا یــک نمایــش و تصــور
نیســت بلکــه بعــد مهمــی از فرهنــگ
سیاســی نویــن اســت بــا نگاهــی بــر پایــه
ی شــناخت هســتی و معرفــت کــه بیــن
اورینــت و اکســیدنت تفــاوت ایجــاد مــی
کنــد ،کــه مــی تــوان آن را یــک شــیوه
ی غربــی بــرای چیرگــی ،نوســازی و
داشــتن اقتــدار در اورینــت دانســت کــه
در پراکندگــی جغرافیــای سیاســی در
متــون زیباشــناختی ،اقتصــادی ،جامعــه
شناســی ،تاریخــی و فلســفی داللــت دارد.
ســعید اعتقــاد داشــت «وقتــی ســخن از
اورینتالیســم میشــود انتقادهــای بســیار
از نگــرش دول غربــی بــه میــان خواهــد
آمــد ولــی هیــچ وقــت متدولــوژی آنــان
مــورد توجــه قــرار نمــی گیــرد .نقــد مــن
بــه آنهــا نقــد جوهرهشناســی غــرب
پیرامــون شــرق اســت ،نمیتــوان بــه
ژرفــای فرهنگــی ملتــی پــی بــرد در
حالــی کــه در تعــارض بــا دیــدگاه هــای

بومــی و مذهبــی آنهــا باشــیم» .بــه
همیــن دالیــل دول غربــی بــا زاویــة دیــد
خــود دول شــرقی را مــورد انتقــاد قــرار
مــی دهنــد و ایــن نــوع نگــرش ،نگرشــی
اصولــی و راهبــردی نخواهــد بــود.
برنــارد لوئیــس مــورخ ،معتــرف اســت
کــه حقایــق بســیاری در متــون نــگارش
شــده ســعید جاریســت امــا نمــی تــوان از
اشــتباهات مفهمومــی و اســلوب شناســانه

ی آن نیــز چشــم پوشــی کــرد .ســعید
تأثیــر مطالعــات غربیــان بــه ویــژه ایتالیــا،
آلمــان و هلنــد را در پیشــبرد فرهنــگ
هــای شــرقی کمرنــگ دیــده و در تمامــی
مــوارد انگیــزه غربیــان را در حضور شــرق
معطــوف بــه اســتعمار دول شــرقی دیــده
در صورتیکــه کشــورهای ذکــر شــده
هیچــگاه بــه اســتعمار جوامــع شــرقی
بــدان معنــی نپرداختــه انــد .بــه طــور
کلــی ســعید بــه چرایــی حضــور اروپاییان
درقــرون  15تــا بــه امــروز نپرداختــه،
لوئیــس اعتقــاد داشــت کــه مطالعــات
مــردم گرایــی مولــد اورینتالیســم اســت
کــه متفــاوت از ایدوئولــوژی امپریالیســتی
و بعضــاً مخالــف آن بــود ،و انتظــار دارد
کــه ســعید توجیــه کنــد کــه چــرا
مطالعــات شــرقی هیــچ تاثیــری در
پیشــرفت اهــداف امپریالیســتی نداشــته
اســت.
نگارنــده معتقــد اســت مکتــب
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اورینتالیســم در اهــداف اســتعماری
خــود بســیار عمیــق تــر از مباحــث دیگــر
پیــش رفتــه و هــدف از شــرق شناســی
را مــی تــوان بــه نوعــی اســتعمار علــم،
فرهنــگ ،هنــر و  ...دانســت ،در صورتیکــه
متفکــران غربــی بــر ایــن بــاور بودنــد
کــه تفکــر شــرق شناســی تنهــا دلیــل
فرهنگــی و علمــی دارد ،آنهــا معتقــد
بودنــد بــه دلیــل پیشــرفت روز افــزون
غــرب بعــد از رنســانس ،شــرق بــا توجــه
بــه ســرعت انتقــال اطالعــات ناگریــز از
ایــن درجــه تکامــل بشــریت مــی باشــد
و ایــن تکامــل بــه آرامــی بــه جوامــع
شــرقی نیــز ســرایت مــی نمایــد ،و بــه
شــکلی دیگــر غــرب خــود را مکلــف بــه
مدنیــت رســاندن شــرق مــی دانــد.

اورینتالیسم در آیینه هنر

تاثیــر افــکار دانشــمندان ذکــر شــده بــر
اندشــیمندان و فیلســوفان غربــی ماننــد
هــگل کــه خالــق ادبیــات رومانتیــک
مــی باشــند باعــث ایجــاد یــک روح
عرفانــی از نمونــه شــرقی بــه طــور غیــر
مســتقیم در ادبیــات غــرب اســت کــه
بــه اشــتباه گروهــی ایــن نــوع نــگاه را
بــه اورینتالیســم قــرن نوزدهــم نســبت
مــی دهنــد ،هنرمنــدان قــرن  19نوعــی
خشــک اندیشــی (دگماتیســم) در
مکاتــب هنــری ،تعصــب و پیــش داوری
هــای مخاطبــان غربــی را بــه شــعر ،نثــر
یــا تصویــر مــی کشــیدند .در ادبیــات
رومانتیــک مــی تــوان از نگارندگانــی
چــون الکســاندر پوشــکین و لــرد بایــرون
کــه متأثــر از ایــن جریــان بودنــد نــام
بــرد .هنرمنــدان و اندیشــمندان شــرقی
نیــز از شــیوه هــای غربــی اقتبــاس
کــرده و آثــاری متعــددی را بــا مفهــوم
اورینتالیســمی خلــق کــرده انــد .بــه
عنــوان مثــال راوی وارمــا ،هنرمنــد نقاش
هنــدی ،آثــاری غیــر قابــل تشــخیص بــا
آثــار هنرمنــدان غربــی خلــق نمــوده

اســت.
همانطــور کــه بیــان شــد هنرمنــدان
اورینتالیســم در قــرون مختلــف بــا
بهــره گیــری از اتفاقــات سیاســی
اجتماعــی تصاویــر مســتند گویایــی را
بــرای آینــدگان برجــا گذاشــتند ،در
قــرن بیســتم از جنبــش آرت دکــو و
اکتشــافات مقبــره ی توتــن خامــون
گرفتــه تــا اطالعــات جامعــی از جنــگ
هــای صلیبــی کــه هــزاران اروپایــی بــه
خاورمیانــه ســفر کردنــد و . ...
قــرن نوزدهــم را مــی تــوان آغــــاز مصــر
شناســی نــام بــرد در آن زمــان مصــر
شناســی در غالــب یــک علــم تعریــف
مــی گشــت و زبــان شــناس بــزرگ
فرانســوی ژان فرانســوا شــلمپولیون در
همــان زمــان بــود کــه در پــی تــاش
هــای فــراوان توانســت خــط هیروگلیفــی
را بــرای شــناخت هــر چــه بهتــر فرهنــگ
و تاریــخ مصــر ترجمــه کنــد .بازســازی
عظمــت و بزرگــی دنیــای باســتان آغــاز
شــده و تــا بــه امــروز هــم ادامــه دارد،
عــدم توانایــی تفســیر رمــوز و علــوم
شــرقی توســط غربیــان تــرس و تنفــری
را بــرای غــرب بهمــراه داشــت کــه نقــش
اورینتالیســم هــا در تغییــر ایــن دیــدگاه
بســیار پررنــگ بــوده و بتدریــج از مــردم
خــاور میانــه چهــره ای بیــش از چیــزی
بــه عنــوان دشــمنان مســیحیت ترســیم
کردنــد.
در میــان انــواع گرایــش های هنــری ،هنر
نقاشــی بیشــترین ســهم در اورینتالیسم را
بــر دوش کشــید ولــی همانطــور کــه بیان
شــد گرایــش هــای هنــری دیگــر ماننــد
ادبیــات ،موســیقی و فیلــم نیــز بــه ایــن
مکتــب توجــه نمودنــد.
از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن مکتــب
در نقاشــی مــی تــوان مــواردی چــون
واقــع گرایــی ،بکارگیــری تمامــی تکنیــک
هــای مصورســازی ،معمــاری ،آییــن،
فرهنــگ و مراســم مذهبــی نــام بــرد.

مکتـباوریـنتالـیسم

همانطــور کــه بیــان شــد یکــی از ویژگــی
هــای نقاشــی هــای اورینتالیســم واقــع
گــرا بــودن آنهاســت بــه ایــن معنــا کــه
هنرمنــد نقــش تخیــل را در خلــق اثــر
خــود حــذف مــی کنــد ،البتــه در ایــن
میــان هنرمندانــی بودنــد کــه نقــوش

بــا معمــاری غــرب ،جذابیــت فراوانــی را
بــرای هنرمنــدان اورینتالیســم ایجــاد
مــی نمــود .دانــش پژوهــان از دیــدگاه
تاریــخ معمــاری ،شهرســازی ،اجتمــاع،
مذهــب و فرهنــگ مصــور ســازی نقاشــان
ایــن مکتــب را مــی ســتودند .نقاشــانی
ماننــد گرومــه آنچنــان جزییــات فــرم و
رنــگ را دقیــق مــی ســاختند کــه ایــن
کارشناســان معتقــد بودنــد ایــن آثــار بــه
عنــوان اســناد نــژاد شناســی مــی توانــد
مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد.

هنرمندان اورینتالیسم

قــرن  19جایــی اســت کــه بیشــترین
مصــور ســازی هــا در حــوزه اورینتالیســم

اتفــاق مــی افتــد ،ایــن هنرمنــدان
همانطــور کــه بیــان شــد نــگاه عمیقــی
بــه زندگــی اجتماعــی در شــرق داشــتند
از معــروف تریــن هنرمنــدان ایــن دوره
مــی تــوان بــه فرومتیــن ،لویــس ،ژروم
و ارنســت اشــاره نمــود ،ترســیم انســان
در شــرق وجهــه خوبــی نداشــت و اســام
بــا آن مخالفــت مــی نمــود .نقاشــان
بــا توجــه بــه محدودیتهــا و تفاوتهــای
شــخصیتی ،پوســتی و نــژادی دســت بــه
خلــق پرتــره هایــی بــا مشــخصات شــرقی
زدنــد.
فضاهــای اندرونــی ،اتــاق هــای تــو در
تــو ،بادگیــر هــا ،حوضچــه هــا و  ...دارای
جذابیتــی وصــف ناپذیــر بــرای هنرمندان
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خــود را بــا تخیــل ایجــاد نمودنــد ولــی
از اصالــت فرهنــگ شــرق دور نماندنــد از
ایــن دســت هنرمنــدان مــی تــوان بــه نام
نارســیس دیــاز  ،کــه بــه دلیــل معلولیــت
از پــا هیچــگاه بــه شــرق مســافرت نکــرد
نــام بــرد ،تمامــی آثــار او بــر اســاس
تخیــل رقــم خــورد .تمامــی هنرمنــدان
اصالــت شــرقی و آنچــه کــه در امــور
روزمــره و عــادی مــی دیدنــد را در عیــن
ســادگی بــا جزییــات فــراوان ماننــد ثبــت
یــک عکــس رعایــت مــی کردنــد.
بــا توجــه بــه نــوع نــگاه ایــن مکتــب
هنــری بــه محتــوا ،شــیوه ی اجــرا در آن
تأثیــری نداشــت از همیــن رو مــی تــوان
آثــار فراوانــی را نــام بــرد کــه در مکتــب
اورینتالیســم ترســیم شــده انــد ولــی بــا
مکاتبــی چــون رمانتیــک ،امپرســیون،
اکسپرســیون و ...نیــز شــناخته و شــیوه
ی اجــرای نقاشــی بــه آن ســبک اجــرا
شــده اســت .بــه همیــن صــورت در
آییــن ،مذهــب ،معمــاری ،شهرســازی،
بــازار  ،شــرق و بــه طــور مشــخص تــر در
خاورمیانــه بــه دلیــل تفــاوت هــای عمــده
9

غربــی بــود ،عــاوه بــر تزیینــات شــگفت انگیــز در بعضــی از آثــار مــی تــوان مضامیــن
ســاده و اولیــه را مشــاهده نمــود کــه هنرمنــدان آنهــا را بــا تکنیــک سرشــار خــود
بــه نمایــش گذاشــتند ،اورینتالیســم هــا بــرای انتخــاب ســوژه ســخت گیــر نبودنــد و
تمامــی تصاویــری کــه از جلــوی چشمانشــان مــی گذشــت را بــر روی بــوم ترســیم بــه
همیــن دلیــل امــروز آثــار زیــادی در اختیــار ماســت.
هنرمندانــی از قبیــل لویــس جــوزف آنتونیســن ،گرومــه ،لیتــون و بوگریــو بــا توجــه
بــه پویایــی چنــد جانبــه در هنــر و ایجــاد جنبــش نئوکالســیک بــه صــورت آکادمیــک،
نــگاه خاصــی بــه گنجینــه هــای مدفــون در خاورمیانــه داشــتند کــه همــواره آن را
ماننــد ُدری گرانبهــا بــه روی بــوم نقاشــی مــی کردنــد ،یکــی از جاذبــه هــای هنــری
بــرای هنرمنــدان چشــم اندازهــای طبیعــی ،مراقبــت و اســتفاده از حیوانــات ،زندگــی
روزمــره مشــرق زمیــن بــود.

مکتـباوریـنتالـیسم

در قــرن  19هنــر نقاشــی متحــول تــر
از هــر زمــان بــود تصاویــری واقعــی بــا
ارائــه تمامــی جزئیــات بــرای هــر بیننــده
ای بســیار جــذاب و قابــل تعمــق بــود،
هنرمنــدان بــا بکارگیــری رنــگ هــای
متفــاوت و خیــره کننــده نقاشــی هــای
متحیــر کننــده را مــی ســاختند کــه تــا
ّ
بــه آن روز کســی ندیــده بــود.
هنرمنــدان اورینتالیســم در زندگــی
روزمــره شــرق مواجــه بــا فرایــض

مذهبــی مــردم شــدند ،در دول پهنــاور
شــرق و در هــر ســمت و ســویی بــه
نحــوی مــردم بــا خــدای خــود بــه راز
و نیــاز مــی پرداختنــد ،و ایــن اعمــال از
نــگاه هنرمنــدان دور نبــود و آنهــا ایــن
صحنــه هــا را بــا تنــوع بــی نظیــر رنگهــا
و جزییاتــی مثــال زدنــی مصــور مــی
نمودنــد.
دیـــوار ندبــه یکــی از دیــوار هــای باقــی
مانــده از معبــد ســلیمان اســت کــه

بابلــی هــا آن را هنگامــی کــه اورشــلیم را
تصــرف و خــراب نمودنــد .در ایــن نقاشــی
مــی تــوان مشــاهده کــرد کــه ایــن دیــوار
بازســازی شــده امــا نــه بــه شــکل اولیــه و
اصلــی آن .بــه نظــر مــی رســد ســنگ هــا
در جاهــای مختلفــی قــرار داشــته و بعــد
هــا قطعــات شکســته ی آن را بــه شــکل
ناقــص بازســازی کــرده انــد کــه اســتعاره
ای از وضــع روحــی انســان اســت.
بــا توجــه بــه طراحــی بســیار زیبــای
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لبــاس ایــن دو زن مــی تــوان دریافــت کــه صنعــت نســاجی و پارچــه دوزی آن
زمــان دارای توانایــی هــای بســیار زیــادی هــم در طراحــی و هــم در صنعــت بــوده و
همچنیــن عالقــه ی گیــاه شناســان در ایــن منطقــه باعــث شــد کــه اکنــون گیاهانــی
همچــون سوســن و زنبــق را در بــاغ هــای غربــی ببینیــم.
بــا پیشــرفت روز افــزون علــوم نویــن و تکنولوژیهــای نــو و حضــور عکاســی بــه عنــوان
یــک مدیــوم هنــری ،نقاشــی اورینتالیســم دیگــر آن پویایــی ســابق را نداشــت ،ولــی در
آثــار هنــری نویــن ماننــد عکاســی ،موســیقی ،فیلــم و ســریال نیــز مــی تــوان آثــاری
قابــل توجــه از مکتــب اوریانتالیســم را جســتجو نمــود.

ژول الرنس رنگ روغن « 1848زمستان در ایران»

منابع

چارلز گلیره آبرنگ« 1835 ،سه رفیق»

اتین دینت رنگ روغن  « 1889مار افسونگر»

جان فردریک لوئیس آبرنگ« 1871 ،سوسن کوهی»

ن بــوالک مترجــم ع پاشــایی ناشــر :
س آلـ 
بـرا 
wikipedia.org -1
مازیار ســال چــاپ 1387:
the history of art book -2
 -5اورینتالیسم « ادوارد سعید»
 -3خالصه تاریخ هنر «پرویز مرزبان»
 -4فرهنــگ اندیشــه هــای نــو اولیــور اسـتالی Orientalistart.net -6
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گــرد بــاد در زمــره توفــان هــای طبیعــت شــناخته مــی شــود کــه از

بادهــای تنــد تولیــد و موجــب خســارات جبــران ناپذیــری در مــزارع،
شــهرها و جنــگل هــای مــی گــردد ،ســرعت و وســعت قویتریــن گردبادهــا
 500کیلومتــر در ســاعت عــرض  2کیلومتــر و طــول  100کیلومتــر ثبــت

شــده .احتمــال وقــوع زمــان و مــکان گردبــاد یــک امــر دســت نیافتنــی
اســت ،ولــی از عالئــم و شــواهد مــی تــوان انــدک زمانــی قبــل از شــکل

گیــری متوجــه ایــن موضــوع شــد ،قبــل ایجــاد گردبــاد ،ســرعت بــاد

کــم مــی شــود و احتمــال آرام شــدن هــوا نیــز مــی باشــد .تمامــی
اجســامی کــه قابلیــت بلنــد شــدن از روی زمیــن را دارنــد بــه شــکل

ی از اشــیای در حــال پــرواز قــرار مــی گیرنــد .گردبادهــا
تــودهای ابــر 
عمومــ ًا در اطــراف توفانهــای بــزرگ اتفــاق میافتنــد و معمــوالً
میتــوان آســمان آفتابــی را از پشــت گردبــاد بــه راحتــی دیــد.

مـهندسـیبـاد

مـهندسـی باد

(قسمت دوم)
حمـید پرهـیزگار
(دکتـرای آیرودینـامیـک)

نوشته پیش رو دومين قسمت از سلسله نوشته هايي در مورد مهندسي باد و نقش آن در طراحي ساختمان
هاي بلند مي باشد .در قسمت قبل نکات کلي در مورد پارامترهاي مرتبط با تحليل جريان باد و همچنين
نکاتي در مورد نام گذاري انواع بادها ارائه شد .در بخش حاضر در مورد فعاليت هاي متخصصين مهندسي
باد در بررسي وضعيت آسايشي انسان در روزهاي بادي در اطراف برج هاي بلند توضيح داده خواهد شد.
این مقاالت به همت دپارتمان مهندسی باد از شرکت مانا سازه به عنوان اولین و مجربترین شرکت در ایران که این مسئله را
بصورت آکادمیک بررسی و بخشی را در این زمینه ایجاد نموده است ارائه می گردد تا در آن مطالب مفیدی در جهت آشنایی
با این پدیده جوی بیان نموده و در نهایت تأثیر آن را بر بلند مرتبه ها و پیکر شهرسازی بررسی نماید.
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 -1مقدمه

در طراحي ساختمان هاي بلند بايد
آسايش ،ايمني و سالمت افراد مورد توجه
قرار گيرد .در اين ميان ،محاسبات باد در
سطوح نزديک زمين ،يعني در ارتفاعي
که انسان در قدم زدن عادي در معرض
وزش آن است ،از اهميت زيادي برخوردار
است .اين باد به نام باد پياده رو (Wind
 )Pedesterianناميده مي شود[ .]1در
اطراف ساختمانهاي بلند ،گاهي اوقات
وزش باد باعث ايجاد تندبادهايي در سطح
پياده رو مي شود که اين تند بادها مي
توانند باعث سلب آسايش و حتي باعث
به خطر افتادن افراد بشود .عدم رعايت
معيارهاي آسايش باد پياده رو ،مي
تواند باعث ضرر و زيان صاحبان کسب
و کار در واحد هاي تجاري و تفريحي بشود.
در مرجع[ ]2گزارشي در مورد فروشگاه
هايي وجود دارد که به واسطه شرايط
نامناسب طراحي شکل خارجي مجتمع
تجاري ،در روزهاي بادي از استقبال
مناسب خريداران برخورداد نيستند .در
مرجع [ ]3ذکر شده است که شرايط
خطرناک وزش تندباد محلي در نزديکي
يک ساختمان بلند باعث مرگ دو خانم
شده است .امروزه دست اندرکاران و

تصميم گيرندگان کالن مسايل شهري،
اهميت تحليل هاي آسايش و ايمني
ناشي از باد پياده رو را درک کرده اند
و بنابراين در بسياري از کشورها ارائه
مجوزهاي ساخت و سازها در شرايط
خاص
را منوط به انجام مطالعات باد نموده اند.

 -2روش مطالعه باد برای یک برج

انجام مطالعات آسايش در برابر باد ،سه
بخش دارد:
 -1جمع آوري داده هاي آماري باد غالب
منطقه
 -2انجام تحليل هاي آيروديناميکي
 -3داشتن معياري براي آسايش و
تطبيق وضعيت موجود بادهاي اطراف
برج با اين معيارها.
داده هاي آماري باد غالب منطقه را مي

توان از ايستگاه هاي هواشناسي بدست
آورد .بخش دوم که زمانگير ترين بخش
براي مهندسان باد در تحليل وضعيت
آسايش مي باشد ،انجام تحليل هاي
آيروديناميکي و پيش بيني تغييراتي
است که حضور ساختمان هاي بلند در
تغييرات محلي باد ايجاد مي کنند.
بايد توجه داشت که مدل سازي دقيق
باد و پيش بيني رفتارش به صورت دقيق،
تقريباً عملي غير ممکن است ولي با اين
حال ابزار مختلفي مثل روابط تجربي،
ساده سازي هاي مخصوص خود قادر به
شبيه سازي اثر باد روي ساختمان ها و
در فضاي اطراف آنها مي باشند و هر
يک مزايا و معايبي نسبت به بقيه دارد.
حسن استفاده از روابط تجربي ،ارزاني و
زمان کم تحليل توسط اين روش است
ولي اين با این روش تنها مي توان برج
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هايي با شکل مقطع ساده مثل مکعب
مستطيل را تحليل کرد .بنابراين براي
تحليل جريان اطراف برج هاي مدرن
با اشکال پيچيده ،بايد از تست هاي
تجربي تونل باد يا تحليل هاي عددي
استفاده کرد .انجام تحليل ها به روش
عددي ،مزاياي زيادي نسبت به تونل
باد دارد .به طور مثال ،نتايج تونل باد را
تنها در تعداد محدودي نقطه در اطراف
ساختمان مي توان استخراج نمود و بدين
ترتيب نمي توان تصور کاملي از ميدان
جريان در اطراف ساختمان داشت .اين
در حالي است که در روش عددي مي
توان تصويري جامع از ميدان جريان در
سطوح مختلف در اطراف ساختمان ارائه
نمود .همچنين بر خالف تونل باد ،در
حل عددي مشکلي بابت کوچک شدن
هندسه مدل نسبت به اندازه هاي واقعي
ساختمان مورد نظر وجود ندارد و در
آن مي توان مدل را با ابعاد واقعي در
جريان باد قرار داد حال آنکه در تونل
باد عدم تناسب اندازه ساختمان قرار
گرفته در تونل ،با ابعاد ساختمان اصلي
باعث مشکالت زيادي در يکسان سازي
جريان حول مدل و جريان واقعي مي
شود .از مزاياي ديگر حل عددي هزينه
اندک آن نسبت به تست تونل باد است
و اين موضوع باعث شده که بتوان در
17

آن ،تحليل جريان باد حول هندسه هاي
مختلف را با هزينه کمتري انجام داد.

 -3معیارهای آسایش انسان در برابر باد

بايد توجه داشت که با داشتن داده هاي
آماري باد و تحليل هاي آيروديناميکي،
تنها انبوهي از اطالعات بادهاي چرخشي
موضعي در اطراف ساختمان ها وجود
خواهد داشت که به تنهايي بيانگر
مطلوب بودن يا نبودن وضعيت آسايشي
ساختمان نمي باشد .براي اين کار
احتياج به داشتن معياري براي آسايش
انسان در برابر باد مي باشد.
در سال هاي گذشته ،پيشرفت فراواني
در مورد انجام مطالعات باد صورت گرفته
است و همچنين معيارهاي مختلفي براي
سنجش وضعيت آسايش باد تدوين شده
است .به طور مثال در کشور هلند ،اين
معيارها به صورت يک مجموعه با عنوان
استاندارد 8100NENگرد آوري شده
است[]4
مطابق اظهارات مرجع[ ،]5اين استاندارد،
اولين استاندارد در رابطه با مهندسي باد
در دنيا مي باشد.
آسايش يا راحتي انسان ها امري نسبي
است .بدين ترتيب سطح آسايش انسان
ها در مقابل دما ،رطوبت ،تابش خورشيد،
باد و ديگر عوامل نيز نسبي خواهد بود.

اين بدين معني است که برخي از انسانها
ممکن است در يک دما و رطوبت
احساس راحتي کنند و برخي در يک دما
و رطوبت ديگر .به همين ترتيب بعضي
انسانها در يک سرعت باد احساس آرامش
مي کنند و برخي ديگر سرعت مد نظر
ممکن است آنها را ناراحت کند .بنابراين
يک مقدار مطلق براي سطح آسايش
و آرامش انسانها در مقابل سرعت باد
وجود ندارد .پارامترهاي مختلفي هستند
که در کنار هم در احساس آسايش
انسان در مقابل باد ،تاثير گذار هستند.
پارامترهايي مانند مدت زمان وقوع باد،
مقدار سرعت متوسط باد ،فرکانس وقوع
باد ،مدت زماني که در آن متوسط گيري
سرعت باد انجام مي شوند ،جهاتي که در
آن باد رخ مي دهد ،و بسياري از عوامل
ديگر در تعيين ميزان آسايش تاثير گذار
هستند .اما به هرحال سوال اين است که
سرعت باد در مناطق مختلف مسکوني و
يا تجاري چقدر باشد که آسايش انسان
برآورده شود .مراجع زيادي معيارهاي
آسايش متفاوتي ارائه کرده اند .به طور
مثال ،پنواردن[ ]6در مطالعاتي که در
سال  1975انجام داده است ،سطوح
مختلف سرعت باد را مطابق اين معيار
به عنوان کامل ترين و قديمي ترين
معيار آسايش انسان در برابر باد هنوز نيز

مـهندسـیبـاد

استفاده مي شود .معيارهاي ديگري نيز توسط افراد مختلف
ارائه شده است .به طور مثال جدول 2مربوط به معياري است
که در سال  1974توسط اپرلي و ويکري[ ]7ارائه شده است
و در آن به صورت آماري به تاثير باد روي وضعيت آسايشي
مطلوب در مکان هاي عمومي مختلف پرداخته است .همچنين
جدول 3نيز به صورت آماري براي وضعيت هاي مختلف انسان
در حالت نشسته ،ايستاده ،در حال قدم زدن و غيره معيار ارائه
کرده است .اين معيار جديد است و در سال  2013توسط فدل
و کارادلي[ ]8ارائه شده است.
به نظر مي رسد بيشتر اين مراجع معيارهاي مشابهي را
به روش هاي مختلف ارائه کرده اند .از مقايسه اين مراجع
مي توان به اين نتيجه رسيد که به طور کلي سرعت باد زير
 5متر بر ثانيه را مي توان سرعت مطلوب ،سرعت  5تا 10
متر برثانيه در شرايط مختلف عملکرد انسان (نشستن ،راه
رفتن و )...سرعت نامطلوب  ،و سرعت باالي  10متر بر ثانيه
را خطرناک در نظر گرفت .عالوه بر اين محدوده سرعت تا حد

زيادي به نوع کاربري محل و تصميم مالکان آن دارد .برخي مراجع
يک سرعت کلي به صورت زير تعريف کرده و سرعت متوسط و
سرعت ناشي از نوسان کردن جريان باد را باهم در نظر گرفته اند:
سرعت متوسط باد
مجذور مجموع توان دوم ترم هاي نوساني
سرعت
يک پارامتر ثابت که ميزان اهميت ترم نوساني
در سرعت کلي را بيان مي کند
منظــور از ســرعت متوســط بــاد معمــوال ســرعت ميانگيــن بــاد
در مــدت زمــان يــک ســاعت و گاهــي در مــدت زمــان ده دقيقــه
اســت .درحاليکــه ســرعت نوســاني ،ميانگيــن ســرعت بــاد در
مــدت زمــان ســه ثانيــه اســت .گفتنــی اســت در ســرعت بــاد
يکســان ،اثــر بــاد روي انســان وقتــي کــه قســمت نوســاني
بزرگتــر باشــد ،شــديدتر اســت .عــاوه بــر ايــن هــر قــدر شــکل
زمانــی بــاد غيــر يکنواخــت تــر باشــد اثــرات آن ناماليــم تــر
خواهــد بــود.
 -4نتیجه گیری
در ســالهاي اخيــر نحــوه محاســبه بارهــاي ناشــي از بــاد در کدها
و اســتانداردها تحــت تغييــرات و تصحيحــات قابــل توجهــي قــرار
گرفتــه اســت .ايــن بديــن دليــل اســت کــه در ســالهاي اخيــر
دانــش چگونگــي اثرگــذاري بــاد بــر روي ســازه هــا و ســاختمان
هــا بــه يمــن پيشــرفت تکنولــوژي و تحقيقــات پيشــرفته کــه بــه
خوبــي از عهــده محاســبات بارهــا بــا دقــت بيشــتر برآمــده انــد،
توســعه قابــل توجهــي يافتــه اســت .اکنــون ايــن شــانس وجــود
دارد کــه بارهــاي ناشــي از بــاد وارده بــر ســاختمان را بــدون
انجــام طراحــي خيلــي محافظــه کارانــه بــرآورد نمــود.
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قـانونجـذب

قـانون جـذب

لـیال صـادقی

(قسمت اول)

مقدمه:

از آنجایــی کــه انســان ذاتــا موجــودی اســت اجتماعــی و در بیــن اجتمــاع
خلــق شــده و زندگــی مــی کنــد ،همــواره تابــع و پیــرو قوانیــن مختلــف
بــوده و ایــن قوانیــن ،جزئــی جــدا نشــدنی از زندگــی او بــه شــمار مــی رود.
دســته ای از قوانیــن توســط ســازمانها و مراجــع ذی صــاح بــه ثبــت رســیده
و بــه صــورت مکتــوب در اختیــار کل جامعــه بشــری قــرار گرفتــه اســت
و همــگان خــود را موظــف بــه تبعیــت از آن مــی داننــد ،ماننــد :قوانیــن
راهنمایــی و رانندگــی ،قوانیــن تجــارت و نظیــر ایــن قوانیــن مترقــی.
امــا دســته دیگــری از ایــن قوانیــن بــه صــورت پنهــان در زندگــی انســانها
وجــود دارد و بــه صــورت روزمــره و لحظــه بــه لحظــه انســانها بــا آن ســر و
کار دارنــد و گاهــا تــا پایــان عمــر بــدون توجــه بــه ایــن قوانیــن و بــا تفکــر
تصادفــی و اتفاقــی بــودن ایــن قوانیــن زندگــی مــی کننــد (حــال آنکــه در
عالــم خلقــت هیــچ تصــادف و اتفاقــی وجــود نــدارد و همــه امــور براســاس
قوانیــن خــاص خــود در جریــان اســت) از جملــه ایــن قوانیــن مــی تــوان
بــه :قانــون جــذب ،قانــون شــفا ،قانــون عشــق ،قانــون دعــا اشــاره کــرد.

و امــا در ایــن بیــن هســتند کســانی کــه ایــن قوانیــن مهــم و
پنهــان را کشــف کــرد و بــا مطالعــه و اشــراف کامــل بــه حضــور
ایــن قوانیــن و بــا علــم بــه حیاتــی بــودن آنهــا زندگــی را هرچه
لــذت بخــش تــر و راحــت تــر دنبــال میکننــد و موجبــات
آرامــش خــود ،اطرافیــان و نســل آیندهشــان را فراهــم میکنند.
نگارنــده ایــن ســطور در ایــن مقالــه «قانــون جــذب» را
بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن و سرنوشــت ســازترین
قوانیــن پنهــان در زندگــی انتخــاب نمــوده و امیــدوار اســت
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بــا یــادآوری و اشــاره بــه ایــن قانــون مهــم زندگــی کــه
شــاید تاکنــون بیتوجــه از کنــار آن عبــور کــرده باشــیم،
دیدگاهــی هــر چنــد کوچــک در اختیــار خواننــدگان عزیــز
قــرار داده و افقــی جدیــد را پیــش روی عزیــزان بــاز نمایــد تــا
انشــااله بــا گــردآوری و جمــع آوری مطالــب مفیــد از منابــع
متعبــر دریچــه ای نــو بــه زندگــی عزیــزان گشــوده شــود.
امیــد اســت در ســایه توجــه بــه ایــن قانــون ارزشــمند
آرامــش ،عشــق و ثــروت بــر زندگــی همــه مــا جــاری شــود.

قـانونجـذب

تعریف قانون جذب
در زندگــی همــان چیزهایــی را بــه ســوی خــود جــذب
میکنیــم کــه انــرژی ،حــواس و توجهمــان را بــه آن
معطــوف میکنیــم ،چــه آن را بخواهیــم ،چــه نخواهیــم.
تعریــف ضمیــر ناخــودآگاه« :ضمیــر ناخــودآگاه» کلم ـهای
کــه بارهــا شــنیدهایم و بــرای همــه مــا آشناســت ،سیســتم
عاملــی کــه در ذهــن مــا وجــود دارد ضمیــر ناخــودآگاه
نــام دارد .ایــن سیســتم عامــل غیــر قابــل رویــت اســت و
از ابتــدای خلقــت مــا متولــد شــده و شــروع بــه کار مــی
کنــد و کارش رشــد و نمــو مــا بــه ســمت تکامــل اســت.

یکــی از بارزتریــن صفــات ایــن سیســتم عامــل ســاده لــوح بــودن آن اســت و دیگــر اینکــه ایــن سیســتم فعــل منفــی را دریافــت
نمــی کنــد یعنــی بــه محــض اینکــه فکــری از ســر مــا میگــذرد بیوقفــه بــرای رســیدن بــه آن بــه راههــای مختلــف متوســل
میشــود .مثــا اگــر در ذهــن شــما بگــذرد کــه فــان چیــز را دوســت نــدارم یــا نمیخواهــم ضمیــر ناخــودآگاه آنچــه را کــه
تــو نمــی خواهــی میشــنود .وقتــی بــه نــدای درونــت گــوش مــی دهــی کــه افعــال و عبــارات منفــی بــه کار مــی بــرد ،در واقــع
توجــه و انــرژی خــود را بــه چیزهایــی میدهــی کــه آنهــا را نمیخواهــی و ناخــودآگاه شــروع بــه جــذب آن کــردهای و ضمیــر
ناخودآگاهتــان در جهــت بدســت آوردن آن قــدم برمـیدارد پــس بایــد بــه خاطــر بســپاریم که :افــکار منفی ممنــوع جــذب ناآگاهانه
بیشــتر مواقــع ،ندانســته امواجــی از خــود بیــرون میفرســتیم .بــه عنــوان مثــال دیــدن آنچــه برایمــان لــذت بخش اســت ،ارتعاشــات
مــا را بــاال میبــرد و لــذت را مرتعــش میکنیــم .برعکــس اگــر شــاهد مــورد دلگیــری باشــیم ،امــواج منفــی بیــرون میفرســتیم.
«هرگونــه ارتعاشــی کــه از خــود ســاطع کنیــم ،قانــون جــذب از طریــق ارائـهی همــان چیــز بــه مــا بــه نســبت بیشــتر ،واکنــش
نشــان میدهــد و اصــا فکــر نمیکنــد آن بــه نفــع ماســت یــا بــه ضــرر مــا .صرفــا در برابــر امــواج مــا واکنــش نشــان میدهــد».
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حــال بایــد ببینیــم کــه چطــور بــا توجــه و حــواس کامــل و بهــره مثبــت از ضمیــر ناخــودآگاه از قانــون جــذب اســتفاده کنیــم.
بــرای ایــن کار ،فرمــول ســه مرحلــه ای وجــود دارد کــه بــا تمریــن ایــن مراحــل بــه نتیجــه دلخــواه دســت خواهیــم یافــت.
هرگونــه ارتعاشــی کــه از خــود ســاطع کنیــم ،قانــون جــذب از طریــق ارائ ـهی همــان چیــز بــه مــا بــه نســبت بیشــتر ،واکنــش
نشــان میدهــد و اصــا فکــر نمیکنــد آن بــه نفــع ماســت یــا بــه ضــرر مــا .صرفــا در برابــر امــواج مــا واکنــش نشــان میدهــد.

مرحله اول:
ابتــدا بایــد خواســته مــان را بــه صــورت شــفاف
مشــخص کنیــم .کلمــات مخــرج مشــترک هــر ســه
مرحلــه جــذب آگاهانــه هســتند .یعنــی اســتفاده از کالم
مثبــت و صحیــح گام نخســتین مــی باشــد .در کتــاب
چهــار اثــر از فلورانــس اسکاویلشــین مــی خوانیــم :کالم
تــو عصــای معجــزه گــر توســت .یعنــی همانطــور کــه
افــراد کهنســال بــرای ثبــات در حرکــت و اطمینــان
خاطــر از عــدم ســقوط از عصــا اســتفاده میکننــد و
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عصــا جلوتــر از دو پــا حرکــت میکنــد و پــس از ثبــات
آن ،قدمهــا برداشــته میشــود ،بایــد مراقــب کالممــان
باشــیم کــه جلوتــر از عمــل حرکــت میکنــد پــس
بایــد مثبــت بــوده و نقطــه اتــکا مــا بــه حســاب بیایــد.
هــر وقــت از کلمــات اســتفاده میکنیــم ،در واقــع
همــان چیــزی را کــه بــا فعــل منفــی صــرف کــرده
ایــم ،درونــی میکنیــم .بــه عنــوان مثــال اگــر کســی
بــه مــا بگویــد در مــورد بــرف و بــوران فکــر نکــن ،قطعــا
بیدرنــگ ذهنمــان متوجــه بــرف و بــوران میشــود.
در ایــن بیــن عبــارات بیانــی منفــی و مثبــت هــم
وجــود دارد کــه معمــوال از آنهــا اســتفاده مــی
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شــود مثــل عبارتــی کــه در ادامــه آورده مــی شــود،
عبــارت اولــی منفــی و دومــی مثبــت آن میباشــد.
بایــد جــان بکنــم تــا پــول در بیــاورم /مــن خــوش شانســم،
چــون همیشــه پــول در مــی آورم.
پــس میبینیــم کــه بــه راحتــی میتــوان بــا بیانــی دیگــر
حــرف زد و فکــر کــرد .هــر چــه بیشــتر از حرفهایــی کــه
بــر زبــان میآوریــم و اهمیــت ارتعاشــات آن آگاه باشــیم
بیشــتر میتوانیــم جلــوی زبانمــان را بگیریــم تــا عبــارات
منفــی بــه کار نبریــم.
وقتــی عبارتــی منفــی را میشــنویم ،بــا بــر زبــان آوردن

بــه طریقــی دیگــر ،آن را مثبــت کنیــم .بــه عنــوان مثــال ،اگــر
متوجــه میشــویم کــه مــی خواهیــم بگویــم پیــدا کــردن جــای
پــارک ســخت اســت ،بــه جایــش بگوییــم :در گذشــته پیــدا
کــردن جــای پــارک ســخت بــود.
تضــاد هــم گامــی موثــر بــرای کارآ تــر شــدن قانــون جذب اســت،
یعنــی اینکــه ابتــدا به تضــاد و شناســایی آن چــه کــه نمیخواهیم
بپردازیــم و آن چیزهایــی را کــه از آنهــا خوشــمان نمیآیــد و مــا
را در حــال و هــوای منفــی نگــه مــیدارد را شناســایی کنیــم و
جایگزیــن مثبــت و دلخواهمــان را بیابیــم.
توجــه کــردن بــه تضــاد مــا را بــه وضــوح میرســاند .بــه عنــوان

مثــال مشــغول رانندگــی هســتی و یکــی از بهتریــن دوســتانت در کنــار توســت و بــا مــوج رادیــو ور م ـیرود .بــرای لحظــه ای
رادیــو روی ایســتگاهی مــی ایســتد کــه موســیقی کرکننــدهای پخــش میکنــد و تــو از آن متنفــری پــس از چنــد ثانیــه بــا خــود
میگویــی« :ایــن ماشــین منــه و حتــی بــرای یــک ثانیـهی دیگــر هــم حاضــر نیســتم ایــن وضــع را تحمــل کنــم» دســتت را دراز
میکنــی و مــوج رادیــو را روی ایســتگاه دلخواهــت میبــری ،بیدرنــگ احســاس خوشــحالی و راحتــی بیشــتر خواهــی کــرد.
پــس در اینجــا تضــاد بــرای تــو وضــوح بــه ارمغــان آورد چــون بــه آن توجــه کــردی .بســیار مهــم اســت بســرعت حواســت را
متوجــه چیــزی کنــی کــه دلخواهــت نیســت (تضــاد) و دوبــاره آن را بــه ســوی آنچــه میخواهــی جهــت دهــی کنــی( .وضــوح)
وضــوح از طریــق نمونــهی تضــاد ،وســیلهای اســت کــه کمــک مــی کنــد تــا در مــورد خواســته هایمــان واضــح تــر باشــیم.
بــرای ایــن کار بهتــر اســت از یــک جــدول  Tشــکل اســتفاده کنیــم در ســمت راســت تضــاد و در ســمت چــپ وضــوح موضــوع
مــورد نظرمــان را ثبــت کنیــم.
درســت مثــل شــخصی کــه بــه ســختی امــرار معــاش میکنــد .او دایــم شــکایت میکنــد کــه بــه انــدازه کافــی پــول نــدارد و در
حقیقــت او میگویــد کــه در ارتبــاط بــا موقعیــت مالــی اش اعصابــش خــرد اســت.
برگه وضوح (خواسته مطلوب) او از طریق تضاد برای موقعیت مالی آرمانی اش به شرح زیر است:
پس از مرحله تضاد وارد مرحله دوم از سه مرحله قانون جذب خواهیم شد.
منابع:
 1کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاولشین
 2مجموعه مقاالت نوشته امیرحسین غروی یکتا
 3کتاب قانون جذب ،مایکل لوسیر
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تاثیر اهرم های بدهی عملیاتی بر بازده صاحبان سهام
بخش اول

چكيده:
ایــن تحقیــق بــا هــدف شناســایی تاثیــر اهــرم بدهــي عملياتــي بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اصلــی تامیــن
مالــی ،بــر بــازده آتــی حقــوق صاحبــان ســهام در  110شــرکت پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران
طــي ســال هــاي 1387الــی  1392مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت .روش نمونــه گیــری بــه صــورت حذفــی
سیســتماتیک مــی باشــد .روش تحقیــق پــس از رویــداد و روش گــرداوری دادهــا کتابخانــه ای مــی باشــد .یافتــه
هــا نشــان مــی دهــد کــه رابطــه معنــادار مثبتــی بیــن اهــرم بدهــي عملياتــي و اهــرم بدهــي قــراردادي بــا
بــازده آتــی حقــوق صاحبــان ســهام شــرکت هــا وجــود دارد و اهــرم کل نیــز موجــب تعدیــل رابطــه اهــرم بدهــي
عملياتــي بــا بــازده آتــی حقــوق صاحبــان ســهام مــی شــود.

مقدمه:
حداکثــر ســاختن ثــروت ســهامداران،
حداکثــر ســاختن ســود ،ایفــای وظایــف
اخالقــی و مســئولیتهای اجتماعــی از
جملــه هــدف هــای مديــران و در نهایــت
از هــدف هــای شــركت هــا مــی باشــد.
یکــی از مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر
اهــداف فــوق ،شــیوه هــای تامیــن مالــی
شــرکت اســت.مدیریت مالــی بــا تصمیــم
27

گیــری دربــاره بدهــی هــا و حقــوق
صاحبــان ســهام ،منابــع مالــی را تامیــن
مــی کنــد و بــا تصمیــم گیــری دربــاره
دارایــی هــای جــاری ،دارایــی هــای
بلندمــدت و ســرمایه گــذاری هــا ،آن هــا
را بــکار مــی بــرد (رزاقــي.)1386 ،
لــذا بدهــی یکــی از اجــزاي اصلــی
ســاختار ســرمایه اکثــر شــرکت هاســت
کــه نقــش مهمــی در مديريــت تامیــن

مالــی شــركت هــا ايفــا مــي كنــد .وجــود
بدهــی در ســاختار مالــی شــرکت هــا
بدلیــل مزیــت مالیاتــی ،موجــب افزایــش
ســود حســابداری و بــه تبــع آن افزایــش
نــرخ ســود هــر ســهم مــی گــردد و از
ســوی دیگــر بدلیــل وجــود هزینــه هــای
بهــره و احتمــال عــدم ایفــای تعهــدات در
سررســید ،ســبب افزایــش ریســک مالــی
و در نتیجــه کاهــش قیمــت بــازار ســهام
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و بــه تبــع آن کاهــش بــازده ســهام مــي
شــود .تامیــن مالــی از طریــق بدهــی هــا
دارای اشــکال مختلفــی اســت .برخــی
از ایــن اشــکال عبارتنــد از :حســاب
هــا و اســناد پرداختنــی ،هزينــه هــاي
پرداختنــی ،انــواع و اقســام وام هــا و اوراق
قرضــه .برخــی بدهــی هــا ماننــد وام
بانکــی و اوراق قرضــه ،مالــی تلقی شــده و
برخــی بدهــی هــای دیگــر ماننــد حســاب
پرداختنــی ،هزینــه هــای پرداختنــي و
بدهــی هــای بازنشســتگی کــه در نتیجــه
معامــات بــا تامیــن کننــدگان ،مشــتریان
و کارکنــان در نتیجــه انجــام عملیــات
بوجــود آمــده ،بدهــي هــاي عملياتــي
تلقــی مــی شــوند .بدیهــی اســت کــه
نحــوه تامیــن مالــی مــی توانــد بــر ســود
حســابداری و در نتیجــه بــر بــازده مــورد
انتظــار در بازارهــای نــاکارا تاثیــر داشــته
باشــد.
درک و آگاهــی از اثــرات تامیــن مالــی بــر
بــازده ســهام شــرکت ،بــرای مدیــران و
افــراد ذینفــع ،امــری ضــروری اســت چــرا
کــه از یــک ســو مدیــران را در ایفــای
مســئولیت هایــی از جملــه تصمیــم
گیــری در انتخــاب شــیوه تامیــن مالــی
مناســب و حداکثرســازی ارزش شــرکت
کــه هــدف هــر موسســه و ســازمان
انتفاعــی اســت یــاری مــی رســاند و
از ســوی دیگــر بــه ســرمایه گــذاران و
ســهامداران در تصمیــم گیــری ،آگاهــی
و دانــش مــی دهــد (عــرب.)1386،
ریچاردســون و اســلوان در تحقیقــی
تحــت عنــوان " ارتبــاط تامیــن مالــی
خارجــی بــا بــازده آتــی ســهام" بــه
بررســی کلیــه روش هــای تامیــن مالــی
خارجــی پرداختنــد و دریافتنــد کــه
تغییــرات خالــص تامیــن مالــی خارجــی
بــا بــازده ســهام مــورد انتظــار ،یــک
رابطــه منفــی دارد .آن هــا درنهایــت
دریافتنــد کــه پیــش بینــی بــازده آتــی
ســهام تــا حــدی زیــادی بســتگی بــه

ســاختار ســرمایه دارد ( ریچاردســون و
اســلوان .)2003 ،
نیســیم و پنمــن () 2003بــه تجزیــه
تحلیــل اهــرم پرداختــه و تاثیــر اهــرم
مالــی ،اهــرم بدهــی ناشــی از عملیــات
و اهــرم کل را بــر ســودآوری و نســبت
 P/Bبررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد کــه اهــرم بدهــی ناشــی از
عملیــات نســبت بــه اهــرم مالــی ،تاثیــر
مثبــت بیشــتری بــر ســودآوری و نســبت
 P/Bدارد(نیســیم و پنمــن .)2003 ،
تــاد و اگتــرن () 2003در تحقيقــي بــا
عنــوان كارايــي تــورم ،ســرمايه گــذاري
و اقتصــاد در نقــش منابــع داخلــي بــه
بررســي موضــوع تاميــن مالــي پرداختــه
انــد .آن هــا شــركت هــا را بــه دو دســته
تقســيم كــرده انــد ،دســته اول شــركت
هايــي هســتند كــه حساســيت اطالعــات
در بازارهــاي مالــي را به واســطه انباشــتن
ســودهاي تحصيــل شــده كاهــش مــي
دهنــد و دســته دوم آن هايــي كــه ســود
بدســت آمــده را در ســود ســهام ،ســرمايه
گــذاري جــاري و بــه عنــوان يــك منبــع
تاميــن مالــي بــكار مــي برنــد و بــه ايــن
نتيجــه رســيدند كــه اســتفاده از منابــع
داخلــي باعــث افزايــش حساســيت
بازارهــاي مالــي ،كاهــش ســطح كارايــي
ســرمايه گــذاري و كاهــش بــازده كل مــي
گــردد (تــاد و اگتــرن .)2003 ،
ماريلــو كمپلــو( ) 2005بــه بررســي
تاميــن مالــي از راه اســتقراض (بدهــي)
در آمريــكا پرداخــت .پرســش وي در ايــن
تحقيــق ايــن بــود كــه آيــا تاميــن مالــي
از طريــق بدهــي باعــث ارتقــا يــا افــت در
عملكــرد فــروش محصــوالت بنــگاه هــاي
اقتصــادي كوچــك و متوســط مــي شــود؟
او بــه طــور تجربــي بــه بررســي ارتبــاط
درون صنعــت بيــن نســبت بدهــي بــه
دارايــي و عملكــرد فــروش و اطالعاتــي
كــه از  15مركــز صنعتــي دســت
يافــت ،پرداخــت .او دريافــت كــه ميانــه

روي و اعتــدال در اســتقراض مرتبــط
اســت بــا ســود در فــروش .زيــاده روي
و بــي پروايــي در ايــن خصــوص كليــه
محصــوالت فــروش را تحــت گونــه اي
ازعملكــرد كــه بــا شكســت مواجــه مــي
شــود رهنمــون مــي ســازد (ماريلــو
كمپلــو .)2005،
.1دريفيلــد و ديگــران( ) 2005تحقيقــي
تحــت عنــوان اينكــه آيــا تاميــن مالــي
خارجــي ،بــازده كمتــري دارد در چهــار
كشــور شــرقي آســيا ،مالــزي ،اندونــزي،
كــره و تايلنــد انجــام دادنــد .محققيــن
نتيجــه گرفتنــد كــه همــه بــازده هــاي
منابــع داخلــي و خارجــي تاميــن مالــي
قانونمنــد نيســت و گاهــي اوقــات ايــن
بــازده هــا تصادفــي اســت .آن هــا مدلــي
را بــراي كشــف تاثيــرات تصادفــي ارائــه
دادنــد .آن هــا دريافتنــد كــه ميانگيــن
بــازده انــواع گزينــه هــاي تاميــن مالــي
خارجــي متقــارن اســت و بــازده بدهــي
هــاي بلنــد مــدت بيشــتراز وام هــاي
كوتــاه مــدت اســت (دريفيلــد و ديگــران
.)2005 ،
 .2برادشــو و همــكاران( ) 2006ارتبــاط
بيــن فعاليــت هــاي تاميــن مالــي بــرون
ســازماني و بــازده و ســوددهي آتــي
شــركت هــا را مــورد بررســي قــرار
دادنــد .دو روش فــوق بــراي ارزيابــي
مقاديــر خالــص وجــه نقــد ايجــاد شــده
در فعاليــت هــاي تاميــن مالــي ،اســتفاده
از داده هــاي گــردش وجــوه نقــد بــوده
و بــه بررســي انــواع شــيوه هــاي تاميــن
مالــي (بدهــي يــا ســرمايه) انتخــاب شــده
توســط شــركت هــا تاكيــد داشــتند.
همچنيــن آن هــا در تحقيقاتشــان عــاوه
بــر بازدهــي و ســودآوري شــركت هــا
پيرامــون تاميــن مالــي تحليــل هــاي
پيــش بينــي ســود دركوتــاه مــدت و بلنــد
مــدت ،پيــش بيني رشــد و ارزش شــركت
را نيــز مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار
دادنــد .يافتــه هــاي ايــن تحقيقــات بيانگر
28
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وجــود يــك ارتبــاط معكــوس و نســبتا
بــا اهميــت بيــن خالــص تاميــن مالــي و
بــازده ســهام و ســود دهــي آتــي شــركت
هــا بــوده اســت (برادشــو و همــكاران
.)2006،
فرامــرزی () 1386بیــان مــی نمایــد
واحدهــاي اقتصــادي بــراي تاميــن منابــع
مالــي مــورد نيــاز خــود ،دو راهــكار پيــش
رو دارنــد:
 .1تامين مالي از محل منابع داخلي
 .2تامين مالي از محل منابع خارجي
تاميــن مالــي از منابــع داخلــي در واقــع
اســتفاده از ســود انباشــته اســت .يعنــي
بجــاي اينكــه ســود بيــن ســهامداران
تقســيم شــود ،بــه منظــور كســب بــازده
بيشــتر ،در فعاليــت هــاي عملياتــي
شــركت بــكار گرفتــه مــي شــود .تاميــن
مالــي از منابــع خارجــي نيــز از طريــق
انتشــار ســهام يــا اســتقراض صــورت مــي
پذيــرد.
تفــاوت تاميــن مالــي از طريــق ســهام
و اســتقراض در ايــن اســت كــه زمانــي
كــه شــركت منابــع خــود را از طريــق
اســتقراض تاميــن كــرده اســت ،بايــد
تعهــدات خــود بــه بســتانكاران را قبــل
از ســهامداران پرداخــت كنــد و ديگــر
اينكــه پرداخــت تعهــدات بــه بســتانكاران
باعــث صرفــه جويــي مالياتــي مــي شــود.
بــا توجــه بــه مــوارد مذكــور ،شــركت
هــا عمدتــا منابــع خــود را از محــل
اســتقراض تاميــن مــي كننــد .البتــه
توجــه بــه ايــن نكتــه ضــروري اســت كــه
ايــن نــوع تاميــن مالــي از پرريســك ترين
روش هــاي تاميــن مالــي اســت .چــرا كــه
چنانچــه شــركت نتوانــد اصــل و فــرع
بدهــي را در سررســيد خــود پرداخــت
نمايــد ،عواقــب نــه چنــدان مطلوبــي را به
دنبــال خواهــد داشــت (فرامــرزي.)1386،
حــال مســاله اي كــه مطــرح مــي شــود،
ايــن اســت كــه مناســب تريــن روش
تاميــن مالــي شــركت هــا بــه گونــه اي
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كــه بــازده ســهامداران حداكثــر شــود
چيســت؟ تحقيقــات در زمينــه ســاختار
بهينــه ســرمايه ،تئــوري هــاي زيــادي را
بــه وجــود آورده اســت كــه در ادامــه بــه
برخــي از آن مــي پردازيــم.
نظريه سنتي
در ايــن نظريــه ادعــا مــي شــود كــه
ســاختار مطلــوب ســرمايه وجــود دارد
و مــي تــوان ارزش شــركت را از طريــق
اســتفاده مطلــوب از بدهــي افزايــش داد.
ايــن نظريــه پيشــنهاد مــي كنــد كــه
شــركت مــي توانــد هزينــه ســرمايه خــود
را بــا حفــظ تناســب بدهــي بــه حقــوق
صاحبــان ســهام كاهــش دهــد .فرضيــات
زيــر بنايــي ايــن نظريــه بــه شــرح زيــر
اســت:
 .1تاميــن مالــي صرفــا از بدهــي بلنــد
مــدت و انتشــار ســهام عــادي انجــام مــي
شــود.
 .2تصميمــات ســرمايه گــذاري شــركت
ثابــت اســت ،بديــن مفهــوم كــه يــا ســهام
منتشــر مــي شــود كــه اوراق قرضــه
بازخريــد شــود و يــا اوراق قرضــه منتشــر
مــي شــود كــه ســهام عــادي بازخريــد
شــود.
 .3هزينــه هــاي ورشكســتگي و ماليــات
وجــود نــدارد.
در ايــن نظريــه ادعــا مي شــود كــه اعتبار
دهنــدگان شــركت تــا حــد معينــي از
بدهــي ،عكــس العمــل نشــان نــداده ولــي
بعــد ازآن خواهــان بازده بيشــتري نســبت
بــه ســرمايه گذاري خــود هســتند .در اين
نظريــه ســاختار مطلــوب ســرمايه نقطــه
ايســت كــه هزينه ســرمايه شــركت در آن
نقطــه حداقــل و ارزش شــركت حداكثــر
شــود .طبــق ايــن نظريــه ،هزينــه ســرمايه
بــه بافــت ســرمايه شــركت وابســته اســت
و بــراي هــر شــركت يــك بافــت مطلــوب
ســرمايه وجــود دارد.
در نظريــه ســنتي بــا افزايــش ميــزان

بدهــي ،نــرخ بهــره مــورد توقــع وام
دهنــدگان بيشــتر مــي شــود و بنابرايــن
ارزش شــركت بصــورت رابطــه متقابــل
خواهــد بــود .هــر چــه ميــزان بدهــي
افزايــش يابــد ،مخاطــره مالــي بيشــتر
مــي شــود ،لــذا صاحبــان ســهام نــرخ
بيشــتري را انتظــار دارنــد .در نظريــه
ســنتي فــرض بــر ايــن اســت كــه ماليــات
وجــود نــدارد ،بنابرايــن ارزش شــركت در
ايــن حالــت بــه صــورت رابطــه خواهــد
شــد .فرضيــات ارائــه شــده توســط ايــن
نظريــه ،نقطــه آغــازي بــر تئــوري هــا و
نظريــه هــاي ارائــه شــده بعــدي توســط
ديگــران بــود (وفــادار.)1387 ،
نظريه مودیگلیانی و میلر
مودیگلیانــی و میلــر بــا انتقــاد از نظريــه
ســنتي ثابــت كردنــد كــه هزينــه
ســرمايه شــركت هــا بــه درجــه اهــرم
مالــي شــركت بســتگي نداشــته و در
تمامــي ســطوح ثابــت اســت .همچنيــن
در شــرايط خــاص ،ارزش يــك شــركت
بــدون توجــه بــه تاميــن مالــي از طريــق
وام يــا انتشــار ســهام يكســان اســت .بــا
توجــه بــه نقــش بــازار نمــي تــوان بــا
تغييــر ســاختار ســرمايه ،ارزش شــركت
را بــاال بــرد و بــه عبارتــي ارزش شــركت
مســتقل از درجــه اهــرم مالــي و ســاختار
ســرمايه آن اســت.
موديگيليانــي و ميلــر اينگونــه اســتدالل
نمودنــد كــه اوال :تقســيم ســاختار
ســرمايه شــركت ميــان بدهــي و حقــوق
صاحبــان ســهام و يــا بيــن ســاير منابــع
تاميــن مالــي اهميتــي نــدارد زيــرا عمــا
بــا انتشــار دارايــي مالــي ،شــركت دارايــي
هــاي واقعــي خــود را بــه مــردم مــي
فروشــد و تفاوتــي نــدارد كــه دارايــي
هــاي خــود را يكجــا و از طريــق انتشــار
ســهام بفروشــد يــا بــه اجــزاي كوچكتــر
تقســيم كــرده و تكــه تكــه بــه مــردم
عرضــه دارد .در هــر حــال جمــع اجــزا
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بايــد برابــر كل باشــد بــه هميــن خاطــر
ارزش شــركت بــه ســودآوري و خطــر
تجــاري بســتگي دارد .ثانيــا :ســرمايه
گــذاران مــي تواننــد اهــرم شــخصي را
جايگزيــن اهــرم شــركت ســهامي نماينــد
و بديــن صــورت هــر ســاختار ســرمايه اي
را بــه حالــت اول برگرداننــد.
اگــر دو شــركت از هــر نظــر بجز ســاختار
ســرمايه شــبيه هــم باشــند بايــد ارزش
آن دو برابــر باشــد .در غيــر اينصــورت
امــکان آربیتیــراژ وجــود دارد .ايــن عمــل
موجــب خواهــد شــد كــه آنقــدر ســهام
شــركت خريــد و فــروش شــود كــه
ارزش هــر دو برابــر گــردد (ايــزدي نيــا
و دســتجردي.)1388،
هزينــه هــاي ورشكســتگي و نظريــه
مودیگلیانــی و میلــر شــركت اهرمــي
نســبت بــه شــركت غيراهرمــي احتمــال
ورشكســتگي بيشــتري دارد .وقتي نســبت
بدهــي بــه ســهام از حــد معينــي تجــاوز
كــرد ضريــب احتمــال ورشكســتگي
بيشــتر مــي شــود و هزينــه مــورد
انتظــار ورشكســتگي افزايــش مــي
يابــد .در نتيجــه بــر ارزش شــركت و
هزينــه ســرمايه آن تاثيــر منفــي خواهــد
گذاشــت .اگــر مســاله ناتوانــي شــركت در
پرداخــت بدهــي هــا و يــا ورشكســتگي
آن مطــرح باشــد ،تصميمــات مربــوط بــه
تاميــن مالــي اهميــت بيشــتري پيــدا مي
كنــد و شــركت هــا مجبــور مــي شــوند در
بســياري از مــوارد از اجــراي طــرح هــاي
ســرمايه گــذاري چشــم پوشــي كننــد و
ســعي مــي كننــد تــا قــدرت نقدينگــي
شــركت را حفــظ كننــد .در نتيجــه كســي
حاضــر نيســت در شــركتي كــه احتمــال
ورشكســتگي بــراي آن متصــور اســت
ســرمايه گــذاري كنــد( .همــان منبــع).

هاشــان در شــركت تضميــن شــود و
خطــرات ورشكســتگي و از بيــن رفتــن
اصــل و فــرع ســرمايه بــه حداقــل برســد.
درواقــع تضــاد منافــع بيــن ســرمايه
گــذاران (ســهامداران ،صاحبــان اوراق
قرضــه و وام دهنــدگان) و مديــران
موجــب شــود كــه بخاطــر رعايــت حقــوق
ســرمايه گــذاران كنتــرل هايــي بــر نحــوه
مديريــت وضــع شــود و محدوديــت هايــي
را در مفــاد قراردادهــاي وام يــا اعتبــار
ايجــاد كننــد و از مديريــت مــي خواهنــد
بــا قراردادهــاي جبرانــي و پاداشــي
و تشــويق هــاي الزم بــازده ســرمايه
آن هــا را تضميــن كنــد .هــر چقــدر
ميــزان بدهــي افزايــش يابــد ميــزان
صرفــه جويــي مالياتــي بعــد از يــك حــد
معيــن بــه علــت بــاال رفتــن هزينــه هــاي
نمايندگــي كاهــش مــي يابــد .از جملــه
محدوديــت هايــي كــه مــي توانــد بــه
شــركت تحميــل شــود نگهــداري وجــه
نقــد بيشــتر ،محدوديــت در پرداخــت
ســود ســهام ،محدوديــت در صدور ســهام
جايــزه و حــق تقــدم ،اعمــال مداخلــه در
انتصــاب مديــران ارشــد ،كنتــرل ميــزان
بدهــي شــركت و فشــار بــراي پاييــن
آوردن هزينــه هــاي توليــد و اجرايــي و
طــرح هــاي ســرمايه گــذاري مــي باشــد
(ايــزدي نيــا و دســتجردي.)1388،

تئوري موازنه ايستا يا پايدار
براســاس ايــن تئــوري ،مزيــت مالياتــي
بدهــي ،ارزش شــركت بدهــي دار را
افزايــش مــي دهــد .از ســوي ديگــر،
هزينــه هــاي ورشكســتگي احتمالــي
ناشــي ازعــدم ايفــاي بموقــع تعهــدات
بدهــي ،ارزش شــركت بدهــي دار را
كاهــش مــي دهــد .لــذا ســاختار ســرمايه
شــركت در واقــع تــوازن بيــن مزيــت
هــاي مالياتــي بدهــي و هزينــه هــاي
هزينه هاي نمايندگي
وام دهنــدگان (طلبــكاران شــركت) ورشكســتگي احتمالــي ناشــي از بدهــي
انتظــار دارنــد كــه امنيــت ســرمايه مــي باشــد كــه نهايتــا ايــن دو عامــل

خنثــي كننــده يكديگــر ،بــه اســتفاده
بهينــه از بدهــي در ســاختار ســرمايه
منجــر مــي شــود (بريلــي و مايــزر ) .بــه
عبــارت ديگــر طبــق ايــن تئــوري فــرض
مــي شــود كــه شــركت يــك نســبت
بدهــي مــورد نظــر و مطلــوب را تعييــن
كــرده و كــم كــم بــه ســوي آن حركــت
مــي كنــد (عبــداهلل زاده.) 1373 ،
چنديــن مســاله در مــورد تئــوري موازنــه
ايســتا مطــرح اســت .اول ايــن كــه ،ايــن
تئــوري معمــوال اســتقراض متعــادل را بــا
تكيــه بــر مفاهيــم بديهــي توجيــه مــي
كنــد .بســياري از افــرادي كــه در امــور
تجــاري بــه فعاليــت مشــغولند ،بــدون
شــك مزايــاي مالياتــي اســتقراض را قبول
دارنــد و برايــن باورنــد كــه بدهــي باالتــر
مــي توانــد منجــر بــه هزينــه بيشــتر
شــود .دوم ايــن كــه ،تجزيــه تحليــل هاي
مرتبــط بــا هزينــه هــاي ناشــي از اهــرم
مالــي ،پيــش بينــي آزمــون پذيــري را در
قالــب تئــوري موازنــه ايســتا فراهــم نمــي
آورد .از آن جــا كــه ايــن هزينــه بــراي
شــركت هايــي كــه داراي فرصــت هــاي
رشــد و دارايــي هــاي نــا مشــهود قابــل
مالحظــه هســتند ،بســيار خطرنــاك مــي
باشــد ،لــذا در عمــل بايــد مشــاهده شــود
شــركت هايــي بــه حــد بلــوغ رســيده انــد
بــه دليــل نگهــداري دارايــي ثابــت بســيار
زيــاد (بــا فــرض ثابــت بــودن ســاير
شــرايط) ،در مقايســه بــا شــركت هــاي در
حــال رشــد كــه داراي هزينــه تحقيــق و
توســعه و هزينــه هــاي تبليغاتــي بااليــي
هســتند ،از اســتقراض بيشــتري اســتفاده
مــي نماينــد .بــه نظــر مــي رســد تئــوري
موازنــه ايســتا ممكــن اســت توســط
مطالعاتــي كــه واكنــش قيمــت ســهام را
نســبت بــه صــدور اوراق بهــادار ،بازخريــد
يــا مبادلــه ايــن اوراق مــورد بررســي قــرار
داده انــد ،پشــتيباني شــود (اســماعيل
زاده مقــري.)1383،
30

بـازدهسـهـام

كنــد و در صورتــي كــه نيــاز بــه تاميــن
مالــي خارجــي باشــد ،هزينــه انتشــار
اوراق بدهــي بــه مراتــب كمتــر از ســهام
اســت .از طــرف ديگــر ،تاميــن مالــي از
طريــق ســهام ،ممكــن اســت منافــع
ســهامداران قبلــي را كاهش دهد(مشــايخ
و شــاهرخي.)1385 ،
در ايــن تئــوري ،هيــچ تركيــب بهينــه اي
از انــواع بدهــي و ســهام از قبــل تعريــف
نشــده و وجــود نــدارد .زيــرا دو نــوع
حقــوق مالكانــه وجــود دارد :داخلــي و
خارجــي .يكــي در اولويــت اول و ديگــري
در اولويــت آخــر .لــذا نســبت بدهــي هــر
شــركتي نيازهــاي انباشــته آن شــركت
بــراي تاميــن مالــي خارجــي را منعكــس
مــي ســازد (بريلــي و مايــزر .)1383 ،
ايــن تئــوري بازتــاب هــاي مهمــي را بــه
دنبــال دارد كــه از مهمتريــن آن هــا مــي
تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد:
 .1بــراي شــركت هــا نســبت بدهــي
مطلــوب وجــود نــدارد.
 .2شــركت هــاي ســودآور ،معمــوال كمتــر
بــه اســتقراض روي مــي آورنــد.
 .3شــركت هــا متمايــل بــه انباشــت وجــه
نقد هســتند.
تئــوري هزينــه هــاي نمايندگــي كــه
براســاس ايــن تئــوري ،در چارچــوب
واحــد اقتصــادي دو نــوع تضــاد منافــع
شناســايي مــي شــود )1 :تضــاد منافــع
بيــن مديــران و صاحبــان ســهام  )2تضــاد
منافــع بيــن صاحبــان ســهام و دارنــدگان
اوراق قرضــه شــركت .بــا اســتناد بــه
هميــن تئــوري مــي تــوان بــا ايجــاد
تــوازن بيــن مزايــاي حاصــل از بدهــي
و هزينــه هــاي نمايندگــي بدهــي ،بــه
يــك ســاختار مطلــوب و بهينــه ســرمايه
دســت پيــدا كــرد (باقــرزاده.)1382 ،

نظريه عدم تقارن اطالعات
بــر اســاس ايــن نظريــه ،مديــران نســبت
بــه ســرمايه گــذاران اطالعــات بيشــتري
را در مــورد آينــده شــركت دارنــد كــه
ايــن پديــده را اطالعــات نامتقــارن مــي
نامنــد .بنابرايــن چــون مديــران نســبت به
آينــده شــركت داراي اطالعــات بيشــتري
هســتند ،هنگامــي كــه آينــده شــركت را
خــوب مــي بيننــد نيــازي نمــي بيننــد
منودار  1مدل مفهومی تحقیق
كــه اشــخاص ديگــري را در ســود آينــده
شــركت بــا خــود شــريك كننــد از ايــن
رو نيازهــاي مالــي شــركت را از طريــق
مبتنــی بــر تحلیــل رگرســیون اســت كــه
بدهــي تاميــن مالــي مــي كننــد .امــا
براســاس روش تحلیــل تركيبــي داده هــا
در صورتــي كــه مديــران پيــش بينــي
بــه بررســي موضــوع مــورد مســاله مــي
مســاعدي در مــورد آينــده شــركت
پــردازد.
نداشــته باشــند آن گاه نيازهــاي مالــي
شــركت را از طريق انتشــار ســهام برطرف
مدل مفهومی تحقیق
مــي كننــد .بنابرايــن اعــان عرضه ســهام
مــدل تحقيــق بــا توجــه بــه مــدل نيســيم
بوســيله شــركت هــاي شــناخته شــده،
و پنمــن در ســال  2003بــه صــورت زيــر
معتبــر و مشــهور كــه بــه مرحلــه بلــوغ و
ارائــه مــي شــود:
اشــباع رســيده انــد و بــراي تاميــن مالــي
 -1متغير مستقل
راه هــاي زيــادي پيــش رو دارنــد بــدان
در ایــن تحقیــق  3متغیــر مســتقل بــه
معنــي اســت كــه مديــران ،آينده شــركت
شــرح زیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:
را چنــدان روشــن و درخشــان نمــي
 )1اهــرم بدهــي عملياتــي  :از تقســیم
بيننــد (ايــزدي نيــا و دســتجردي.)1388،
بدهــی عملیاتــی بــر خالــص دارایــی
تئــوري سلســله مراتــب گزينــه هــاي
عملیاتــی بــه دســت مــی آیــد.
تاميــن مالــي ( تئــوري ترجيحــي)
 )2اهــرم بدهــي عملياتــي قــراردادي :
بــر اســاس ايــن تئــوري ،شــركت هــا در
از تقســیم بدهــی عملیاتــی قــراردادی بــر
تاميــن منابــع مالــي مــورد نيــاز خــود،
خالــص دارایــی عملیاتــی بــه دســت مــی
سلســله مراتبــي را كــه پيامــد وجــود
آیــد.
اطالعــات نامتقــارن اســت ،طــي مــي
 )3اهــرم بدهــي عملياتــي بــرآوردي :
كننــد .بــر اســاس ايــن تئــوري شــركت
از تقســیم بدهــی عملیاتــی بــرآوردی بــر
هــا روش هــاي تاميــن مالــي داخلــي را
خالــص دارایــی عملیاتــی بــه دســت مــی
بــه خارجــي ترجيــح مــي دهنــد و در
آیــد.
صــورت نيــاز بــه تاميــن مالــي خارجــي،
خالــص دارایــی عملیاتــی  :از تفــاوت
مرجــح
اســتقراض را بــه انتشــار ســهام
دارایــی عملیاتــی و بدهــی عملیاتــی بــه
مــي داننــد .از داليلــي كــه مديــران را
دســت مــی آیــد.
ترغيــب بــه ايــن نــوع تاميــن مالــي
 -2متغير وابسته
تحقیق
شناسی
ش
رو
مــي كنــد ،مــي تــوان بــه هزينــه هــاي
متغيــر وابســته در تحقيــق حاضــر ،بــازده
انتشــار اشــاره كــرد .تاميــن مالــي داخلــي روش تحقيق
آتــي حقــوق صاحبــان ســهام مــي باشــد
توصیفــی
تحقیــق
حاضــر،
از هزينــه هــاي انتشــار جلوگيــري مــي تحقیــق
كــه بــا عالمــت اختصــاري FROCE
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درمــدل ،مــورد آزمــون قــرار خواهــد
گرفــت.
بــازده آتــي حقــوق صاحبــان ســهام
( : )FROCEاز تقســیم ســود خالــص
بــر حقــوق صاحبــان ســهام ســال آتــی
بــه دســت مــی آیــد.
جامعه آماري و نمونه تحقیق
جامعــه آمــاري تحقيــق حاضــر ،كليــه
شــركت هــاي پذيرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران مــي باشــد.
بــه طــور خالصــه شــرکت هایــی بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند کــه
شــرایط زیــر را دارا باشــند:
.1موسسات مالی نباشند.
.2طــی ســال هــای  1387الــی  1392بــه
طــور متمــادی در بــورس اوراق بهــادار
تهــران حاضــر باشــند و اطالعــات آن هــا
کامــل و در دســترس باشــد.
.3حقــوق صاحبــان ســهام و همچنیــن
خالــص دارایــی عملیاتــی ایــن شــرکت
متغريها
بازده آيت حقوق صاحبان سهام
بازده حقوق صاحبان سهام سال جاری
اهرم کل
اهرم بدهی عملیاتی
اهرم بدهی عملیاتی قراردادی
اهرم بدهی عملیاتی برآوردی
تغییرات اهرم بدهی عملیاتی
تغییرات اهرم بدهی عملیاتی قراردادی
تغییرات اهرم بدهی عملیاتی برآوردی

هــا در تمامــی دوره هــای مــورد بررســی،
مثبــت باشــد.
روش گردآوري اطالعات
داده هــاي مــورد نيــاز پژوهــش جهــت
آزمــون فرضيــه هــا ،از طريــق مراجعــه
بــه صــورت هــاي مالــي حسابرســي شــده
شــركت هــاي پذيرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران و نيــز نــرم افــزار
شــركت تدبيرپــرداز گــردآوري شــده
اســت .اطالعــات مربــوط بــه مبانــي
نظــري و تئوريــك تحقيــق نيــز بصــورت
كتابخانــه اي و بــا اســتفاده از كتــب
مقــاالت فارســي و التيــن گــردآوري
شــده اســت.
 -3روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در ايــن تحقيــق بــه بررســي رابطــه ی
اهــرم بدهــي عملياتــي و بــازده آتــي
حقــوق صاحبــان ســهام شــركت هــای
پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار
تهــران پرداختــه مــی شــود .ابتــدا آمــار

توصيفــي ارائــه شــده و پــس از آن بــا
اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری بــه
تجزیــه و تحلیــل ناهمســانی واریانــس و
همبســتگی داده هــای تحقیــق پرداختــه
مــی شــود و بعــد بــا تجزیــه و تحلیــل
الگــوی رگرســیونی حاصــل از فرآینــد
تحقیــق و بررســی معنــی داری مــدل
رگرســیون و ضرایــب متغیرهــا اقــدام بــه
تاییــد یــا رد فرضیــات مــی گــردد.
آمار توصيفي
 .خالصــه ويژگــي هــاي آمــار توصیفــی
مربــوط بــه متغيرهــاي مــورد اســتفاده
در ايــن تحقيــق در جــدول ( )1آورده
شــده اســت .آمــاره هــاي گــزارش شــده
دربرگیرنــده شــاخص هــا و معیارهــای
مرکــزی شــامل ميانگيــن ،ميانــه و
شــاخص هــای پراکندگــی شــامل
واريانــس ،انحــراف معيــار و چولگــي
متغيرهــاي مــورد اســتفاده در ايــن
تحقيــق مــي باشــد.

تعداد ميانگني انحراف چولگي خطاي استاندارد کشيدگي
رضيب چولگي
معيار

خطاي استاندارد
رضيب کشيدگي

حداقل حداکرث

555

0/3493

957/0

245/16

104/0

137/335

207/0

2/67

182/20

555

0/3722

454/0

338/1

104/0

036/18

207/0

2/67

819/3

555

2/6029

261/2

458/2

104/0

034/10

207/0

0/02

431/20

555

0/7729

587/1

383/11

104/0

187/175

207/0

0/03

424/28

555

0/5959

372/1

962/10

104/0

015/164

207/0

0/45

095/24

555

0/1739

272/0

433/9

104/0

693/120

207/0

0/004

329/4

555

0/0163

096/2

234/4

104/0

465/181

207/0

34/71

231/26

555

0/0117

895/1

472/6

104/0

670/204

207/0

33/18

186/22

555

0/0051

301/0

157/4

104/0

452/86

207/0

2/60

045/4

 :ROCEبازدهحقوقصاحبانسهام سالجاری
 :TLEVاهرم کل
 : OLLEVاهرم بدهی عملیاتی
 : COLLEVاهرم بدهی عملیاتی قراردادی
 : EOLLEVاهرم بدهی عملیاتی برآوردی

 : OLLEVتغییرات اهرم بدهی عملیاتی
 : COLLEVتغییرات اهرم بدهی عملیاتی
قراردادی
 : EOLLEVتغییرات اهرم بدهی عملیاتی
برآوردی
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اصــل پارتــو بیــان میکنــد کــه  80درصــد رخدادهــا از  20درصــد دالیــل بوجــود
میآیــد .جــوزف ام جــوران کــه شــغل مشــاور مدیریتــی داشــته ایــن اصــل
را ارائــه داده و نــام آنــرا از نــام ویلقــردو پارتــو ،اقتصــاددان ایتالیایــی گرفتــه
کــه در ســال  1960دریافــت  80درصــد زمینهــای ایتالیــا در دســت 20درصــد
مــردم آن کشــور اســت؛ همچنیــن پارتــو دریافتــه بــود کــه  80درصــد نخــود
فرنگیهــای باغچــهاش در  20درصــد غالفهــای نخودفرنگــی قــرار دارنــد.

اصــل پارتــو یــک قاعــده سرانگشــتی رایــج در
تجــارت اســت؛ بــرای مثــال « 80درصــد فروشهــا
مربــوط بــه  20درصــد مشــتریان اســت ».از لحــاظ
ریاضــی اصــل  20/ 80از توزیــع قانــون تــوان بــا
مجموعــه پارامترهــای ویــژه پیــروی میکنــد (بــا نــام
توزیــع پارتــو نیــز شــناخته میشــود) و بســیاری از
پدیدههــای طبیعــی از ایــن توزیــع پیــروی میکننــد.

اصـلپـارتو

اصلپارتو(قانونفراگیر)80/20

محـمد حـسین علـیزاده

 -1تعاریف
سیســتم خطــی :بــه سیســتمی گفتــه مــی شــود کــه بــه ازای
تغییــری مشــخص (داده ای مشــخص) خروجــی ای متناســب
بــا آن تغییــر ایجــاد شــود چنانچــه اگــر تغییــرداده شــده
نســبت بــه حالــت اول دو برابــر شــود خروجــی نیــز دو برابــر
شــود.

سیســتم غیــر خطــی :بــه سیســتمی گفتــه مــی شــود کــه
رابطــه ای خطــی میــان ورودی و خروجــی وجــود نداشــته
باشــد .بــه عنــوان مثــال اگــر ورودی یــک واحــد باشــد
خروجــی برابــر دو واحــد شــود ولــی در همــان سیســتم اگــر
ورودی دو واحــد شــود خروجــی مثــ ً
ا هفــت واحــد گــردد.
دیــده مــی شــود کــه بــا تغییــر ورودی بــه همــان نســبت
خطــی ،خروجــی تغییــر نمــی کنــد.
سیســتم بهینــه :سیســتمی اســت کــه بــا حداقــل تــاش (حداقــل صــرف زمــان و یــا فعالیــت) حداکثــر خروجــی مطلــوب را بدهــد.
سیســتم جعبــه ســیاه :منظــور مســئله و یــا سیســتمی اســت کــه در ابتــدا هیــچ چیــزی از داخــل آن و رابطــه فرایندهــای آن
نمــی دانیــم و صرفــا ورودی هــا و خروجــی آنــرا مــی شناســیم و رابطــه میــان ورودی هــا و خروجــی مشــخص نمــی باشــد .در
نهایــت هــدف آن اســت کــه رابطــه میــان ورودی هــا و خروجــی آن بــه صــورت فرمولــی شناســایی و یــا تخمیــن زده شــود.
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 -2مقدمه
در ایــن مقالــه هــدف بــر آن اســت
کــه بــه صــورت خالصــه قانــون جهــان
شــمول  80/20را معرفــی کــرده و
خواننــده را بــا ایــن قانــون بســیار مهــم
آشــنا کنیــم .ایــن قانــون را مــی توانیــم
بــا توجــه بــه شــرایط کاری بــر بســیاری
از موضوعــات و فعالیتهــای روزمــره
کاری و غیــر کاری گســترش دهیــم.
ایــن اصــل در فــرم کلــی و در عیــن
حــال ســاده تریــن فــرم خــود بــه
اینصــورت تعریــف مــی شــود کــه 80
درصــد از دســتاوردهای مــورد انتظــار
از هــر فعالیتــی صرفــا از انجــام 20
درصــد از فعالیتهــای الزم بــرای آن
موضــوع ایجــاد مــی گــردد .همچنیــن
بــه صــورت مثــال مــی تــوان گفــت
کــه  80درصــد از مشــتری هــای
یــک رســتوران از یــک طیــف خــاص
جامعــه هســتند کــه آن طیــف حــدود
 20درصــد از جامعــه را تشــکیل مــی
دهــد .بــه عبــارت دیگــر مدیریــت ایــن
رســتوران بایــد جامعــه مشــتری هــای
خــود را شــناخته و صرفــاً تبلیغــات
مجموعــه خــود را بــه ســمت آنهــا
ســوق دهــد .همچنیــن بارهــا شــنیده
ایــم کــه حداقــل  80درصــد از ثــروت
هــر جامعــه ای حداکثــر در اختیــار 20
درصــد از افــراد آن جامعــه اســت .کــه
البتــه در جوامــع بــا فاصلــه طبقاتــی
زیــاد فاصلــه ایــن اعــداد بــه صــورت
قابــل توجهــی بــزرگ مــی شــود.

بــا چنــد مثــال ســاده وجــود ایــن قانون
کشــف شــده ،نشــان داده مــی شــود .مــا
مــی خواهیــم خواننــده پــس از مطالعــه
ایــن مقالــه بــا کمــی تــاش بــرای
شناســایی  20درصــد از فعالیتهــا موثــر
خــود در جهــت افزایــش بهــره وری و
کاهــش هزینــه هــای ســربار پیــش
بــرود.
 -3اصل پارتو
پارتــو اقتصــاد دانــی ایتالیایــی بــود کــه
بــه صــورت گمنــام در اواخــر قــرن نوزده
میــادی زندگــی مــی کــرد .آقــای پارتو
بــه رابطــه همیشــه نامتقــارن میــان داده
هــا و خروجــی هــا پــی بردنــد .ایشــان
اعتقــاد داشــتند کــه اگــر بتوانیــم تعــداد
علتهــای کمــی را بشناســیم کــه نتایــج
آنهــا نســبت بــه فعالیــت مــا بســیار
زیادتــر از میــزان معمــول باشــد مــی
توانیــم در تمــام کارهــای خــود کارآمــد
شــویم .اصــل  80/20اجــازه مــی دهــد

دســتاوردهای خــود را بــا کار حداقلــی
حداکثــر نمائیــم .بــه عبــارت دیگــر
آقــای پارتــو کشــف کــرد کــه در جوامع
انســانی روابــط میــان سیســتمها کام ـ ً
ا
غیــر خطــی اســت.
ایــزاک پیــت مــن مختــرع کوتاه نویســی
کشــف کــرد کــه  700لغــت متــداول در
هــر زبانــی دو ســوم گفتگوهــای مــا را
پوشــش مــی دهــد و مــی تــوان گفــت
مشــتقات ایــن  700کلمــه ،بیــش از 80
درصــد از لغــات گفتــار در آن زبــان را
تشــکیل مــی دهــد .گفتنــی اســت کــه
ایــن قانــون مــی تــوان فرمهــای از نــوع
حتــی  1/80نیــز مث ـ ً
ا در حــوزه زبــان
داشــته باشــد .صرفــاً در اینجــا هــدف
نشــان داده غیــر خطــی بــودن رابطــه
میــان نتیجــه بــا میــزان ورودی و یــا
تــاش اســت .بــه عبارتــی دیگــر مــی
خواهیــم نشــان دهیــم کــه در بســیار از
مواقــع بــا تالشــی هوشــمندانه مــی توان
بــه نتایجــی کامـ ً
ا متفــاوت و چشــمگیر
از میــزان تــاش رســید.
همچنیــن آقــای زیــف کــه زبانشناســی
برجســته بودنــد در ســال  1949بــه
نوعــی دیگــر اصــل پارتــو را بــا نــام
اصــل کمتریــن تــاش زیــف مطــرح
کردنــد چراکــه تــا آن هنــگام اصــل
صحیــح پارتــو توســط خــود آقــای
پارتــو خــوب توصیــف نشــده بــود و ایــن
اصــل بــه نحــوی دیگــر توســط آقــای
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زیــف توصیــف گردید.فــرد دیگــری کــه
توانســت ایــن قانــون را بــه صورتــی
کام ـ ً
ا عملــی بــه جهــان معرفــی کنــد
آقــای جــوزف ژوران بــود .ایشــان
مهندســی آمریکایــی ،یونانــی االصــل
بودنــد کــه متخصــص برجســته کیفیــت
بــود و ایشــان باعــث کاربــرد عملــی در
ایــن حــوزه شــدند .در ســال 1953
پــس از آنکــه آقــای ژوران ســالها مــورد
بــی مهــری در غــرب قــرار گرفتــه
بودنــد بــرای ایــراد ســخنرانی بــه ژاپــن
دعــوت شــدند .ســخنرانی ایشــان مــورد
پذیــرش حاضریــن واقــع شــد و او در
ژاپــن مانــد .نظریــه ایشــان در ژاپــن
نقــش موثــری در پیشــرفت آن کشــور
داشــت تــا اینکــه غــرب در ســال 1970
تهدیــد کیفیتــی محصــوالت ژاپنــی را
جــدی گرفــت و بــه نقــش ژوران پــی
بــرد .زمینــه بازگشــت او را بــه آمریــکا
فراهــم کــرد .ایشــان بــا اســتفاده از
نظریــه پارتــو انقالبــی صنعتــی بوجــود
آورده بودنــد.
 -4دلیل اهمیت قانون 80/20
در ایــن قســمت مــی خواهیــم بــه
صــورت مختصــر دلیــل اهمیــت ایــن
قانــون را بــا توجــه بــه برداشــت نگارنده
از ایــن قانــون مطــرح کنیــم .بــه نظــر
نگارنــده همانگونــه کــه ذکــر شــد
قوانیــن حاکــم بــر جوامــع انســانی غیــر
خطــی بــه نظــر مــی آینــد .بــه عبارتــی
دیگــر تــاش زیــاد غیــر هوشــمندانه
دلیــل بــر رســیدن بــه حداکثــر ســود
و فایــده نیســت .البتــه در حــوزه کار
کارمنــدی شــاید پــر کــردن ســاعت
زیــاد کاری بــا دریافــت فیــش حقوقــی
رابطــه بــه غلــط یــک بــه یکــی داشــته
باشــد ولــی مــی دانیــم کــه ایــن روش
دریافتــی تقریبــاً مــورد پســند کســی
نیســت و بــا ایــن روش کاری نمــی توان
بــه قلــه هــای موفقیــت و نیــز ثــروت
رســید بنابــر ایــن بایــد فراتــر از ایــن
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موضــوع فکــر کــرد .بارهــا شــنیده ایــد و یــا حتــی خــود را شــاید بــا افــرادی مقایســه
ا در حــوزه کنکــور ورودی دانشــگاه شــخصی کــه روزی مثـ ً
کــرده ایــم کــه چــرا مثـ ً
ا
 21ســاعت درس خوانــده از کســی کــه روزی  6ســاعت درس مــی خوانــده اســت در
رشــته و یــا دانشــگاهی بــا رده پاییــن تــر قبــول شــده اســت .چــرا؟ و یــا اینکــه مــن
چــرا بــا ایــن حجــم کار زیــاد از کســی کــه هــر روز ســر وقــت بــه خانــه بــر مــی
گــردد از نظــر مــادی عقــب تــر هســتم؟ تمامــی ایــن مــواردی کــه ذکــر شــد نشــان
از غیــر خطــی بــودن میــزان موفقیــت بــا میــزان و نــوع تــاش دارد .بهتــر اســت
کــه تــاش خــود را معطــوف بــه عواملــی کنیــم کــه حداکثــر بهــره را بــرای مــا
ایجــاد مــی کننــد .بــه عنــوان مثــال در حــوزه کنکــور و بــا فــرض وجــود محدودیــت
زمانــی نیــاز نیســت کــه تمامــی مطالــب بــه یــک انــدازه و یــک میــزان از تســلط
مطالعــه شــوند .ابتــدا بایــد اثــر دروس و حتــی زیــر بخشــها در کنکــور شناســایی
شــود و ابتــدا موثــر ترینهــا خوانــده شــوند و در صــورت وجــود زمــان کافــی بــه
ســمت دروس بــا اثــر کمتــر رفــت .بــه عنــوان مثــال مــی دانیــم کــه در رشــته هــای
مهندســی اثــر دروس فنــی در موفقیــت برابــر دروس عمومــی نبــوده و حتــی اثر درس
ریاضــی نیــز بــا درس شــیمی متفــاوت مــی باشــد عم ـ ً
ا بــا مدیریــت زمــان و تــا
حــدودی ریســک مــی تــوان بــا حداقــل زمــان در ایــن حــوزه بــه حداکثرهــا رســید.
همچنیــن در کســب و کار بــه عنــوان مثــال در حــوزه گردشــگری دیــده ایــد کــه دو
آژانــس گردشــگری در مقایســه بــا هــم فاصلــه جــذب مشــتری زیــادی دارنــد .یکــی
از ایــن دفاتــر تبلیغــات خــود را بــه صــورت پیغــام بــرای هــر شــماره تلفــن همراهــی

اصـلپـارتو

کــه در دســت دارد ارســال مــی کنــد،
بــدون آنکــه بدانــد آیــا در مــدت
مثــ ً
ا دو ســالی کــه بــرای شــماره ای
پیغــام ارســال مــی کنــد آیــا او یکبــار
هــم بــرای ســفر مراجعــه کــرده اســت
امــا دفتــر دیگــر بــرای کســانی پیغــام
تبلیغــات ســفر ارســال مــی کنــد کــه
در درجــه اول مشــتری هــای خــود را
شــناخته اســت و مــی دانــد کــه رفتــار
آنهــا در مــورد هــر ســفری چگونه اســت
آنــگاه پیغــام بــه صــورت گزینشــی
ارســال مــی گــردد .آیــا عملکــرد ایــن
دفاتــر گردشــگری یکســان اســت؟ آیــا
هزینــه ســربار آنهــا یکســان اســت؟
اگــر بخواهیــم مســئله را بــه صــورت
سیســتمی روشــن کنیــم ،مطالــب
اشــاره شــده نشــان از آن دارد کــه
بایــد ابتــدا در هــر حــوزه ای کــه مــی
خواهیــم وارد شــویم مجموعــه را کــه
در ابتــدا بــه صــورت جعبــه ســیاه
اســت شناســایی کنیــم ،مدلــی ســاده
از ورودی (فعالیتهــای الزم) و خروجــی
هــای (مثــ ً
ا درآمــد) آن تهیــه کنیــم.
ســاده تــر بیــان شــود آن اســت کــه
رابطــه میــان فعالیتهــای آن حــوزه و
خروجــی بدســت آمــده از آن فعالیتهــا
را بدســت آوریــم .آنــگاه بــا گزینــش
ورودی هــای موثــر تمــام تــوان را بــرای
انجــام آن ورودی هــا و یــا فعالیتهــا
معطــوف کنیــم .قطعــاً موفقیــت بــا
حداقــل تــاش حاصــل خواهــد شــد.
بــه عبارتــی دیگــر سیســتم را بــه
صــورت بهینــه بــه اجــرا درآورده ایــم.
 -5مثال ساده از کاربرد قانون
80/20
در ایــن قســمت مــی خواهیم بــه صورت
کاربــردی یــک مثــال را حــل کنیــم.
فــرض کنیــد همیــن امــروز متوجــه می
شــویم کــه بایــد بــرای گرفتــن مجــوزی
مربــوط بــه حــوزه فعالیتمان الزم اســت
کــه هفتــه آینــده امتحانــی تئــوری

بدهیــم و سالهاســت کــه از مباحــث
علمــی و تئــوری بــه دور بــوده ایــم .چــه
بایــد کــرد؟
اگــر ســنتی بــه قضیــه نــگاه کنیــم کمــا
اینکــه بســیاری اینگونــه بــه مســئله
نــگاه مــی کننــد ســعی مــی کننــد کــه
اصـ ً
ا بــه مســئله فکــر نکننــد چــرا کــه
زمــان کافــی نیســت .بنابرایــن عواقــب
آنــرا پذیرفتــه و از امتحــان انصــراف
مــی دهنــد .ایــن گــروه صــورت مســئله
را پــاک کــرده و دغدغــه ذهنــی بــرای
خــود ایجــاد نمــی کننــد .گروهــی دیگر
از افــراد بــا تفکــر ســنتی ولــی ســخت
کــوش نیــز هســتند کــه بــه بــازار مــی
رونــد و بــه صــورت شانســی و تصادفــی
چنــد کتــاب مرتبــط خریــداری مــی
کننــد و ســپس از ابتــدا شــروع بــه
خوانــدن یکــی از کتابهــا مــی کننــد،
زیــر مباحــث مهــم خــط کشــیده و
نهایتــاً دو یــا ســه فصــل از  20فصــل
کتــاب را خوانــده و در امتحــان شــرکت
مــی کننــد ،شــاید موفــق شــوند و شــاید
هــم ناموفــق باشــند.
روش دیگــر کار کــه مبتنــی بــر اصــل
پارتــو بــوده و از قضــا بســیار ســاده تــر
مــی باشــد و در عیــن حــال مــی توانــد
باعــث موفقیــت نیــز باشــد اینگونــه
اســت .در ایــن روش ابتــدا بایــد کتابــی
مناســب بــرای مطالعــه انتخــاب گــردد.
پــس بــا اســتفاده از قانــون فــروش
حداکثــری بــه دنبــال کتابــی مــی
گردیــم کــه بیشــترین دفعــات چــاپ و
شــمارگان را داشــته باشــد .چراکــه ایــن
کتــاب مــورد اقبــال عمــوم بــوده و قطعاً
مزایــای بســیاری نســبت بــه کتابهــای
مشــابه دارد .بــا ایــن روش عمــ ً
ا بــه
جــای خریــد چنــد کتــاب صرف ـاً یــک
کتــاب خریــداری مــی شــود .مــی
دانیــم کــه نویســنده هــر کتابــی بــه
صــورت خالصــه تمامــی مباحــث آورده
شــده در کتــاب را در مقدمــه آورده

اســت و در نهایــت در نتیجــه گیــری
بــا تحلیــل نهایــی بــه آنهــا اشــاره
کــرده اســت .پــس کافــی اســت آنهــا را
خوانــده و عبــارات مهــم و کاربــردی را
از آن اســتخراج کنیــم .آنــگاه بــه جــای
آنکــه کتــاب را بــه صــورت صفحــه بــه
صفحــه از ابتــدا تــا بــه آخــر مطالعــه
کنیــم کافــی اســت بــا توجــه بــه نــکات
و کلمــات کلیــدی مباحــث مربــوط بــه
امتحــان را در کتــاب مطالعــه کنیــم.
همچنیــن توضیحــات آورده شــده در
تصاویــر و جــداول قطع ـاً در آزمــون راه
گشــا خواهنــد بــود .بــا ایــن تکنیــک
توانســته ایــم بــا صــرف زمــان حداقلــی
حداکثــر بهــره را ببریــم .گفتنــی اســت
کــه دسترســی بــه ســواالت آزمونهــای
گذشــته و مطالعــه موضوعــی آنهــا مــا را
در انتخــاب مباحــث مهــم کتــاب یــاری
خواهــد کــرد.
 -6نتیجه گیری
در ایــن مقالــه به صــورت بســیار خالص
و بــا اســتناد بــه اصــل پارتــو نشــان داده
شــده کــه رابطــه میــان علــت و معلــول
کام ـ ً
ا خطــی نمــی باشــد .بــه عبارتــی
دیگــر میــان موفقیــت و تــاش رابطــه
خطــی وجــود نــدارد و راه هــای میانــی
ای وجــود دارنــد کــه بــا یافتــن آنهــا و
بــا تالشــی هوشــمندانه و حداقلــی مــی
تــوان بــه حداکثــر مزایــا رســید .الزمــه
ایــن موضــوع آن اســت کــه سیســتم
مــورد نظــر را بــه خوبــی شناســایی
کــرده ،فعالیتهــای موثــر را بیــرون
کشــید و صرفــاً بــا انجــام بــه موقــع و
بــا دقــت ،آنهــا بــه مطلــوب رســید.
 -7مراجع
« 1اصل موفقیت :80/20
راز دســتیابی بــه موفقیــت بیشــتر
بــا تــاش کمتــر»  ،ریچــارد کــچ،
مترجمــان امیــر کامــگار ،ســید محمــد
حســینی بهشــتیان ،انتشــارات نشــر
پارســیا1391،
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هزیـنهیـابـیهـدف

مدیریت پروژه از دیدگاه
هزینه یابی هدف

عبدالمجید بسیم
)گروه مشاورین مهندسی هزینه ایران(
نوراهلل بسیم
)گروه مشاورین مهندسی هزینه ایران(

 -1چکیده
نیاز سازمانها به سازگاري با محیط
تجاري پویا و پیچیده امروزي براي ادامه
بقا که ناشی از توسعه بازارهاي رقابتی
است از یک سو و از سوي دیگر فشار
مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت
تعیین ارزش و تبیین معیارهاي اندازه
گیري دقیق و شفاف ،سبب شده سازمانها
سیستمهاي سنتی هزینه یابی و اندازه
گیري عملکرد بر مبناي حسابداري
صنعتی را مورد بازنگري قرارداده و
سیستمهاي جدیدي مبتنی بر نیازهاي
عملکردي سازمان خود را مورد نظر و
بهره برداري قرار دهند .یکی از مهمترین
تکنیکهایی که می تواند سازمانها را در
بهبود عملکردها مبتنی بر هزینه ،کمک
کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد.
سیستم هزینه یابی هدف ،نگرشی است
که در آن قبل از مرحله تولید و یا ارائه
خدمت به مدیریت هزینه توجه می شود
تا محصولی با بهاي تمام شده از پیش
تعیین شده تولید و در عین حال سود
مورد نظر مدیریت را تأمین نماید.
در این مقاله ضمن معرفی نظریه هزینه
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یابی هدف ،به تاریخچه ،اهداف ،تفاوت
بانگرش سنتی مدیریت هزینه ونحوه
پیاده سازي آن در شرکتها پرداخته شده
است.
واژه هاي کلیدي
هزینه هدف /مهندسی ارزش /زنجیره
ارزش
 -2مقدمه
واحد های اقتصادی برای رهایی از
نابودی در نتیجه ناتوانی از رقابت ،به
ابزارهایی نیاز دارند که زمینه را برای
ارائه اطالعات صحیح ،مربوط و به موقع
فراهم سازد .این اطالعات باید زمینه
تصمیم گیری معقول برای مدیریت را
فراهم آورد که بتواند در عرصه رقابت
باقی بماند .در یک محیط رقابتی با توجه
به اینکه قدرت انتخاب و تصمیم گیری با
مشتری است ،اوست که تصمیم می
گیرد چه محصولی ،چه زمانی و با چه
قیمتی تولید گردد و مشتری است که
تصمیم می گیرد چه سازمانی باید باقی
بماند و کدام سازمان باید از بین برود.
همچنانكه سازمانها در تالش براي بقا،
رشد ،اوج گرفتن و موفقيت هستند،

نيازهاي فرايندهايشان به انواع مدلهاي
نوين مديريتي ،منجر به تالش بيشتر
پژوهشگران ،موسسات و دانشگاهها به
ارائه خدمات تخصصي در حوزه هاي
مختلف مديريتي و اجرايي گرديده است.
درمحيط پر تالطم و متغير كسب و كار
امروز ،مديريت پروژه به عنوان يكي از
ابزارهاي رشد و ارتقا تبديل به شايستگي
محوري سازمانها شده است .چه در قالب
بخش خصوصي فعال باشيد و يا در بخش
دولتي ،براي اينكه توان رقابت داشته
باشيد مي بايست توان مديريت پروژه
هاي خود را داشته باشيد .مديريت پروژه
دائماً در حال بكارگيري اصول ،مفاهيم،
ابزار و تكنيكها جهت بهبود عملكرد
پروژه و اثر بخشي سازمان است .زماني
كه مديريت پروژه به درستي با اهداف و
برنامه هاي سازمان همراستا شد ،ارزش
افزوده خود را با بهبود توانايي ارائه
پيوسته محصوالت مناسب” در زمان
بندي درست و بودجه برنامه ريزي شده”
با افزايش رضايتمندي مشتريان وحفظ
كاركنانشان مي دهد.
مهمترین خواسته مدیران پروژه ها،
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برآورد ،اجرا و کنترل مشخصه های اصلی
هرم هر پروژه ( زمان ،کیفیت و هزینه)
می باشد تا با پیش بینی ،اجرا و کنترل
مشخصه های هرم پروژه در طول فازهای
پروژه ،به سود قابل انتظار دست یابند .در
این نوشتار ،سعی بر آن داریم تا به
صورت مختصر کلیات رویکردی را به
تصویر کشانده تا چگونگی دستیابی به
یکی از مهمترین مشخصه های هر پروژه
که هزینه پروژه است را ارایه نماییم.
 -3هزینه یابی بر مبنای هدف
هزینه یابی هدف اولین بار در دهه 1960
در شرکت تویوتا برای برنامه هزینه تولید
یک اتومبیل به مبلغ هزار دالر در واکنش
به شرایط دشوار بازار به کارگرفته شد.
شرکت های ژاپنی معتقد بودند ترکیب
مناسبی از کارکنان واحد بازاریابی ،
مهندسی ،تولید و برنامه ریزی در یک
گروه تخصصی منافع متعددی دارد .بیش
از 80درصد شرکت های ژاپنی قبل از
استفاده از ابزارهای تخصصی1990سال
تحلیل عملیات ،مهندسی ارزش،
مهندسی مجدد ، JIT ،تولید ناب را
درراستای تکمیل هزینه یابی هدف را
شروع کردند.
مدیریت هزینه بر مبنای هدف مجموعه
ای یکپارچه از تکنیک ها و سیستم هایی
است که جهت مدیریت کردن خصوصیات
اساسی محصول به کار برده می شود .به
منظور پیاده سازی موفق این شیوه،
ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی،
رفتاری و فرهنگی در سازمان ها بسیار
ضروری است و مدیریت تمام شرکت ها
باید این شیوه را پذیرفته باشند .در
هزینه یابی بر مبنای هدف توجه ویژه ای
به چرخه عمر محصوالت و بهبود مستمر
می شود.
مجموعه ای از تعاریف ارائه شده در
خصوص هزینه یابی هدف یا هزینه یابی
برمبنای هدف به شرح ذیل می باشد:
”رویکردی ساختار یافته که بهای تمام

شده خاصی را برای چرخه حیات یک
محصول با مشخصات و کیفیت ویژه
پیشنهاد می کند ،که سطح دلخواهی از
سود آوری را در طی چرخه حیات
محصول وقتی که به فروش می رسد
ایجاد می کند .در این روش بهای تمام
شده به عنوان یک ورودی در فرآیند
طراحی محصول وارد می شود نه به
عنوان حاصل فرآیند طراحی یا به عنوان
یک خروجی“.
رویکردی برای رسیدن به بهای محصول
یا خدمات در شرایطی که قیمت براساس
رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار
از پیش تعیین شده است.
یک مهندسی معکوس است که در
ابتدای مراحل طراحی محصول ،نتایج
احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی
کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام
شده مطلوب (تامین کننده سود مورد
نظر مدیریت و تامین کننده نیازهای
قیمتی و کیفیتی و کارکردی مشتری)
باشد را ارائه کند.
 -4تشریح رویکرد
به كارگيري مطلوب وتوام باكارآيي منابع
سازمان در جهت ارزش آفريني براي
مشتريان مي كوشد راههاي مناسب براي
تصميم گيري هايي كه متضمن ارزش
آفريني براي مشتريان ،همراه با كاهش
هزينه هاست را بيابد.
مديريت هزينه برمبناي هدف ،مجموعه

يكپارچه اي از تكنيكها و سيستمهايي
است كه جهت مديريت اجزاء طراحي و
به كاربرده مي شود و به منظور پياده
سازي موفق آن ،ايجاد زمينه هاي
مناسب تكنيكي ،رفتاري و فرهنگي الزم
مي باشد .مهمترين موضوع در استفاده از
هزينه يابي هدف همان زمينه هاي
فرهنگي آن است ،با اين تعبير كه در نوع
عملكرد به جاي اينكه يك گروه تنها به
حفاظت از منابع و زمينه هاي كاري خود
بپردازد ،مي بايست كاركردهاي سايرگروه
ها و منافع جمعي را مد نظر قرار دهند.
براي اجراي مؤثر ،هزينه يابي هدف بايد
در طي زنجيره ارزش انتشار يافته باشد و
تمامي افراد سازمان آنرا پذيرفته باشند.
در هزينه يابي برمبناي هدف توجه ويژه
اي به چرخه عمر محصوالت و بهبود
مستمر مي گردد و همواره نيازهاي
مشتريان در اولويت قرار دارد.
هزینه یابی هدف رویکردی راهبردی
برای مدیریت هزینه های تولید محصول
یا ارائه خدمات است.در این رویکرد بهای
محصول یا خدمت براساس قدرت رقابت
در بازار تعیین شده و سود مورد انتظار از
پیش تعیین شده است.
در بکارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف
باید به مفهوم مثلث بقا توجه داشت.
مثلث بقا دارای سه محور میباشد که هر
محور از آن معرف یکی از ابعاد مهم
محصول است ،عبارتند از بهای تمام

حداکثر

قیمت مجاز
حداقل قیمت
مجاز

حداقل
کارکرد مجاز
حداکثر کارکرد مقرون
به صرفه

منطقه بقا

حداقل
کیفیت مجاز
حداکثر کیفیت مقرون

به صرفه
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شده ،قیمت فروش  ،کیفیت و کارکرد.
تنها محصوالتی که در جهت ارزش های
این سه بعد بیان کننده ارزش برای
مشتری باشند ،شانس موفقیت را دارند.
برای هر یک از این سه بعد ،یک دامنه
تعیین میشود که با مشخص کردن
حداقل و حداکثر ارزش ها از دیدگاه
مشتری این دامنه تعریف می گردد.
منطقه ای از اتصال نقاط بیشینه و کمینه
ارزش ها برای هر یک از این ابعاد ذکر
شده ،تعیین میشوند را ” منطقه بقا” می
نامند.
به منظور بهینگی در بهای تمام شده
هدف ،باید این نکته را همواره مد نظر
داشت که محصولی که در نهایت تولید
می گردد باید در عین حال که نیازهای
مشتریان را برآورده می کند ،نباید بهای
تمام شده اش بیشتر از بهای تمام شده
هدف باشد ،زیرا قصور در این امر به از
بین بردن سود مورد انتظارشرکت منجر
خواهد شد .بدین منظور باید از کاستن
ویژگی هایی که مشتری برای آن ارزش
قائل است خودداری کرد و از افزودن
ویژگی هایی که مشتری برای آن ارزشی
قائل نیست و تنها هزینه را افزایش می
دهد ،اجتناب نمود.
در این رویکرد میزان هزینه های قابل
انجام برای تولید محصول یا ارائه خدمت
پس از کسر سود مورد نظر از قیمت
رقابتی تعیین شده ،مشخص می شود.
رویکرد سنتی:
هزینه – قیمت = سود

رویکرد هزینه یابی هدف:
قیمت – سود مورد انتظار= هزینه

بخشهای مختلف طراحی شده نباید از
هزینه هدف در نظر گرفته شده برای آن
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قیمت قرارداد
سود هدف
هزینه هدف
طراحي/مهندسي
خرید کاالي پروژه

ساخت و نصب

بخش فراتر رود.
فراتر رفتن هزینه اجرا از هزینه هدف به
معنای کاهش سود آوری پروژه خواهد
بود.
باید اطمینان حاصل کرد که در صورت
فراتر رفتن هزینه اجرای هر یک از اجزای
تاسیسات /تجهیزات /المان از هزینه
هدف در نظرگرفته شده برای آن قسمت،
هزینه ها در بخشی دیگر از تاسیسات/
تجهیزات /المان به همان اندازه کاهش
یابند( .با حفظ کیفیت و قابلیت کارآیی)
 - 5مراحل دستیابی به هزینه هدف
 -1شکاف هزینه ای بین هزینه های
جاری و هزینه های مجاز

اجزای فعلی محصول
تامین کنندگان فعلی مواد
اولیه
فرآیندهای تولید فعلی
محصول
شبکه های توزیع فعلی
محصول
سایر موارد
 -2تجزیه شکاف بین هزینه
جاری و هزینه مجاز
 -3تقسیم شکاف هزینه بین
هزینه های مختلف
 -4از بین بردن شکاف بین
هزینه هدف و هزینه جاری محصول
 -6فرایند کنترل هزینه هدف
پس از تعیین شدن هزینه هدف بسته
های کاری مختلف ،هزینه های پروژه در
دو مرحله با هزینه های هدف مقایسه
می شوند:
 -1از زمان طراحی پایه تا زمان تکمیل
طراحی تفصیلی
برآورد هزینه خرید ،ساخت و نصب هر
بسته کاری نباید از هزینه هدف هر
بسته کاری فراتر رود.
مرحله طراحی مناسب ترین مرحله برای
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کنترل هزینه های هدف و به طور کلی
هزینه انجام پروژه است .سرمنشاء
پیدایش هزینه های پروژه در این مقطع
است .استفاده از متدلوژی مهندسی
ارزش برای تشویق در راستای نوآوری،
ضمن حفظ کارکردهای مورد نظر هزینه
ها متناسب با هزینه های هدف در
نظرگرفته شده در این مرحله ضروری
می باشد.
 -2در حین فرایند خرید کاالی پروژه و
فرایند ساخت و نصب
هزینه خرید و ساخت و نصب هر بسته
کاری نباید از هزینه هدف درنظر گرفته
شده برای آن بسته کاری فراتر رود.
 -7موانع به کار گیری هزینه یابی بر
مبنای هدف
زمینه های تکنیکی
جهت استفاده از این تکنیک ابتدا
باید راهی مناسب برای بدست آوردن
اطالعات جدید پیداکرد.
 -2زمینه های رفتاری
یک مهندس و طراح جهت طراحی یک
محصول جدید ،نه تنها باید کارکردها و
ویژگی های آن محصول را در نظر داشته
باشد ،بلکه باید محدودیت های هزینه ای
را نیز در نظر بگیرد.
 -3زمینه های فرهنگی
ایجاد زمینه فرهنگی برای استقرار هزینه

یابی بر مبنای هدف مهمترین موضوع
می باشد .مخالفت و همراهی نکردن
کارکنان حتی یک بخش از سازمان
ممکن است نتایج هزینه یابی بر مبنای
هدف را کمرنگ و یا حتی از بین ببرد.
 -8نتیجه گیری
هم اکنون بسیاری ازافراد و موسساتی
که ارتباطی تنگاتنگ با مشتریان داشته
و خواستارکسب سودی بیشتر می باشند
به این نتیجه رسیده اند که کاهش هزینه
های تولید و ارائه خدمات ،رابطه ای
مستقیم با افزایش سود آوری دارد .یکی
از راههای کاهش هزینه های فوق ،گذر
از سیستم حسابداری سنتی به سوی
حسابداری مدرن است
رقابت شدید در سطح بین المللی ،اغلب
موسسات تولیدی و خدماتی ازجمله
شرکتها ،بانکها و ....را وادار می سازد که
محصوالت و خدمات خود را باکیفیت
عالی و کمترین بهای تمام شده به بازار
عرضه کنند .عالوه بر این الزاماتی جدید
همانند موافقت نامه سازمان تجارت
جهانی می تواند دلیلی محکم جهت
استفاده از روش های مدیریت هزینه
باشد.
درحال حاضر هزینه یابی هدف ،به طور
گسترده در صنایع مختلف کشورهاي
جهان به کار گرفته می شود .به منظور

اجراي موفق هزینه یابی هدف در
شرکتها و سازمان ها ،الزم است که این
شرکتها ،ضمن حفظ کیفیت و کارکرد
محصوالت و خدمات خود ،توجه ویژه اي
به این مقوله سودمند درکاهش قیمتهاي
محصوالت خود بنمایند تا با رقابتی
کردن محصوالت و خدمات خود ،سهم
خود را در بازار افزایش و سودآوري خود
را افزایش دهند .هزینه یابی هدف ضمن
حفظ منافع صاحبان سازمان ،باعث
افزایش رضایتمندي مشتریان و افزایش
کیفیت محصوالت و خدمات میگردد و
اجراي موفقیت آمیز این نظام مستلزم
رعایت موارد زیرمی باشد:
 -1توجه خاص مدیران ارشد و به تبع
آن سایر مدیران و مسؤالن به اهمیت این
مقوله.
 -2ایجاد فرهنگ کاهش هزینه درسطح
شرکت و شرکت هاي تابعه و تأمین
کنندگان.
 -3مشتري مداري واقعی.
 -4هدایت تأمین کنندگان مواد و قطعات
با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند.
 -5سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح
در دستاورد هاي شرکت.
 -6بکارگیري سیستمهاي اطالعاتی
جامع و یکپارچه.
 -9مراجع
 .1حجازي ،رضوان ،
”مدیریت” هزینه بر مبناي هدف”،مجله
دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه
اصفهان ،سال پانزدهم ،شماره ،1
بهار1382
خوشطینت ،محسن و اشرف
جامعی”، .2 ،هزینه یابی هدف ،شناخت،
کاربرد و ضروریت بکارگیري آن” ،نشریه
حسابرس شماره ، 61سال چهارم،مهر و
آبان 1381
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آشنايي با لوازم

وحيد يزدي

طبيعت گردي

-1کوله پشتي
تمــام وســايل همــراه شــما در ســفر،
همســفر شــما هســتند .بهتريــن وســيله
بــراى حمــل ايــن همســفران! كولــه
پشــتى اســت .نمــي دانــم چقــدر كولــه
تــان را دوســت داريــد ،امــا مــن هــر وقت
آن را آمــاده ســفر مــي كنــم بــا اشــتياق
روى دوشــم مــي گــذارم .كولــه پشــتي ها
بــه نحــوى طراحــى شــده انــد كــه افــراد
قــادر باشــند بارهــاى ســنگين و زيــاد را
براحتــى حمــل كننــد .بويــژه افــرادى كــه
برنامــه پيــاده روى طوالنــى دارنــد .كولــه
پشــتي هــا از مــواد متفاوتــى ســاخته مــي
شــوند كــه اكثــر آنهــا ضــدآب هســتند.
امــا بهتــر اســت هميشــه كيســه خــواب و
لباســهاى اضافــى خــود را در يــك كيســه
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بخش اول

انتخاب مناسب
ضــدآب قــرار دهيــد تــا مطمئــن شــويد انتخــاب كولــه پشــتي مناســب بــراى
ســفر بــه چنديــن عامــل بســتگى دارد.
كــه هيچــگاه خيــس نمــي شــوند.
مــدت زمــان ســفر شــما ،ميــزان بــار
همراهتــان و نــوع وســايل و تجهيزاتــى
كــه همــراه مــي بريــد .پاســخ ايــن
مــوارد انــدازه كولــه مــورد نظــر شــما
را مشــخص مــي كنــد .گنجايــش كولــه
پشــتي هــا از  30ليتــرى (مناســب بــراى
ســفر يكــروزه) تــا  80ليتــرى و بيشــتر
(مناســب بــراى ســفرهاى يــك هفتــه اى
يــا بيشــتر) متغيــر اســت.
شاسى كوله پشتي
اگــر شــما كولــه پشــتي ســايز متوســط
يــا بــزرگ را انتخــاب كــرده ايــد ،بايــد
بيــن  2كولــه شاســى از داخــل و شاســي
از خــارج ،يكــى را انتخــاب كنيــد.
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 -1كوله پشتي هاي شاسى از داخل
كولــه هــاى شاســى از داخــل نســبت
بــه كولــه هــاى شاســى از خــارج كــم
عرضتــر و بلندتــر هســتند .ايــن نــوع
كولــه هــا يــك يــا دو بخــش در قســمت
اصلــى كولــه و چنــد جيــب در پوســته
خــارج دارنــد .شاســى ايــن نــوع كولــه ها،
در داخــل خــود كولــه گنجانــده و دوختــه
شــده اســت .تســمه هاى خــارج ايــن نوع
كولــه وقتــي بــار همراهتــان كــم اســت به
شــما اجــازه مــي دهــد كولــه را جمــع
كنيــد تــا باعــث كاهــش تعــادل شــما
نشــود .بــه دليــل عــرض كــم ،ايــن كولــه
هــا بــراى عبــور از مناطــق جنگلــى و
درختــدار مناســبند .عمــده كولــه پشــتي
هــاي امــروزى از ايــن نــوع هســتند.
-2كوله پشتي هاي شاسى از خارج
ايــن كولــه هــا روى يــك چارچــوب
لولــه اى ســبك وزن قــرار دارنــد و بــراى
بارهاى ســنگين بســيار مناســب هســتند.
همچنيــن ايــن نــوع كولــه هــا نســبت بــه
كولــه هــاي شاســى از داخــل خنكتــر
هســتند ،زيــرا هــوا براحتــى مــي توانــد
در فضــاى پشــت شــما و كولــه حركــت
كنــد .كولــه هــاي شاســي از خــارج
معمــوال ًبــر روى پوســته خارجــى خــود
جيبهــاى بيشــترى دارنــد كــه بــه شــما
اجــازه مــي دهــد وســايل و تجهيــزات
خــود را بهتــر طبقــه بنــدى كنيــد .ايــن
ويژگــى بــه شــما اجــازه مــي دهــد كــه
راحتتــر بــه وســايل خــود دسترســى
داشــته باشــيد و نيــازى نباشــد بــراى
پيــدا كــردن يــا برداشــتن يــك وســيله،
كل يــا بخشــى از كولــه را خالــى كنيــد.
بســتن تســمه هــاى دور ســينه و كمــر
كولــه ،حمــل آن را راحتتــر مــي كنــد
ايــن كولــه هــا بــراى مســيرهاى صــاف
و آزاد مناســب هســتند و در مســيرهاى
ناهمــوار و بوتــه زارهــاى جنگلــى امــكان
گيركــردن آنهــا وجــود دارد.
چيدمان يك كوله پشتى

هميشــه وســايل مــورد نيــاز خــود را بــه
طــور برعكــس در كولــه قــرار دهيــد.
وســايلى كــه اول نيــاز خواهيــد داشــت
را آخــر از همــه در كولــه قــرار دهيــد.
وســايل ســنگين هــم بايــد نزديكتــر بــه
بدنتــان قــرار داده شــود.

-2کيسه خواب

يــك خواب مناســب و بــه اندازه ،بســياري
از استرســها و خســتگي هــاي ســفر را
كــم مــي كنــد يــا كامــ ً
ا از بيــن مــي
بــرد .بــه هميــن دليــل در طبيعتگــردي
هــا از تناســب ســرپناهي كــه انتخــاب
مــي كنيــد بــا آب و هــوا و نــوع محيطــي
كــه در آن قــرار داريــد مطمئــن شــويد.
پــس از ســرپناه ،انتخــاب كيســه خــواب
مناســب از بيشــترين اهميــت برخــوردار
اســت .در يــك تعريــف ســاده ،كيســه
خــواب رختخوابــي اســت كــه لحــاف و
تشــك ،هــر دو را باهــم دارد بــه نحــوي
كــه ايــن دو بــه وســيله يــك زيــپ يــا
دكمــه بــه همديگــر متصــل هســتند و
فــرد اســتفاده كننــده پــس از خوابيــدن
درون آن بــا بســتن زيــپ يــا دكمــه هــا،
لحــاف را بــه تشــك متصــل مــي كنــد.
معمــوالً در ســفرهاي طبيعــت گــردي
و گلگشــت هــا و بطــور كلــي مانــدن
در طبيعــت ،مــا زيــر آســمان و در دل
طبيعــت مــي خوابيــم .بــه طــور معمــول
در اينگونــه فضاهــا امكانــات خواب بســيار
كمتــر از خانــه اســت .در ايــن شــرايط،
كيســه خــواب نســبت بــه پتوهــاي
مســافرتي و ســاير تجهيــزات خــواب،
برتــري دارد .كوهنــوردان و تمــام كســاني
كــه در طبيعــت ،شــب مانــي دارنــد يــا
حتــي راننــده هايــي كــه مســيرهاي
طوالنــي را طــي مــي كننــد و در ماشــين
خــود مــي خوابنــد بــه يــك كيســه
خــواب احتيــاج دارنــد .خصوصيــت
اصلــي كيســه خــواب كــم حجــم بــودن و
قابــل حمــل بــودن آن اســت ،همچنيــن
بــه علــت ايجــاد يــك فضــاي بســته دور

بــدن و ايجــاد اليــه هــاي عايــق فيزيكــي
و عايــق هــوا بــه نگهــداري گرمــاي بــدن
كمــك مــي كنــد.
شكل كيسه خواب
شــايد خيلــي هــا نداننــد امــا شــكل
يــك كيســه خــواب عــاوه بــر زيبايــي
ظاهــري ،در كارايــي آن هــم تأثيــر دارد.
همچنيــن نحــوه بســته شــدن (بســتن
كيســه خــواب) و ميــزان راحتــي آن
بــا توجــه بــه انــدازه و شــكل بــدن در
انتخــاب مــا تأثيــر مــي گــذارد.
كيسه هاي بيضي شكل
ايــن دســته ســبكتر از ســاير انــواع
كيســه خوابهــا هســتند و بــراي نگهــداري
حداكثــر دمــاي داخلــي ســاخته شــده
انــد .در ايــن مــدل ،پاييــن كيســه خــواب
در قســمت پــا تنگتــر اســت و در قســمت
شــانه عريــض تــر .قســمت بااليــي هــم
روي ســر كشــيده مــي شــود و مــي توانــد
تغييــر انــدازه دهــد .فضــاي كمتــر بيــن
بــدن شــما و ايــن نــوع كيســه خــواب،
باعــث گرمــاي بهتــري مــي شــود.
كيسه هاي مستطيلي (چهارگوش)
ايــن نــوع كيســه خــواب مناســب بــراي
آب و هــواي بــاالي صفــر و ارزانتــر و
جادارتــر اســت .اگــر هنــگام خــواب
عــادت بــه چرخــش و غلتيــدن داريــد
از ايــن نــوع كيســه خــواب اســتفاده
كنيــد .البتــه ايــن نــوع كيســه هــا
خروجــي هــواي بيشــتري دارنــد .حجيــم
و ســنگين تــر هســتند و بــراي ســفرهايي
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كــه بــا ماشــين داريــد و در مــورد فضــاي
حمــل بــار محدوديتــي نداريــد ايــن
كيســه خوابهــا بــه دليــل ارزانــي ،بهتــر
هســتند .ايــن نــوع كيســه خــواب بــراي
حمــل در كولــه پشــتي (بــه علــت وزن
بــاال) توصيــه نمــي شــود .بعضــي از ايــن
مدلهــا بــا بــاز شــدن زيــپ قابــل تبديــل
بــه پتــوي مســافرتي نيــز هســتند.
مفهــوم اعــداد روي کيســه خــواب
چيســت ؟
بــراي يکســان ســازي اعــداد اعــام
شــده بــراي کيســه خوابهــا توســط
کمپانــي هــا در ســال  2004اســتاندار
اروپايــي آزمايــش تــوان گرمايــي کيســه
خوابهــا ايجــاد شــد ،اســتاندارد اروپايــي
 .EN1353713537اگرچــه شــرايط
آزمايشــگاهي ايــن آزمــون نمــي توانــد
عيــن شــرايط واقعــي را ايجــاد کنــد
امــا ايــن اســتاندار شــرايط يکســاني را
بــراي همــه آزمايشــگاهها تعييــن کــرد
و روشــهاي مختلــف آزمايشــگاهها را بــه
شــکلي واحــد در آورد .البتــه راحتــي
کيســه خــواب عــاوه بــر آن چيــزي کــه
بــراي کيســه خــواب اعــام مــي شــود
بــه بســياري از عوامــل ديگــر در زمــان
اســتفاده نيــز مربــوط مــي شــود .مفهــوم
اعــداد مختلــف اعــام شــده بــراي يــک
کيســه خــواب:
Temprature:

Comfort

Maximum

حداکثــر دمايــي کــه يــک مــرد عــادي
بــدون اينکــه بشــدت عــرق کنــد در
کيســه خــواب مــي توانــد بخوابــد و در
ايــن حالــت بايــد زيــپ کيســه خــواب
کام ـ ً
ا بــاز باشــد ،دســتها بيــرون کيســه
خــواب باشــد و کاله کيســه خــواب نيــز
بــاز باشــد.
 :Comfor Tempratureدمايــي کــه در
آن يــک زن عــادي درون کيســه خــواب
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تمامــي شــب را بــا آرامــش بخوابــد.
Lowest Comfort Temprature:کمتريــن
دمايــي کــه يــک مــرد عــادي در شــب
بــه مــدت هشــت ســاعت درون کيســه
خــواب بخوابــد بــدون اينکــه از خــواب
بيــدار شــود.
 :Exterme Tempratureکمتريــن دمايــي
کــه کيســه خــواب مــي توانــد از يــک زن
عــادي در مقابــل از دســت دادن دمــاي
عمومــي بــدن محافظــت کنــد .ايــن
حالــت اجــازه شــش ســاعت خــواب غيــر
راحــت را بــدون اينکــه دمــاي داخلــي
بــدن تــا مرحلــه خطرنــاک پاييــن بيايــد
بــه فــرد ميدهــد.
زمانــي کــه ميخواهيــد کيســه خــواب
انتخــاب کنيــد بــا توجــه بــه شــرايط و
نــوع فعاليتــي کــه در نظــر داريــد انجــام
دهيــد بــه دمــاي راحــت  Comfortتوجه
کنيــد .بــه هــر حــال احســاس ســرما و يــا
گرمــا بــراي بــدن مــا مطلــوب نيســت و
تــوان جســمي مــا را کاهــش مــي دهــد.
هنــگام خريــد كيســه خــواب شــما بــا
انــواع مختلفــي از آنهــا روبــه رو مــي
شــويد .فروشــنده هــم بــه طــور معمــول
همــان مــدل را كــه دارد ،پيشــنهاد مــي
كنــد؛ امــا شــما بايــد هنــگام خريــد
كيســه خــواب بــه مــوارد زيــر توجــه
كنيــد:
 -1بــا توجــه بــه تنــوع كيســه خوابهــا در
بــازار ،كيســه خوابــي را انتخــاب كنيــد
كــه بــه ميــزان كافــي ضخيــم و از اليــه
هــاي متعــددي برخــوردار باشــد تــا در
موقعيتهايــي كــه حتــي چــادر نداريــد
شــما را گــرم نگــه دارد .كيســه خــواب
تحــت هيــچ شــرايطي نبايــد خيــس
شــود ،پــس هنــگام حمــل ،آن را حتمــا
در داخــل كيســه هــاي ضــدآب يــا
بيــواك (يــك كيســه زيــپ دار ماننــد
كيســه خــواب) قــرار داده و در داخــل
كولــه خــود بگذاريــد.
 -2پيــش از خريــد ،حتمــا كيســه خــواب

را امتحــان كنيــد ،اگــر زيــاد گــرم و
نــرم اســت ممكــن اســت كارايــي الزم را
نداشــته باشــد.
 -3بــه ســفرها و مقاصــد خــود فكــر
كنيــد و پاييــن تريــن درجــه هوايــي كــه
بــا آن روبــه رو خواهيــد شــد را در نظــر
بگيريــد ،ســپس كيســه خوابــي مناســب
آن آب و هــوا انتخــاب كنيــد.
 -4كيســه خوابهــاي بــا اليــاف مصنوعــي
نســبت بــه كيســه خوابهــاي پــر ،ارزانتــر
هســتند و راحتتــر تميــز مــي شــوند،
حتــي اگــر خيــس شــوند كارايــي بهتــري
دارنــد.
 -5كيســه خوابهايــي كــه اليــه ميانــي

سفرهایطبیعتگردی

آنهــا از جنــس پــر اســت ،گرانتــر هســتند
امــا بــا توجــه بــه وزن و گرمايــي كــه
ايجــاد مــي كننــد ،شــرايط بهتــري را
نســبت بــه كيســه خوابهــاي اليــاف
مصنوعــي فراهــم مــي كننــد؛ ايــن نــوع
از كيســه هــا عمــر بيشــتري هــم دارنــد.
 -6كيســه خوابهــاي بيضــي شــكل
نســبت بــه كيســه خوابهــاي چهارگــوش
محافظــت بيشــتري بــراي بــدن فراهــم
مــي كننــد امــا شــما در آن از لحــاظ
حركــت محدودتــر هســتيد.
 -7كيســه خــواب را بلندتــر از قــد خــود
انتخــاب كنيــد تــا در صــورت نيــاز
بتوانيــد كفــش و ظــرف آب را در هنــگام

شــب ،در انتهــاي آن بگذاريــد تــا يــخ بــا شــماره تلفنهــاي 66930777
021 66930663تمــاس بگيريــد يــا
نزنــد.
بــه ســايت  www.tabiat.irمراجعــه
اگــر بــه طبيعــت گــردي عالقــه داريــد کنيــد.
بــه شــما توصيــه مــي کنيــم کــه در
دوره هايــي کــه بــا عنــوان «راهنمايــان منابع:
طبيعــت گــردي و اکوتوريســم» برگــزار  -1آرشيو روزنامه همشهري
ميشــه شــرکت کنيــد تــا اطالعــات  -2ويوان نيوز
گردشــگري خودتــون رو کامــل کنيــد -3 .انجمن پزشکي کوهستان ايران
اوليــن موسســه اي کــه ايــن دوره هــا رو http://www.funshad.com -4
تــو ايــران برگــزار مــي کنــه« ،موسســه  -5آرشيو شخصي نويسنده
طبيعــت» هســتش کــه از ســال 1381
تــو ايــن زمينــه مشــغول فعاليتــه.
بــراي اطالعــات بيشــتر مــي توانيــد
ادامه مقاله در شماره بعدی ...

ریســک در تعریــف عــام ،احتمالــی اســت کــه یــک کنــش یا کنـشوری
(یــا بیکنشــی) مشــخص منجــر بــه زیــان یــا بروندادهــا و پیامدهــای

ناخوشــایند و ناخواســته گــردد .تقریبــ ًا همــه کوشــشهای بشــری
دربردارنــده درجاتــی از ریســک اســت ،بــا ایــن همــه برخــی از آنهــا
ریسـکهای بیشــتری را بــه همــراه دارنــد .در ادبیــات مالــی ریســک را
میتــوان بــه صــورت رویدادهــای غیرمنتظــره کــه معمــوالً بــه صــورت
تغییــر در ارزش داراییهــا یــا بدهیهــا میباشــد ،تعریــف کــرد.
بنگاههــا در معــرض انــواع مختلــف ریســک قــرار دارنــد کــه بــه طــور
کلــی میتــوان بــه دو دســته ‹ریســکهای تجــاری› و ‹ریســکهای
غیرتجــاری› تقســیم کــرد.

ریـسـک

ریسکازمفهوم،
تارتبهتجاریریسکایراندربازارهایجهانی
لـیدا بهمـن زاد

 -1مقدمه
درصــد ر یســک در ســرمایه گــذاری
و میــزان بــازده دغدغــه ای اســت کــه
ســرمایه گــذاران همیشــه بــا آنهــا
مواجــه انــد .بــا توجــه بــه خطــی نبودن
ریســک ســرمایه گــذاری در بخــش
هــای مختلــف یــک اقتصــاد از جملــه
بخــش صنعــت ،نحــوه اعمــال مدیریــت
اشــخاص ،شــرکت هــا و دولــت هــا در
مواجهــه بــا ریســک و کاهــش آثار ســوء
آنهــا بــرای ســرمایه گــذاران از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .مســئولین
حکومــت بــا ایجــاد مناطــق تجــاری
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آزاد ،تســهیالت بــرای ســرمایهگذاران
خارجــی و دعــوت از ایرانیــان خــارج از
كشــور تــاش کــرده انــد تــا بــر ایــن
مشــكل فائــق آینــد امــا تاكنــون ایــن
تالشهــا بــه دلیــل پاییــن بــودن
ســرمایهگذاری در ایــران و ســاختار
اقتصــادی و سیاســی در مجمــوع
ناموفــق بودهانــد .ســرمایه گــذاری
در بخــش هــا و کشــور هــا بــا میــزان
ریســك و رابطــه آن بــا بــازده ســرمایه
تعییــن مــی شــود .در ایــن مقالــه بــه
شــرح مفهــوم ریســک ،انــواع ریســک و
بررســی رتبــه تجــاری ریســک ایــران در

بازارهــای جهانــی مــی پردازیــم.
 -2تعریف ریسک
بــه احتمــال بوجــود آمــدن آســیب و
صدمــه از یــک خطــر معیــن ،ریســک
گوینــد .در واقــع بــه شــانس یــا
احتمــال اینکــه کســی از خطــر آســیب
ببننــد یــا اموالــی دچــار صدمــه گــردد،
ریســک اطــاق میشــود .در بســیاری
از کتابهــای مدیریتــی ریســک را
احتمــال متحمــل شــدن زیــان معنــی
کردنــد یــا بــه عبارتــی ،ریســک را یــک
عــدم اطمینــان از نتیجــه و حاصــل کار
انجامشــده و یــا اشــاره بــر نامعلــوم

ریـسـک

بــودن و غیــر قابــلپیشبینــی بــودن
نتایــج آتــی تعریــف مــی کننــد.
همچنین در اســتاندارد 18001_1999
 OHSASریســک ،ترکیــب (یــا تابعــی)
از احتمــال و پیامــد هــای ناشــی از
وقــوع یــک اتفــاق خطرنــاک مشــخص
میباشــد.
در تئــوری بــازی و ســرمایهگذاری
ریســک تنهــا یــک مقیــاس بــرای
ناســازگاری نتایــج پیشآمــده اســت.
بیمــه یــک مثــال کالســیک از
ســرمایهگذاری اســت کــه ریســک آنــرا
ایجــاد کــرده اســت .خریــداران مبلغی را
بــه عنــوان ضمانــت میپردازنــد تــا از
آنهــا در برابــر از دســت دادن کاالیشــان
محافظــت شــود.
در مثــال دیگــر شــرایطی را در نظــر
بگیریــد کــه شــما در یــک مســابقه
شــرکت کردهایــد و  10میلیــون تومــان
برنــده شــدهاید؛ بــه شــما پیشــنهاد
میشــود کــه  10میلیــون تومــان را
بگیریــد و از قرعهکشــی حــذف شــوید
یــا بــهجــای دریافــت  10میلیــون
تومــان وارد قرعهکشــی شــود کــه دو
احتمــال زیــر را در پــی دارد:

 50 -۱درصــد احتمــال دارد شــما 50
میلیــون تومــان در قرعهکشــی برنــده
شــوید.
 50 -۲درصــد احتمــال دارد هیــچ
پولــی در قرعهکشــی نگیریــد.
شــما کــدام پیشــنهاد را انتخــاب
میکنیــد؟ ایــن مثــال ســاده بیانگــر آن
اســت کــه هرچــه شــما بــازده باالتــری
را انتظــار داشــته باشــید ،بایــد ریســک
باالتــری را متحمــل شــوید.
ســازمانها دیگــر بــا تکیــه بــر تجربههــا
و رویکردهــای قدیمــی قــادر بــه کســب
موفقیــت در بــازار ها نیســتند ،پیشــرفت
علــم تجــارت و شــرایط نویــن دنیــای
بازرگانــی جهتــی علمــی بــه ســرمایه
گــذاران مــی دهــد .عــدم اعتمــاد و
اطمینــان محیطــی و شــدت رقابتــی
شــدن ســازمانها ،مدیــران و مدیــران
ارشــد را بــا چالشهــای متعــدد مواجــه
کــرده اســت .شناســایی و مدیریــت
ریســک یکــی از رویکردهــای نویــن
و جدیــدی اســت کــه بــرای تقویــت و
ارتقــای اثربخشــی بنگاههــای کســب
و کار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
عمومــاً ریســک دارای طبقهبنــدی و

درجــات مختلــف اســت.
 -3انواع ریسک و عوامل ایجاد کننده
در یــک تقســیم بنــدی کلــی ریســک
بــه دو نــوع  ،ریســک سیســتماتیک و
ریســک غیــر سیســتماتیک بخشبنــدی
میشــود .ریســک سیســتماتیک،
ریســکی اســت کــه از عوامــل بــازار بــر
یــک ســرمایهگذاری (مثــ ً
ا قیمــت
ســهام شــرکتها) تاثیــر دارد و مدیریــت
آن از دســت مدیــران شــرکتها خــارج
اســت .امــا ریســک غیرسیســتماتیک،
بــه ریســکی گفتــه میشــود کــه ناشــی
از عوامــل کالن حاکــم بــر یــک بــازار
نیســت و بــه ســاختار یــک شــرکت
یــا بنــگاه اقتصــادی مربــوط میشــود.
بــرای مثــال ســاختار ســرمایه شــرکت،
نــوع محصــول (کاال یــا خدمــات)،
تصمیمگیــری در شــرایط مختلــف و
مولفههایــی از ایــن قبیــل تاثیراتــی را
روی ســهام آن شــرکت خواهد گذاشــت
کــه همگــی در تقســیم بنــدی ریســک
غیرسیســتماتیک قــرار میگیرنــد.
ریســکی کــه بــه دلیــل انجــام تجــارت
و کســب و کار در یــک صنعــت منحصــر
بــه فــرد بــه وجــود میآیــد را ریســک
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تجــاری تعریــف میکننــد کــه از نــوع سیســتماتیک اســت.
بــرای مثــال شــرکت فــوالد مبارکــه در صنعــت خــود با ریســک
تغییــر قیمــت فــوالد جهانــی مواجــه اســت و اگــر قیمــت فــوالد
جهانــی کاهــش پیــدا کنــد ،قیمــت محصــول ایــن شــرکت نیــز
کاهــش پیــدا میکنــد و باعــث کاهــش ســودآوری و در نتیجــه
کاهــش ارزش ســهام ایــن شــرکت میشــود.
 -4ارزیابی و مدیریت ریسک
بایــد پیــش از آنکــه در مــورد ریســک کاری صــورت گیــرد الزم
اســت کــه آنــرا ارزیابــی نمــود .ارزیابــی ریســک مطابــق الگــوی
ســازمان  HSEانگلســتان شــامل پنــج مرحلــه اســت :
 -1شناســایی خطــرات  -2چــه کســی ممکــن اســت
آســیب ببینــد و چگونــه آســیب میبینــد  -3ارزیابــی
ریســک ناشــی از خطــر  -4ثبــت یافتــه هــا  -5بازنگــری
ارزیابــی انــواع ریســکها بــر حســب احتمــال وقــوع و تأثیــر
آنهــا قابــل تقســیم مــی باشــند کــه نتیجــه آن ســبد ریســک
و اعمــال راهبردهــای مناســب اســت .مدیریــت ریســک فراینــد
ســنجش یــا ارزیابــی ریســک و ســپس طــرح راهبــرد بــرای
اداره ریســک مــی باشــد .در مجمــوع ،راهبردهــای بـهکار رفتــه
شــامل مــوارد زیــر اســت:
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 -1انتقال ریسک به بخشهای دیگر
 -2اجتناب از ریسک
 -3کاهش اثرات منفی ریسک
 -4پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای آن
روشــهای مختلفــی نیــز بــرای ایــن مدیریــت وجــود دارد کــه
بــه عنــوان مثــال در مدیریــت ریســک ســنتی ،تمرکــز روی
ریســکهای جلوگیــری کننــده از علــل قانونــی و فیزیکــی
مــی باشــد هماننــد حــوادث طبیعــی یــا آتشســوزیها،
گ و میــر و دادخواهیهــا .همچنیــن مدیریــت
تصادفــات ،مــر 
ریســک مالــی بــر ریس ـکهایی کــه میتــوان بــا اســتفاده از
ابــزار مالــی و تجــاری اداره شــوند تمرکــز دارد .امــا بــه صــورت
کلــی بــرای مدیریــت ریســک بایــد گامهــای زیــر را برداشــت:
شناســایی :جســتجو و مکانیابــی ریســکها ،قبــل از
مشکلســاز شــدن آنهــا.
تحلیــل :تبدیــل دادههــای ریســک بــه اطالعــات تصمیمگیری.
ارزیابــی میــزان اثــر ،احتمــال وقــوع و محــدوده زمانــی
ریســکها و طبقهبنــدی و اولویتبنــدی ریســکها.
برنامهریــزی :ترجمــه اطالعــات ریســک بــه تصمیمهــا و
فعالیتهــا (حــال و آینــده) و بهکارگیــری آن فعالیتهــا.
پیگیــری :بررســی شــاخصهای ریســک و فعالیتهــای
کاهنــده.
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کنتــرل :اصــاح انحرافــات نســبت بــه
برنامههــای کاهنــده ریســک.
ارتباطــات :اطالعــات و بازخورهــای
بیرونــی و درونــی از فعالیتهــای
ریســک
زمانیکــه کــه ریســکها شناســایی و
ارزیابــی شــدند ،تمامــی تکنیکهــای
اداره ریســک در یــک یــا چنــد طبقــه
از چهــار طبقــه اصلــی قــرار میگیرنــد:
انتقــال /اجتنــاب /کاهــش (یــا تســکین)
 /پذیــرش (یــا نگهــداری)
اســتفاده مطلــوب از ایــن اســتراتژیها
شــاید امکانپذیــر نباشــد .بعضــی از
آنهــا ممکــن اســت مســتلزم بــده
بســتانهایی باشــد کــه بــرای فــرد
یــا ســازمانی کــه در زمینــه مدیریــت
ریســک تصمیمگیــری میکنــد ،قابــل
قبــول نباشــد.
اجتنــاب از ریســک :راهبــرد اجتنــاب،
یعنــی انجــام نــدادن فعالیتــی کــه
باعــث ریســک میشــود .بــه عنــوان
مثــال ممکــن اســت کــه یــک دارایــی
خریــداری نگــردد یــا ورود بــه یــک
کســبو کار مــورد چشــمپوشــی قــرار
گیــرد ،تــا از مشــکالت و دردســرهای
آنهــا اجتنــاب شــود.
کاهــش ریســک :راهبــرد کاهــش،
یعنــی بهکارگیــری شــیوههایی کــه
باعــث کاهــش شــدت زیــان میشــود.
پذیــرش ریســک :راهبــرد پذیــرش،
یعنــی قبــول زیــان وقتــی کــه آن رخ
میدهــد .در واقــع خــود تضمینــی یــا
تضمیــن شــخصی در ایــن طبقــه جــای
میگیــرد.
انتقــال ریســک :راهبــرد انتقــال ،یعنــی
موجــب شــدن اینکــه بخــش دیگــری
ریســک را قبــول کنــد ،معمــوالً بــه
وســیله بســتن قــرارداد یــا انجــام
اقدامــات احتیاطــی.

 -5رتبــه تجــاری ایــران در
بازارهــای جهانــی
ســرمایهگذاران خارجــی هنگامــی
کــه بــرای ســرمایهگذاری وارد کشــور
دیگــری میشــوند در محاســبه
هزینههــای خــود فاکتــوری بــه عنــوان
ضریــب ریســک در نظــر میگیرنــد.
ایــن ضریــب بــرای کشــورهای مختلــف
و شــرکتهای مختلــف متفــاوت اســت.
اگــر ریســک اقتصــادی در یــک منطقــه
باالتــر از اســتاندارد آن شــرکت باشــد
شــرکتهای ســرمایهگذار در ازای
دریافــت مزایــای بیشــتر حاضــر بــه
فعالیــت خواهنــد بــود .امــا در صورتــی
کــه ریســک اقتصــادی کشــوری بیشــتر
از ســطح مشــخصی باشــد حتــی در
صــورت دریافــت مزایــای بیشــتر هــم
حاضــر بــه حضــور در بســتر اقتصــاد آن
کشــور نخواهنــد بــود .زیــرا زیــان ناشــی
از اجــرای پــروژه و ســرمایهگذاری
در کشــور بیشــتر از مزایایــی اســت
کــه دریافــت میکننــد .یــا اینکــه

بــا ســرمایهگذاری همــان مبلــغ و
نیــروی انســانی در یــک منطقــه دیگــر
میتواننــد ســود بیشــتر و مزایــای
باالتــری بــه دســت آورنــد .هرچنــد
کــه ســرمایهگذاری در کشــوری دیگــر
درصــدی ریســک دارد ولــی ایــن
درصــد کــم در محاســبه هزینههــای
ســرمایهگذاری در آن کشــور لحــاظ
میشــود.
اگــر ریســک اقتصــادی حضــور در
یــک کشــور دیگــر زیــاد باشــد در
مــورد ســرمایهگذاری در آن کشــور
بایــد مطالعــات بیشــتری انجــام
شــود .بنابرایــن برخــی از پژوهشــگران
تعریــف ریســک اقتصــادی را اینطــور
عنــوان میکنــد« :ریســک اقتصــادی
خطــر تغییــر ســاختار اقتصــادی
یــک کشــور یــا نوســان مــداوم نــرخ
برابــری ارز و قوانیــن اقتصــادی آن
ســرزمین اســت بــه انــدازهای کــه نــرخ
بازگشــت ســرمایههای خارجــی را در
آن کشــور کمتــر کنــد .بــه عبــارت
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دیگــر ریســک اقتصــادی خطــر زیــان
دهــی ســرمایهگذاران خارجــی در
اثــر تغییــرات نــرخ برابــری ارز یــا
تغییــر قوانیــن کشــور اســت کــه در
ســرمایهگذاران
برنامهریزیهــای
خارجــی اختــال ایجــاد خواهــد کــرد».
در مــورد چگونگــی ایجــاد ریســک
اقتصــاد جهانــی اختــاف نظرهــای
زیــادی وجــود دارد .امــا شــمار زیــادی
از دســتانــدرکاران امــور اقتصــادی
ریســک در اقتصــاد را هــم راســتا بــا
ریســک سیاســی میداننــد و بــر ایــن
باورنــد در شــرایطی کــه ریســک
سیاســی در کشــوری زیــاد باشــد بــه
تدریــج ریســک اقتصــادی هــم بیشــتر
میشــود .اینــان معتقدنــد ریســک
اقتصــادی در اثــر تغییــر زیــانآور اهداف
سیاســتهای اقتصــادی زیــر ســاختی
(کلیــدی) از قبیــل سیاسـتهای مالــی،
سیاســتهای پولــی ،سیاســتهای
بینالمللــی ،تغییــر و ایجــاد ثــروت یــا
تغییــر مشــخص در مزایــای مقایس ـهای
کشــور از جملــه تخلیــه منابــع طبیعــی
آن کشــور ،کاهــش رشــد صنعــت و
تغییــرات دموگرافیــک ایجــاد میشــود.
از آنجــا کــه ریســک اقتصــادی ارتبــاط
نزدیکــی بــا تغییــر سیاســتهای
اقتصــادی یــا تغییــر قوانیــن دارد
بنابرایــن در اغلــب مــوارد بــا ریســک
سیاســی همپوشــانی دارد .طبــق
آمارهــای موجــود هــر چــه ریســک
اقتصــادی یــک کشــور بیشــتر باشــد
ســرمایهگذاران خارجــی تمایــل
کمتــری بــرای ورود بــه اقتصــاد آن
کشــور دارنــد.
در مــورد ایــران میتــوان بــه راحتــی
همپوشــانی ریســک اقتصادی و سیاســی
را مشــاهده کــرد .فعالیــت هســتهای
ایــران و تاکیــد شــماری از کشــورهای
شــورای امنیــت بــر اینکــه ایــران
فعالیــت هســتهای خــود را بــا هــدف
53

ســاخت تســلیحات هســتهای انجــام
میدهــد ســبب شــد تــا تنــش زیــادی
بیــن ایــران بــا بعضــی از کشــورهای
عضــو شــورای امنیــت ســازمانملل بــه
وجــود آیــد .ایــران کــه بارهــا تاکیــد
کــرد از انــرژی هســتهای تنهــا بــرای
مصــارف صلحآمیــز بهــره خواهــد بــرد
در ســالهای اخیــر بــا تحریمهــای
متعــدد ســازمان ملــل مواجــه شــد.
از طــرف دیگــر در ایــن بــازه زمانــی
تغییــرات قیمــت نفــت در جهــان و بــه
دنبــال آن تورمــی کــه دامــان اقتصــاد
ایــران را گرفــت .بــه عبارتــی دیگــر تورم
در کنــار تحریمهــای شــورای امنیــت
ســازمان ملــل و تهدیدهــای مکــرر
آمریــکا بــرای تعــرض بــه خــاک ایــران
ریســک ایــن کشــور را بــاال بــرد.
بــر اســاس گــزارش ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی و توســعه،
ایــران از جملــه کشــورهای پرریســک
در تجــارت محســوب میشــود.
پیشبینیهــا حاکــی اســت بــا لغــو
تحریمهــا ،جایــگاه ایــران در تقســیم
بنــدی ایــن ســازمان تغییــر میکنــد.
کشــورها از نظــر ریســک در  7گــروه
تقســیمبندی میشــوند؛ بــه ایــن
ترتیــب کــه گروههــای  1و  2کــم
ریســکترین کشــورها و گروههــای
 6و  7پــر ریســکترین کشــورها را
د ر بر میگیر نــد
ریســکهای تجــاری ،بهعنــوان یــک
عامــل موثــر در رونــد صــادرات ،میتواند
مقاصــد صادراتــی و در نتیجــه مبــادالت
تجــاری یــک کشــور را بــه شــدت تحــت
تاثیــر قــرار دهــد؛ چــرا کــه وجــود ایــن
نــوع از ریســک در مســیر مبــادالت
تجــاری میتوانــد موجــب عــدم وصــول
وجــه کاال و خدمــات صــادره از ســوی
صادرکننــدگانشــود.
طبــق تقســیم بنــدی ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی و توســعه

( )OECDدر دوران تحریــم ایــران در
حالــی از گــروه کشــورهای بــا ریســک
متوســط بــه گــروه کشــورهای بــا
ریســک بــاال تنــزل پیــدا کــرده کــه
آمارهــای گمــرک نیــز نشــان میدهــد
عمــده صــادرات ایــران بــه کشــورهایی
صــورت میگیــرد کــه آنهــا نیــز جــزو
کشــورهای بــا ریســک بــاالی تجــاری
محســوب میشــوند .ایــن آمارهــا
نشــان میدهــد در دوران تحریمهــا،
صادرکننــدگان کشــور در شــرایط
پرخطــری کاالهــای خــود را بــه ســایر
کشــورها صــادر میکردنــد ،امــا حــال
کــه روابــط تجــاری ایــران بــا ســایر
کشــورها فصــل تــازهای را گشــوده،
میتــوان انتظــار بازگشــت ایــران بــه
جایــگاه گذشــته در تقســیم بنــدی
ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و
توســعه را داشــت؛ بهطوریکــه رئیــس
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در
ایــن زمینــه معتقــد اســت حداقــل  4تــا
 8مــاه پــس از لغــو کامــل تحریمهــا
میتــوان شــاهد بهبــود رتبــه ریســک
تجــاری ایــران بــود.
 -6منابع
 .1مقاله اصول و قواعد
مدیریت ،نویسنده :محمدمهدی زارعی
18001 OHSAS .2
 .3ایمنی کاربردی و
شاخصهای عملکرد در صنعت ،احسان
اهلل حبیبی،فن آوران،
 .4گروه بازرگانی ،فروغ
کریمی
 .5مدیریت ریسک در بورس
اوراق بهادار تهران ،علی رسولیزادهئی،
 .6بررسی ریسک سرمایه
گذاری در ایران حمید روانپاک نودژ
امین رجایی

مســابقات بیــن المللــی ســوارکاری ایــران
بــا اســبهای شــخصی ورزشــکاران

رضا شعبان زاده
عکاس :امیر انتظامی

فدراســیون ســوارکاری ایــران در ادامــه سیاســت میزبانــی مســابقات بیــن المللــی بــه منظــور انتقــال تکنیکهــای
روز دنیــا و اســتفاده از تجربــه ســوارکاران بیــن المللــی و تربیــت کادر فنــی مجــرب تحــت نظــر کارشناســان و
متخصصــان درســال جــاری نیــز هماننــد ســال گذشــته مســابقات بیــن المللــی پــرش بــا اســب  CSI2را از تاریــخ
 ۲۹الــی  31اردیبهشــت مــاه در مجموعــه ســوارکاری بــام بــا حضــور کادر فنــی مجــرب بیــن المللــی بــا حضــور
ســوارکاران کشــورهای آلمــان و هلنــد و لوکزامبــورگ برگــزار مــی نمایــد .یکــی از نــکات قابــل توجــه مســابقات
امســال بــا ســال گذشــته در ایــن اســت کــه ســه ســوارکار آلمانــی در نظــر دارنــد بــا اســبهای خودشــان بــه
ایــن مســابقات بیاینــد و اینــکار بــا کمــک و حمایــت ســازمان دامپزشــکی صــورت مــی پذیــرد جایــزه نفــر اول
ایــن رقابــت هــا  50هــزار فرانــک ســوئیس اســت و ایــن رقابــت هــا  31اردیبهشــت بــه کار خــود پایــان مــی
دهــد.
آقــای اینگمــار دی وس رئیس فدراســیون
جهانــی ســوارکاری  FEIبــرای اولیــن بــار
در روز پنجشــنبه مــورخ  1395/2/5بــه
ایــران آمدنــد .رئیــس  FEIاولیــن رئیــس
فدراســیون بیــن المللــی ســوارکاری
اســت از زمــان پیوســتن ایــران بــه FEI
بــه کشــورمان آمدنــد ،ضمــن بازدیــد
از امکانــات ســوارکاری و باشــگاهها در
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تهــران وحضــور در فینــال مســابقات بیــن
المللــی پــرش بــا اســب  *CSI2و مالقــات
بــا جنــاب آقــای دکتــر گــودرزی وزیــر
محتــرم ورزش و جنــاب آقــای کیومــرث
هاشــمی رئیــس محتــرم کمیتــه ملــی
المپیــک در یــک جلســه مشــترک
باروســای کمیتــه هــای مختلــف در
محــل دفتــر فدراســیون از نزدیــک بــا
جامعــه ســوارکاری کشــور مــان آشــنا

شــده و از مشــکالت ســوارکاری مطلــع
شــدند .الزم بــه ذکــر اســت دو نفــر از
کارشناســان  FEIایشــان را همراهــی
کردنــد .همچنیــن آقــای ژان فلیــپ
کامبولیــو ولوســیاندا آرســینو کارشناســان
 FEIامکانــات ســخت افــزاری ایــران را
بــرای اجــرای ســه طــرح ارائــه شــده
بــه فدراســیون جهانــی کــه در اجــاس
جهانــی قبلــی مصــوب گردیــده بــود،

بررســی کردنــد .ایــن ســه طــرح عبارتنــد
از:
 1راه اندازی رشته جدید ولتیژ
 2رشته سوارکاری جانبازان و معلوالن
 3ســوارکاری کــودکان بــا اســبهای
کو چــک
مســابقات بیــن المللــی پــرش بــا اســب
دو ســتاره ( )CSI2بــا تمامــی تدابیــر

اتخــاذ شــده و بــا حضــور  56ســوارکار
از ایــران ،آلمــان ،هلنــد لوکزامبــورگ و
گرجســتان در مجموعــه ســوارکاری بــام
تهــران برگــزار شــد .در ایــن رقابــت هــا
ســه ســوارکار از کشــور آلمــان ،یک ســوار
کار از کشــورهای هلنــد ،لوگزامبــورگ و
گرجســتان و  50ســوار کار از کشــورمان
در ایــن رقابــت هــا حضــور داشــتند.
میزبانــی مســابقات بیــن المللــی پــرش
بــا اســب  CSIو حضــور کادر فنــی
بیــن المللــی و ســوارکاران مطــرح از
کشــورهای صاحــب نــام اروپائــی رنــگ و
روی خاصــی بــه فعالیتهــای فدراســیون
ســوارکاری کشــورمان داده بــود ،بــرای
اولیــن بــار در مســابقات بیــن المللــی
جمهــوری اســامی ایــران ســوارکاران
آلمانــی بــا اســبهای خودشــان در ایــن
رویــداد بیــن المللــی شــرکت کردندکــه
مــی توانــد گام موثــری در رفــع مســائل
قرنطینــه باشــد.

۱
۲
۳
۴
۵

علیرضا خوشدل با اسب کارتونو
حسین رضایی با اسب اکسوم
عباس قدیری با اسب دیسکاوری
آریانا روانبخش با اسب سوهود
مجتبی مکاری نژاد با اسب کامیلیا

مسابقه :۳
 ۱علیرضا خوشدل با اسب چلیسا
 ۲فیلیپ هارتمن با اسب آتالنتا
 ۳علیرضا بصیری با اسب گرنجر
 ۴شالوا گاچاچیالتزه با اسب رودی
 ۵ماریو مینتز با اسب بولونیا
مسابقه :۴
 ۱داوود پوررضایی با اسب آمورکا
 ۲مجید شریفی با اسب زیپلین
 ۳آریانا روانبخش با اسب سوهود
 ۴امیرحسین حبیبی با اسب والدو
 ۵مجید شریفی با اسب کسینجر

مسابقه :۵
نتایــج نهایــی مســابقات بــه شــرح  ۱امیرحسین حبیبی با اسب والدو
 ۲مشــترکا نادعلــی فرجامــی بــا اســب
زیــر اســت:
باکارتــو داوود پوررضایــی بــا اســب آمــورکا
 ۴دنیا فکوریان با اسب تورونتو
مسابقه :۱
 ۱محمــد حســین مــکاری نــژاد بــا اســب  ۵مســعود مــکاری نــژاد بــا اســب زارینــو
بــی بــی
چنــل ریــور
 ۲حسن صفدری با اسب بی کول
 ۳آریانــا روانبخــش بــا اســب جاســت مسابقه :۶
 ۱حسن صفدری با اسب بی کول
پــک کانــاورا
 ۲مسعود برجیان با اسب چارلی
 ۴مارسل ایو با اسب کاندالتو
 ۳داوود پوررضایی با اسب ویلیسیانو
 ۵شالوا گاچاچیالتزه با اسب رودی
 ۴حسین رضایی با اسب آکسیوس
 ۵ماریو مینتز با اسب کاناوارو
مسابقه :۲
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مسابقاتسوارکاری
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مانــژ سرپوشــیده باشــگاه بــام بــا
حضــور رییــس فدراســیون جهانــی
افتتــاح شــد.
مانــژ سرپوشــیده باشــگاه ســوارکاری
بــام ،بــا حضــور اقــای اینگمــار دی وس،
رئیــس فدراســیون جهانــی ســوارکاری
 FEIو دکتــر مســعود خلیلــی رئیــس
فدراســیون ســوارکاری کشــورمان،

افتتــاح شــد .ایــن مانــژ در ضلــع غربــی
باشــگاه بــام و در مجــاورت مدرســه
عالــی ســوارکاری ســاخته شــده و از ایــن
پــس بــرای برگــزاری مســابقات پــرش و
درســاژ در فصــل بارندگــی و ســرما ،قابــل
اســتفاده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون
ســوارکاری هــادی ســاعی ســوارکار

شــرکت کننــده در دومیــن دوره رقابــت
هــای بیــن المللــی پــرش بــا اســب
تهــران ،گفــت :بزرگتریــن چالــش
ســوارکاران ایــران بــرای شــرکت در
رقابــت هــای بیــن المللــی خــروج اســب
از ایــران اســت.
هــادی ســاعی دارنــده مــدال طــای
تکوانــدوی المپیــک  ۲۰۰۴آتــن و یکــی

از ســوارکاران ایرانــی شــرکت کننــده در
ایــن دوره از رقابــت هــا گفــت :مســابقات
بیــن المللــی پــرش بــا اســب دوســتاره
( )CSI2بــرای دومیــن بــار بــه میزبانــی
ایــران برگــزار مــی شــود و مــن در روز
نخســت ایــن رقابــت هــا بــا اســب اول
بــی خطــا رفتــم ،امــا زمانــم زیــاد بــود و
نتیجــه خوبــی کســب نکــردم.
وی دربــاره حضــور نمایندگانــی از
کشــورهای آلمــان ،لوکزامبــورگ،
گرجســتان و هلنــد در تهــران ،افــزود:
حضــور نماینــدگان ایــن کشــورها مــی
توانــد شــرایط را بــرای توســعه ایــن
رشــته در ایــران فراهــم کنــد.
ایــن ســوارکار ایرانــی ادامــه داد :از طرفــی
حضــور ســوارکاران آلمانــی بــه همــراه

اســب هــای خــود در ایــران بــا توجــه
بــه مشــکل قرنطینــه جــزو نقــاط قــوت
ایــن رقابــت هــا محســوب مــی شــود کــه
امیــدوارم ســوارکاران کشــورمان بتواننــد
بــا اســب هــای خــود در مســابقات بیــن
المللــی حضــور یابنــد .بــه گفتــه ســاعی
بــا تســهیل شــدن ایــن امــر ،فرصــت
بــرای افتخــار آفرینــی ســوارکاران
ایرانــی در رقابــت هــای اروپایــی فراهــم
مــی شــود .وی اظهــار داشــت :البتــه
مســاله گمــرگ هــم از دیگــر مشــکالت
فــراروی ایــن رشــته ورزشــی اســت .بــه
عنــوان نمونــه هرچنــد بــا وجــود مشــکل
قرنطینــه در ایــران ،اســب هــای آلمانــی
توانســتند وارد ایــران شــوند ،امــا حضــور
 ۸ســاعته اســب هــا در گمــرگ باعــث

خســتگی و در نهایــت یکــی از شــرکت
کننــدگان آلمانــی نتوانســت نتیجــه ایــی
کســب کنــد.
وی چالــش اصلــی رشــته ســوارکاری در
ایــران را خــروج اســب هــا بــرای حضــور
در رقابــت هــای بیــن المللــی دانســت و
بــه ایرنــا گفــت :اســب هــا گــران هســتند.
هــر چنــد حامیــان مالــی خوبــی در
ایــن رشــته وجــود دارد ،امــا بزرگتریــن
مشــکل خــارج کــردن اســب هــا بــرای
شــرکت در رقابــت هاســت.
در ایــن راســتا اینگمــار دی وس در
حاشــیه مســابقات بیــن المللــی پــرش
بــا اســب دو ســتاره در جمــع خبرنــگاران
بــا ابــراز خرســندی از حضــور خــود در
ایــن رقابــت هــا گفــت :مــن از دســامبر

 ۲۰۱۴کــه بــه عنــوان رئیــس فدراســیون
جهانــی ســوارکاری انتخــاب شــدم ،ســفر
بــه کشــورهای عضــو ایــن فدراســیون
را اولویــت کاری خــود قــرار داده ام.
بــه همیــن منظــور روز گذشــته بــرای
آشــنایی بیشــتر بــا وضعیــت ســوارکاری
ایــران بــه تهــران ســفر کــردم .وی
دربــاره ســطح مســابقات بیــن المللــی
پــرش بــا اســب دو ســتاره در ایــران
گفــت :خوشــبختانه ســطح ایــن دوره
از رقابــت هــا بســیار خــوب بــود و در
واقــع مــن شــگفت زده شــدم .خوشــحالم
کــه ایــران در زمینــه ســوارکاری و زیــر
ســاخت هــای ایــن رشــته پیشــرفت
خوبــی داشــته و امیــدوارم بــا تعامــات
بیشــتر بیــن فدراســیون ســوارکاری ایران
بــا فدراســیون جهانــی بــه ایــن رونــد رو
بــه رشــد کمــک بیشــتری شــود .رئیــس
فدراســیون جهانــی ســوارکاری یکــی از
مشــکالت رشــته ســوارکاری در ایــران را

قرنطینــه عنــوان کــرد و گفــت :در ایــن
بــاره بــا رئیــس فدراســیون ســوارکاری
ایــران صحبــت کــردم و تــاش خواهیــم
کــرد تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود.
فدراســیون جهانــی همچنیــن در بحــث
تبــادل مربیــان و همچنیــن کمــک
هــای مالــی بــه فدراســیون ایــران کمــک
خواهــد کــرد .امــا مهمتریــن موضوعــی
کــه در اولویــت قــرار دارد ،حــل مشــکل
قرنطینــه در ایــران اســت.
دیــدار وزیــر ورزش بــا رییــس
فدراســیون جهانــی ســوارکاری
دکتــر محمــود گــودرزی در دیــدار بــا
رییــس فدراســیون جهانــی ســوارکاری
کــه شــنبه اول خــرداد مــاه در وزارت
ورزش و جوانــان برگــزار شــد از
ســوارکاری در ایــران بــه عنــوان رشــته
ای کــه در آمــوزه هــای دینــی بــه آن
ســفارش شــده اســت ،نــام بــرد و بــا
اشــاره بــه ســابقه عمیــق و تاریخــی
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ســوارکاری در ایــران اظهــار داشــت:
مــردم ایــران بــه ســوارکاری عالقــه منــد
هســتند و مســابقات مختلفــی نیــز هــر
هفتــه در کشــور مــان برگــزار می شــود و
رونــق خوبــی در ایــن ورزش کهــن حاکــم
اســت بطوریکــه در برخــی مناطــق ایــران،
رشــته اول آنهــا نیــز محســوب مــی شــود
بنابرایــن زمینــه مناســبی بــرای رشــد
ســوارکاری در ایــران وجــود دارد.
وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه
ایــران دارای اســب هــای اصیلــی
اســت کــه قابلیــت تکثیــر و انتقــال بــه
کشــورهای جهــان را دارنــد ،ادامــه داد:
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دولــت و فدراســیون ســوارکاری بــرای
توســعه ایــن رشــته برنامــه دارنــد و
کمــک مــی کننــد و در صــدد حضــور
بخــش خصوصــی بــه منظــور توســعه
بیشــتر هــم هســتند چــرا کــه بســیاری
از باشــگاه هــا بــا مدیریــت بخــش
خصوصــی اداره مــی شــوند و حتــی در
کشــور افــرادی بــا بیــش از یکصــد اســب
و برخــورداری از امکانــات مناســب ،رونــق
آنــرا رقــم زده انــد.
دکتــر گــودرزی بــا ابــراز خرســندی
از حضــور رییــس فدراســیون جهانــی
ســوارکاری در کشــورمان حمایــت

فدراســیون جهانــی را در حــل برخــی
مشــکالت فــرا روی ســوارکاری ایــران از
جملــه حمــل و نقــل اســب هــا و انتقــال
آنهــا بــه خــارج از کشــور و فراهــم آوردن
شــرایط آســانتر برای شــرکت ســوارکاران
ایــران در رویدادهــای بیــن المللــی را بــه
منظــور توســعه ایــن رشــته خواســتار
شــد .مقــام عالــی وزارت ورزش و جوانــان
همچنیــن توســعه جهانــی ایــن رشــته
و ایجــاد شــرایط بهتــر بــرای فراگیرتــر
شــدن ســوارکاری در نقــاط مختلــف
جهــان از جملــه ایــران را در تــوان
فدراســیون جهانــی برشــمرد .
در ایــن دیــدار “اینگمــار دیپــس” بــا
ابــراز خرســندی از حضــور در ایــران
و اظهــار خوشــحالی از پیشــرفت ایــن
رشــته در ایــران ،از اطالعــات دقیــق وزیــر
ورزش و جوانــان پیرامــون ســوار کاری و
عالقــه منــدی بــه پیشــرفت ایــن رشــته
بــه نیکــی یــاد کــرد و اظهــار داشــت:
از دســامبر  ۲۰۱۴کــه در موقعیــت
ریاســت فدراســیون جهانــی قــرار گرفتــم
یکــی از مهمتریــن اهدافــم آشــنایی بــا
کشــورها ی عضــو فدراســیون بــود بــه

مسابقاتسوارکاری

همیــن دلیــل ایــران را انتخــاب کــردم و
از پیشــرفت ایــن رشــته و زیــر ســاخت
هایــی کــه بــرای توســعه آن وجــود دارد
واقعــا خوشــحالم و مــی توانــم ایــن نویــد
را بدهــم کــه بــا توجــه بــه ســنت عمیــق
ســوارکاری در کشــور شــما ،ایــران را
آمــاده پیشــرفت بهتــر و بیشــتر هــم مــی
دانــم.
ایــن مقــام عالــی ســوارکاری بــا اشــاره
بــه دغدغــه وزیــر ورزش و جوانــان در
خصــوص مشــکالت قرنطینــه نیــز گفــت:
در ایــن زمینــه صحبــت هــای وزیــر
ورزش و جوانــان را کامــا درک مــی کنــم
و احتــرام مــی گــذارم و بایــد عنــوان کنم
در راســتای حــل ایــن مشــکل با ســازمان
بهداشــت جهانــی هــم جلســه داشــتیم و
همچنــان بــا جدیــت در صــدد حــل ایــن
مشــکل هســتیم و مطمئنــم کــه بــا
همــکاری یکدیگــر مشــکل حمــل و نقــل
نیــز بــر طــرف خواهــد شــد.
اینگمــار دیپــس ،ورزش ســوارکاری در
جهــان را در حــال توســعه دانســت و
تاکیــد کــرد :بــر خــاف آن کــه تصــور
مــی شــود ایــن رشــته بــرای ثروتمنــدان

اســت ،اصــا ایــن شــرایط وجــود نــدارد و
حتــی بــا قاطعیــت مــی گویــم بســیاری
از قهرمــان هــای المپیــک ثروتمنــد
نیســتند فقــط ممکــن اســت ســوار اســب
هــای ثروتمنــدان شــود ،بــه همیــن دلیل
یکــی از اهــداف مهمــی که در فدراســیون
جهانــی دنبــال مــی کنیــم ،اجــرای برنامه
ای اســت کــه کمــک مــی کنــد افــراد
عالقــه منــد و مســتعد ایــن رشــته بتوانند
بــا حضــور در باشــگاه هــا مــدارج ترقــی
را طــی کننــد.
رییــس فدراســیون جهانــی ســوارکاری
ادامــه داد :برنامــه ای را اجــرا خواهیــم
کــرد کــه تعــداد بیشــتری از نخبــگان
ســوارکاری بتواننــد در المپیــک حضــور
پیــدا کننــد کــه تحقــق ایــن مهــم
بــا همــکاری فدراســیون هــا از جملــه
فدراســیون ایــران امــکان پذیــر خواهــد
بــود ،بــا ایــن برنامــه حتــی ســوارکاران
ایــران ایــن توانایــی را دارنــد کــه بــه
المپیــک ۲۰۲۰هــم راه یابنــد.
او گفــت :فدراســیون جهانــی ســوارکاری
بــا فراهــم آوردن شــرایط بهتــر بــرای
حضــور پــر تعــداد تــر ســوارکاران در

المپیــک شــرایط خوبــی را بــرای رشــد
جهانــی ایــن رشــته بوجــود خواهــد آورد.
در ایــن دیــدار دکتــر خلیلــی رییــس
فدراســیون ســوارکاری هــم ایجــاد
باشــگاه هــای آموزشــی بــرای نوجوانــان،
دوره هــای آموزشــی در زمینــه داوری
و مربیگــری و همچنیــن توســعه ایــن
رشــته بــرای معلــوالن را از برنامــه هــای
مهــم فدراســیون باهمــکاری فدراســیون
جهانــی نامبــرد.
در ایــن دیــدار بهــرام افشــارزاده مشــاور
وزیــر و مدیــرکل حــوزه وزارتــی ،دکتــر
ســجادی معــاون توســعه ورزش قهرمانــی
و حرفــه ای و مازیــار ناظمــی ،سرپرســت
دفتــر امــور بیــن الملــل و رییــس مرکــز
روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت
ورزش و جوانــان حضــور داشــتند.
.
منابع:
 1سایت رسمی فدراسیون سوارکاری
 2خبرگزاری ایسنا

ناســا تحقیقــی در زمینــه هــوای پــاک انجــام داد .در این
تحقیــق گیاهانــی کــه در تصفیــه هــوا موثــر هســتند
تعییــن شــدند .همانطــور کــه در تحقیــق مشــخص
شــده اســت ،هــوای داخــل خانــه دارای مقــدار زیــادی
مــواد شــیمیایی مضــر مثــل بنزیــن ،تــری کلرواتیلــن،
آمونیــاک و بســیاری مــواد دیگــر اســت .دانشــمندان
ناســا ادعــا دارنــد کــه برخــی گل هــای آپارتمانی ســاح
بــا ارزشــی بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــای هــوای داخل
خانــه هســتند .برخــی از ایــن گیاهــان مــی تواننــد 85
درصــد از گازهــای مضــر را بــه خــود جــذب کننــد و
هــوای داخــل منــزل یــا دفتــر کار را پاکســازی کننــد.
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دکـتر پریسـا شـجاعـی

ارزیابی آثار سالمت در حیطه هـای شهری

برﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷــﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺷــﻤﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻫﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺗأﻣﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﻧﺪﮔــﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫالی ﺷــﻬﺮ ،ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ،ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ،ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺣﻔﻆ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳــﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ در ﺧﻮﻳﺶ واﺟﺪ وﺟﻬﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻪ ﻣﻐﻔــﻮل ﻣﺎﻧﺪه
و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ اول ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻳﻒ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻬﺮ ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷــﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳــﻴﺪن ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻧﻈﺮي در ﻗﺎﻟﺐ ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان آن ﺿﻤﻦ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ ،ﻫﻴﭻ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ وارد ﻧﻴﺎورده و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣــﺎل و آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﺎه و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﻣﻔﻬﻮم ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و راﻫﻬﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﺳــﺎده و آﺳﺎن ﻧﻴﺴــﺖ .درك اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷــﻬﺮي ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷــﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻣﻨﺴــﺠﻢ و
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ﻳﻜﭙﺎرﭼــﻪ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼــﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
(.)2-1
نگراني هاي بين المللي ،ملي و محلي در
زمينه اثرات شهرنشيني بر سالمت وجود
دارد .در سال  2008براي اولين بار در
تاريخ ،نيمي از جمعيت جهان در شهر
ها زندگي مي کردند .رشد در مناطق
شهري در حال حاضر کل رشد جمعيت
خالص جهان را تشکيل مي دهد .استراليا
يکي از کشور هايي است که شهرنشيني
در آن بسيار مي باشد و بيش از سه
چهارم از جمعيت ساکن در مناطق
شهري زندگي مي کنند .جمعيتي که
بيش از شش ميليون نفر بوده است ده
درصد در دهه گذشته رشد يافته است
(.)3
سهم بااليي از ارتقاي سالمت از طريق
بهبود و ارتقاي محيط هاي شهري

ايجاد مي گردد( .)4اين ارتباطات
بين شهرسازي و سالمت ،در تفکرات
شهرسازان پيشتازي چون هوسمان
( )1981-1809و باومايستر (-1917
 )1833نيز ديده مي شود .هوسمان در
برنامه هاي شهرسازانه اش در پاريس

اصولي داشت که از اصلي ترين آن بهبود
وضعيت بهداشتي شهر با از ميان بردن
و تخريب روشمند کوچه پس کوچه هاي
بافت ارگانيک و سنتي پاريس که آلوده و
خاستگاه بيماري هاي واگيردار بسياري
شده بود .باومايستر نيز به عنوان بنيان
گذار مهندسي شهرسازي مدرن ،ضمن
تاکيد بر نياز به تهيه ي يک طرح جامع
و يکپارچه براي شهر و توسعه هاي آتي
آن ،بحث مفصلي نيز درباره ي بهداشت
محيط داشت .او درباره دفع آب هاي
سطحي ،دفع فضوالت و زباله هاي شهر،
پساب هاي صنعتي و خانگي ،تامين و
حفظ آب هاي سالم و طبيعي ،بهبود
فضاهاي مسکن ناسالم و غير بهداشتي
و تامين مسکن مناسب براي تمامي
اقشار جامعه بويژه قشرهاي آسب ديده
و کارگري ،راهکارها و ضوابطي ارائه داد
(.)5
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پس به طور کلي مناطق شهري اثرات
مختلفي را بر رفاه انسان ها دارند .اين
مهم به ويژه براي آنهايي که ارزيابي اثرات
سالمت و ديگر ارزيابي هاي مربوطه را در
مورد سياست هاي شهري و طرح هاي
توسعه اي خاص از مکان هاي تک گرفته
تا مناطق و مکان هاي کامل انجام مي
دهند ،با اهميت مي باشد .با برنامه ريزي
و انجام فرايند  ، HIAدر واقع طراحان
قبل از اجراي يک سياست يا پياده
سازي يک برنامه توسعه اي ،اثرات آن
را بر سالمت جمعيت بررسي مي نمايند.
زماني که طراحان از ارتقاي سالمت به
عنوان جز اصلي کار خود دوباره آگاه مي
شوند ،توجه به اثرات خاص سالمت بطور
فزاينده اي با اهميت تر مي شود (.)7
متخصصان سالمت و طراحان مزاياي
کار کردن همراه يکديگر را درک مي
کنند .بسياري از آنها دريافته اند که اين
تنها راه پرداختن به مشکالت سالمت
و سبک هاي زندگي در جوامع امروزي
است .در حالي که کار کردن در مسير
مرز هاي حرفه اي و انضباطي دشواري
هايي را نشان مي دهد ،پيدا کردن راه
هاي مرتبط ساختن برنامه ريزي هاي
شهري با سالمت حياتي مي باشد که
فهم چگونگي اثر مناطق شهري مختلف
بر سالمت اولين گام مهم مي باشد (-8
 AIH .)9مي تواند به عنوان کاتاليزور
براي تعامل درون بخشي عمل کند.
چالش هايي را که متخصصان با آن
مواجه هستند شامل زمان ،روش هاي
ارزيابي ،توسعه خالصه شواهد و در
نظر گرفتن برابري است .بيشتر آنچه
که در زمينه ارزيابي اثر سالمت نوشته
اند بر هر آنچه که متخصصان سالمت
و ارزيابي کننده هاي اثرات بايد انجام
دهند ،تمرکز کرده اند AIH .بايد به
عنوان گروهي از فعاليت هاي تحقيقاتي
در نظر گرفته شده و شامل طيف وسيعي
از داده ها و روش هاي علمي باشد و
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سريعا به اندازه کافي در برنامه ريزي ها
انجام شود تا امکان ايجاد تغييرات فراهم
شود .بسياري از مطالعات موردي بر
نقش مهمي که شواهد مربوط به اثرات
احتمالي سالمت در تاثير گذاري و کمک
به تصميم گيري ايفا مي کنند ،تأکيد
دارند (.)11-01
براي تأثير گذاري بر برنامه ريزي شهري
سالم ،ظرفيت  AIHدر روش هاي
مختلف در هر دو سطوح کاربردي و
استراتژيکي نياز مي باشد .استراتژي
کوچک بر ظرفيت سازماني به منظور
اجراي AIHدر سطح فردي تاثير مي
گذارد .سازمان هاي متعهد به ارائه منابع
و حمايت از ايجاد ظرفيت سازماني براي
 ، AIHاستراتژي هايي تدوين مي کنند
(شکل  .)21نمونه هايي از آنها توافقنامه
هاي بين خدمات سالمت منطقه و بخش
سالمت مي باشد که نياز به ارتقاي
همکاري هاي استراتژيکي بين سازمان
ها از قبيل دولت محلي و حمايت از
اجراي پروژه ارزيابي اثر سالمت را مطرح
مي کند .استراتژي هاي بزرگ ،پايه و
اساس رويکرد هاي سياست عمومي سالم
در سازمان هاي سالمت براي ارائه پاسخ
هاي برنامه به مشکالت سالمت به شيوه
پايدار مي باشند .نمونه اي از آن ايجاد
مکانيزم هاي ارتباطي بين بخش سالمت
و بخش برنامه ريزي در زمينه استفاده از
 AIHمي باشد.
انواع مختلفي از ظرفيت هاي ارزيابي
اثرات سالمت نياز است تا در سطوح
کوچک ،متوسط و بزرگي از سازمان ها
به منظور لحاظ کردن سالمت در برنامه
ريزي شهري ايجاد شود .يک رويکرد
سياست عمومي سالم براي درک درستي
از اين سطوح مختلف از ظرفيت ها مفيد
مي باشد .سياست جامعه سالم شرايط
زندگي مردم يعني معيشت امن ،بي
خطر ،کافي و پايدار را بهبود مي بخشد.
ايجاد سياست جامعه سالم پايدار چند

بعدي بوده و نيازمند طيف وسيعي از
استراتژي ها در طيف وسيعي از سطوح
است .سياست جامعه سالم پايدار درون
بخشي نياز به پروژه ها و برنامه هايي بر
پايه اين جنبه هاي چند بعدي از ظرفيت
سازي دارد .استراتژي هاي مختلف در
سطوح مختلف نيازمند ترکيب سريع در
فرايند هاي برنامه ريزي مي باشند .به ويژه
در نظر گرفتن استراتژي ها در سطوح
متوسط و بزرگ ،توسعه زير ساخت هاي
مشترک را که انعکاس دهنده پايداري
و توانايي حل مشکل سازمان ها هستند،
حمايت خواهد کرد .برنامه ارزيابي اثرات
سالمت در حال حاضر تالش هاي
تصميم گيرندگان را در سطوح متوسط
و بزرگ سالمت و خدمات انساني جهت
حصول اطمينان از اين که اتخاذ مداومي
از تعيين کننده هاي اجتماعي سالمت به
عنوان پايه و اساس برنامه ريزي شهري و
به عنوان اهرمي براي ايجاد رويکرد هاي
سياست جامعه سالم وجود دارد ،هدايت
مي کند(.)21
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سفری به روی ابرها

وحید یزدی

روز اول:
صبــح خیلــی زود از تهــران بــه
ســمت رشــت حرکــت مــی کنیــم و
بعــد از پليــس راه رشــت راه خــود را
بــه ســمت فومــن ادامــه میدیــم و
قبــل از ظهــر بــه فومــن مــی رســیم
و شــب هــم همونجــا مــی مونیــم.
کجاهــا رو ببینیــم :بــرای یــه
صبــح تــا بعدازظهــر مــی تونیــم از
قلعــه رودخــان شــروع کنیــم و بعــد
از صــرف ناهــار و اســتراحت یــه
ســری بــه روســتای ماســوله مــی
زنیــم.
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کجا غذا بخوریم:
از رســتورانهایی کــه دــر پاییــن
قلعــه رودخــان هســتند هــم مــی
تونیــم بــرای صــرف غــذا اســتفاده
کنیــم.
شب کجا بمونیم:
عــاوه بــر خونــه هــای محلــی و
هتــل آپارتمانهایــی کــه میشــه تــو
ســطح شــهر پیدــا کــرد ،از هتــل
آرام ماســوله ،هتــل کوثــر فومــن و
 ...هــم میشــه اســتفاده کــرد.
چی بخریم:
کلوچه فومن فراموش نشه.

توضیحات بیشتر:
قلعــه رودخــان :رودخــان نــام
قلعــهای اســت متعلــق بــه دــوره
ســلجوقیه کــه بــر فــراز ارتفاعــات
جنگلــی شهرســتان فومــن دــر
روســتای رودخــان بنــا شــده و
2/6هکتــار مســاحت و  65بــرج و
بــارو و دیــواری بــه طــول 1500
متــر دــارد .رطوبــت بیــش از
حــد هــوا باعــث رویــش گیــاه
دــر البــهالی دیوارهــای قلعــه و
پوســیدگی آنهــا شــده ،امــا بــا ایــن
حــال دــر مقایســه بــا قلعههــای
دیگــر ،رودخــان ســالم ماندــه
اســت .قلعــه عظیــم و شــگفتانگیر
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راســت قلعــه ،رودخانــهای بــه همیــن نــام قــرار دــارد
کــه از ارتفاعــات ،سرچشــمه گرفتــه و آب آن از جنــوب
بــه شــمال دــر جریــان اســت .ارتفــاع دیوارهــا متفــاوت
و از  3تــا  10متــر متغیــر اســت و دــرنقــاط نفوذپذیــر
قلعــه ،دیوارهــا و باروهــا قطــور و ارتفــاع بیشــتری
دارنــد .انتخــاب مــکان مناســب،بهــره گیــری از مصالــح
مقــاوم ،اســتفاده از شــیوه هــای مختلــف معمــاری و
ایجــاد اشــکالهندســی متنــوع ،عظمــت خاصــی بــه
رودخــان دــر  ۲۵کیلومتــری جنــوب غربــی فومــن کــه ایــن مجموعــه دادــه اســت .فــرم کلــی قلعــه نامنظــم
دــر حــوزه جغرافیایــی ایــن شهرســتان قــرار دــارد اســتو از دــو بخــش شــرقی و غربــی تشــکیل شــده
دــر قلــه کوهــی دــر دــل جنــگل آرمیدــه اســت.
بــرای رســیدن بــه قلعــه پــس از عبــور از شــهر فومــن،
روســتاهای گشــت ،کردمحلــه ،گشــت رودخــان ،ســیاه
کــش ،ســیدآباد و قلعــه رودخــان دــر جادــه ای کــه
نیمــی از آن آســفالت و نیمــی دیگــر خاکــی اســت
بایــد طــی مســیر کــرد و بــه روســتای حیدــرآالت کــه
جادــهای اتومبیــل رو بــه آن ختــم میشــود ،رســید.
ایــن مســیر تــا قلعــه را بایــد بــا پــای پیادــه کــه حدــود
 ۵کیلومتــر اســت طــی کــرد .زمــان الزم بــرای طــی
کردــن ایــن مســیر بــا پــای پیادــه حدــود یــک ســاعت
و نیــم اســت کــه مقدــاری از آن را از طریــق پلههــای
احداثــی بایــد طــی کــرد .بــر اســاس تحقیقــات انجــام اســت .بخــش غربــی ،شــامل دــروازه ورودــی ،چشــمه،
شــده ،ایــن دــژ عظیــم کــه بــه قلعــه روخــان (رودخان) حــوض ،آب انبــار و ســردخانه ،حمــام ،آب ریــزگاه ،شــاه
موســوم اســت ،طــى وقایــع و رویدادهایــى کــه پــس از نشــینو تعدادــی واحــد مســکونی کــه بــه وســیله بــرج
دــوره ساســانى بــه وقــوع پیوســت ،تخریــب شــد ،امــا و باروهایــی محصــور شــده انــد .قلعــه کال دــارایدــو
دــر قــرن  ۵و  ۶هجــرى قمــرى و دــر زمــان حکومــت ارگ و  16قــراول خانــه اســت .ارگ یــا شــاه قلعــه دــر
ســلجوقیان تجدیــد بنــا شــد و بــه همیــن جهــت دــر دــو طبقــه و از آجــر ســاخته شــده؛قــراول خانههــا بــه
شــمار قــاع اســماعیلیه مشــهور اســت.
صــورت دــو طبقــه بــا نورگیرهــا و روزنههــای متعدــد
از روســتای رودخــان تــا قلعــه رودخــان طبیعــت بســیار مســلط بــر محیــط اطــرافاســت .دــر ورودــی یــا
زیبــا و چشــم اندازهــای زیادــی وجــود دــارد کــه توجــه
هــر بینند ـهای را بــه خــود جلــب میکنــد .دــر مســیر
صعــود بــه قلعــه درختانــی بــا قدمــت طوالنی به ســمت
آســمان قــد علــم کردــه و نــور از البــه الی شــاخههای
ایــن درختــان بــه پاییــن میریــزد .ارتفــاع قلعــه بیــن
 665تــا  715متــر از ســطح دریــا میباشــد .دــر ســمت
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دــروازه قلعــه ،شــمالی اســت و دــر
دــو طــرف آن دــو بــرج توپــر بســیار
عظیــمســاخته شــده اســت کــه دــر
گذشــته بــر بــاالی آن کتیبــهای
نصــب شــده بــود .مســاحت بخــش
شــرقی کمتــر ازبخــش غربی اســت.
بناهــای موجــود دــر آن بیشــتر
جنبــه نظامــی داشــته و شــامل
دــروازه ورودــیجداگانــه بــا دــو
بــرج بــزرگ ،زندــان ،تعدادــی واحــد
مســکونی و دــر اضطــراری (دــزد
دــر) اســت .دــردیــوار شــمالی و
جنوبــی قلعــه و دــر فواصــل نامنظم،
برجهایــی اســت کــه بــاالی آنهــا
اتاقهــای 8ضلعــی ،از آجــر ســاخته
شــده (دیوارهــای قلعــه65 ،بــرج
نگهبانــی دــارد) و دــردیوارهــا،
منافــذ و ترکشهایــی بــرای دیدــه
بانــی و بــرای ریختــن مــواد مــذاب
و تیراندــازی ،تعبیــهشــده اســت .از
وجــوه جالــب توجــه دــر معمــاری
قلعــه رودخــان ،کاربــرد طاقهــای
جناغــی و انــواعمختلــف آن و نیــز
طرحهــای آجــرکاری و ســنگ
چینــی اســت کــه نشــان از دقــت
نظــر ســازندگانآن دــارد.
ماســوله :بیــش از  1000متــر از
ســطح دریــا ارتفــاع دــارد .لــذا
نداشــتن رطوبــت و واقــع شــدن
دــر ارتفاعــات باعــث شــده اســت
کــه ماســوله دــارای آب و هوایــی
دلچســب دــر فصلهــای گــرم ســال
باشــد .رفتــن بــه ایــن منطقــه
دــر همــه فصلهــای ســال توصیــه
مــی شــود .چــون دــر هــر فصــل
زیبایــی خــاص خودــش را دــارد.
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ماســوله هــم ماننــد بقیــه مکانهــای
دنیــا بــه مرزبندــی و محلــه هایــی
تقســیم شــده اســت کــه اســامی
بعضــی از محــات آن؛ اســد محلــه،
ریحانــه بــر ،مســجدبر ،کــش هســر
علیــا ،کشــه ســر ســفلی و خانــه بــر
اســت .ایــن را گفتــم تــا بهانــه ای
شــود بــرای معرفــی ایــن عــروس
شــهرهای گیــان ،کــه دــر زیبایــی
زبانــزد اســت .ماســوله را بیشــتر بــه
نــام شــهر پلکانــی مــی شناســند.

ایــن نــام بدــان جهــت بــه ماســوله
نامیدــه شــده کــه تمــام خانــه هــای
ایــن شــهر بــه صــورت پلکانــی
ســاخته شــده اســت ،طوریکــه
پشــت بــام خانــه جلویــی حیــاط
خانــه پشــتی اســت .دــر روی
بعضــی از بــام خانــه هــا کــه بــا
کوچــه همســطح اســت ،کافــه هــای
ســنتی جهــت صــرف چــای و انــواع
نوشــیدنیهای مجــاز تعبیــه شــده
اســت کــه فرصتــی بــه شــما میدهــد
تــا ضمــن نوشــیدن و اســتراحت
کردــن ،چشــم اندــاز زیبای ماســوله
را هــم تماشــا کنیــد .ماســوله از
پائیــن تریــن خانــه تــا باالتریــن
خانــه آن بــه ارتفاعــی بیــش از 110
متــر مــی رســد .ایــن شــهر کــه

دــارای بیــش از پانصــد خانــه پلکانی
اســت ،نقطــه مشــترک اســتان هــای
گیــان ،زنجــان و اردبیــل اســت.
بــه همیــن خاطــر دــر ماســوله
میتــوان فرهنــگ هــر ســه اســتان
همجــوار ایــن منطقــه را دیــد ،امــا
لهجــه و گویــش اصلــی مردــم بــه
گویــش تالشــی مربــوط میشــود.
آب و هــوای ماســوله دــر ایــام گــرم
ســال معتدــل اســت و بــه دلیــل
واقــع شــدن دــر دامنهــا رتفاعــات
زمســتان هــای ســرد و یخبندــان
دــارد .درماســوله رودخانــه پرآبــی
بــه نــام رود ماســوله جریــان داردکه
از آب یخچــال هــای طبیعــی و
چشــمه هــای کوههــای اطــراف
سرچشــمه میگیــرد .ایــن رودخانــه
دــر مســیر خــود آبشــار بســیار
زیبايــي را دــر ماســوله بــه وجــود
آوردــه کــه طبیعــت گردــان زیادــی
ســاالنه از آن بازدیــد میکننــد .دــر
ماســوله بــازار بســیار زیبایــی دــر
پیــچ و خــم کوچــه هــای زیبایــش
قــرار دــارد کــه بســیار دیدنــی
اســت .رســتوران هــا و مغــاره هــای
نانوایــی ،میــوه فروشــی ،کلوچــه
پــزی و حتــی آهنگــری جلــوه
ای ويــژه بــه ایــن بــازار ســنتی
دادــه اســت .انــواع صنایــع دســتی
ســاخت منطقــه دــر ایــن مــکان
یافــت میشــود .فــروش محصــوالت
محلــی و ســنتی دــر ایــن بازارچــه
بــه گردشــگران منبــع درآمــد دــر
ماســوله اســت .نمــای خانــه هــای
ماســوله بــا اندــود نوعــی خــاک کــه
زرد کمرنــگ اســت پوشــانده شــده
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اســت .ایــن یکدســتی دــر رنــگ ظاهــری ســاختمانها و نبــود ســر
و صدــای ماشــینها و همچنیــن هــوای بســیار ســالم دــر آن چنــان
آرامشــی را دــر ماســوله برقــرار کردــه اســت کــه انــگار دــر کنــار یــک
تابلــو بزرگــی ایســتاده ایــد و دــر خلــوت خــود آن را تماشــا میکنیــد.
ایــن آرامــش رؤیایــی چنــان مســحورکننده اســت کــه آدــم فرامــوش
میکنــد ،دــر خــواب اســت یــا دــر بیدــاری .پنجــره هــای چوبــی و
ارســیهای زیبــا کــه دــر کنارشــان گلدــان هــای شــمعدانی روحــی تــازه
بــه آنهــا دادــه اســت و بــا رنــگ هــای زیبــا و بــا نشــاط خــود چــوب
و خــاک اطرافشــان را زندــه کردــه انــد هــر بینندــه را دــر ســر جایــش
میخکــوب میکنــد .بــه هــر کوچــه از ماســوله برویــد ،باغچــه هایــی
آویــزان دــر مقابــل چشــمتان ســبز میشــود .باغچــه هایــی کــه پــر از
گلهــای شــمعدانی اســت و از ســتونهای چوبــی ایــوان خانــه هــا یــا دــر
کنــار پنجــره هــا آويــزان شــده اســت .ایــن مناظــر را دــر کمتــر شــهر
و روســتایی مــی تــوان یافــت کــه بــا ایــن همــه زیبایــی و شــادابی بــه
مهمانــان ایــن خانــه هــای گــرم و باصفــا خــوش آمــد بگوینــد .توصیــه
مــی کنیــم کــه اگــر از مســیر فومــن بــه ماســوله مــی رویــد ،حتمــا
بــه اندــازه مســافت  80کیلومتــر بنزیــن دــر بــاک ماشــینتان داشــته
باشــید .حتــی االمــکان زمــان ســفرتان را دــر روزهــای غیرتعطیلــی
انتخــاب کنیــد کــه دــر ایــن صــورت بیشــتر بــه شــما خــوش مــی
گــذرد ،بــرای ایــن کــه دــر روزهــای تعطیــل گردشــگران زیادــی بــه
ایــن منطقــه مســافرت میکننــد و ایــن باعــث میشــود کــه ترافیــک
ســنگینی داشــته باشــید و جــای پــارک گیرتــان نیایــد .عــاوه بــر اینها
بــه علــت شــلوغی و کمــی جــا نتوانیــد بــه نحــو احســن همــه نقــاط
ماســوله را بازدیــد کنیــد .بــاز توصیــه اکیــد مــی کنیــم کــه حتمــا
مواظــب نظافــت محیــت زیســت ایــن منطقــه بکــر و زیبــا باشــید.

روز دوم:

صبــح زود از فومــن میریــم بــه ســمت پــره ســر و بعــد از بازدیــد از نقــاط
دیدنیــش ،میریــم بــه ســمت جادــه اســالم بــه خلخــال و بعــد از صــرف
ناهــار حرکتمــون رو بــه ســمت خلخــال ادامــه میدیــم و شــب هــم دــر
خلخــال میمونیــم.
کجاهــا رو ببینیــم :تــو پــره ســر مــی تونیــم آبشــار ویســادار و ســاحل
گیســوم رو ببینیــم و دــر جادــه اســالم بــه خلخــال کــه یکــی از زیباتریــن
جادــه هــای ایرانــه هــم دیدــن دامنــه هــای سرســبز و گلــه هــای
گوســفند دــر میــان دشــت بســیار جذابــه .وقتــی بــه خلخــال رســیدیم
میتونیــم بــا رفتــن بــه آبگــرم خســتگی راه رو از تــن بــه دــر کنیــم.
منطقــه خلخــال شــامل دــو شهرســتان خلخــال و کوثــر میباشــد کــه
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روز سوم:

دــر ایــن دــو شهرســتان دــر مجمــوع
 5آبگــرم معدنــی شناســایی شــده
کــه دــو چشــمه بــه نامهــای ایســی
ســو (آبگــرم گیــوی) و دــاش حمــام

دــر شهرســتان کوثــر و  3چشــمه
بــه نامهــای آبگــرم گرمخانــه و
آبگــرم خوشــنامه و آبگــرم تیــل دــر
صبــح زود از خلخــال بــه ســمت
شهرســتان خلخــال میباشــد.

کجــا غــذا بخوریــم :ناهــار رو
میتونیــم از رســتورانهای جادــه اســالم
بــه خلخــال اســتفاده کنیــم و بــرای
شــام هــم از رســتورانهای خلخــال
اســتفاده کنیــم.
شــب کجــا بمونیــم :هتــل
جهانگردــی خلخــال میتونــه محــل
بســیار مناســبی بــرای اقامتمــون
باشــه.
توضیحات بیشتر:
آبشــار ویســادار :دــر جنــگل هــای
پیلمبــرا ( )pilambraواقــع دــر پــره
ســر دــر نزدیکــی رضوانشــر اســتان
گیــان واقــع شــده اســت بــرای
دیدــن ایــن اثــر زیبــای طبیعــت
بایــد از مرکــز شــهر پــره ســر بعــد از
طــی حدــود  12کیلومتــر یــا بیشــتر
بــه ســمت روســتای صیقــل ســرا
برویــد ضمــن ایــن کــه حدــود  3تــا
 4کیلومتــر از راه هــم خاکــی اســت
امــا صــاف و قشــنگ اســت و هیچــگاه

آدــم احســاس خســتگی و بــی
حوصلگــی نمیکنــد .آبشــار ویســادار
دــر گویــش محلــی بــه معنــی آبشــار
ســایه درخــت بیــد اســت .شــاید
هــم علــت ایــن نامگــذاری بــه خاطــر
درختــان اطــراف آبشــار باشــد .پلــی
زیبــا دــر بــاالی آبشــار وجــود دــارد
کــه از فــراز ایــن پــل مناظــر دیدنــی
اطــراف آبشــار بــه همــراه آبشــار
بســیار جالــب و جــذاب اســت و بــرای
عکاســی کســانی کــه عالقــه منــد
هســتند مناســب اســت.

اردبیــل حرکــت میکنیــم و از اونجــا
میریــم بــه ســمت ســرعین و شــب
رو هــم دــر ســرعین میمونیــم.
کجاهــا رو ببینیــم :تــو مســیر
خلخــال بــه اردبیــل حتمــا یــه
ســری بــه دریاچــه نئــور کــه
بســیار زیباســت مــی زنیــم و بعــد
از رســیدن بــه اردبیــل هــم از
دریاچــه زیبــای شــورابیل بازدیــد
مــی کنیــم.
کجــا غــذا بخوریــم :ناهــار رو
میتونیــم از قبــل تهیــه کنیــم و دــر
کنــار دریاچــه نئــور صــرف کنیــم
و بــرای شــام هــم بــه رســتورانهای
ســرعین بریــم.
شــب کجــا بمونیــم :مــی تونیــم
از هتلهــای اللــه ،بــزرگ ســپید،
امپراطــور  ،مجتمــع هتــل آپارتمــان
و آبدرمانــی اتــرک ،هتــل آپارتمــان
آناهیتــا و  ...دــر ســرعین اســتفاده
کنیــم.
چــی بخریــم :عســل از ســوغات
اصلــی ســرعین اســت.
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توضیحات بیشتر:
دریاچــه نئــور :دورتادــور دریاچــه
نئــور جادــه خاکــی نســبتاً ناهمواری
وجــود دــاره کــه دسترســی بــه
اطــراف دریاچــه را ممکــن میکنــد.
فاصلــه ایــن دریاچــه تــا دریــای
خــزر ۳۰کیلومتــر غربــی مــی باشــد
و اگــر بــه ارتفاعــات شــرقی مشــرف
بــه دریاچــه صعــود کنیــد مانعــی
بــرای دیدــن خــزر وجــود ندــارد.
دریاچــه تقریبــاً بشــکل مســتطیل
و بــه طــول تقریبــی ۴۸۰۰متــر
و عــرض  ۱۰۰۰متــر دــر ارتفــاع
 ۲۴۸۰متــری واقــع شــده اســت.
دریاچــه نئــور دــر اســتان اردبیــل
واقــع اســت .ايــن درياچــه دــر 48
کيلومتــرى جنــوب خــاورى اردبيــل
بــه طــرف خلخــال و دــر فاصلــة 18
کيلومتــرى خــاور جادــه ،دــر منطقة
کوهســتانى قــرار دارد.ایــن دریاچــه
دــر دامنههــاي رنگارنــگ رشــته
كــوه باغــرو دــر ارتفــاع  2700متــر
از ســطح دریــا قــرار دــارد و وســعت
آن بيــش از  220هكتــار و مشــتمل
بــر دــو درياچــه كوچــك ( )40و
بــزرگ ( 180هكتــار) اســت کــه دــر
فصــل بهــار بــه هــم مــي پيوندنــد
و درياچــه واحــد را بــه وجــود مــي
آورنــد .بيشــترين عمــق درياچــه
 5/5متــر و ميانگيــن ژرفــاي آن ســه

متــر اســت .درياچــه نئــور زيســتگاه
برخــي از گونــه هــاي پرندــگان
مهاجــر عبــوري اســت و ماهــي قــزل
آالي رنگیــن کمــان آن شــهرت
جهانــي دــارد .ماهیهــای دریاچــه
نئــور هــر ســال پیــش از زمســتان
صیــد و جمــعآوری میشــوند زیــرا
دــر اثــر یــخ زدــن دریاچــه ایــن
ماهیهــا نمیتواننــد دــر زمســتان
زندــه بماننــد و پــس از زمســتان
دوبــاره ماهیهــای کوچــک
پرورشــی دــر نئــور رهــا میشــوند.
هرســاله مســابقه تفريحــي تحــت
عنــوان «مســابقه ماهيگيــري» دــر
ايــن درياچــه بيــن دوســتداران
صيــد ماهــي انجــام مــي شــود.
دــر جادــه خلخــال بــه اردبیــل۳۵ ،
کیلومتــر ماندــه بــه اردبیــل بــه ســه
راهــی آلــاوور مــی رســیم .از اینجــا
تــا دریاچــه نئــور  ۱۳کیلومتــر
جادــه کوهســتانی زیبــا پیــش رو
داریــم.
دریاچــه شــورابیل :دریاچــه
زیبــای شــورابیل یکی از قشــنگترین
و دیدنــی تریــن دریاچــه هــای ایران
اســت کــه دــر  2کیلومتــری جنــوب
شــرقی اردبیــل بــه طــرف خلخــال
قــرار گرفتــه .تــاالب شــورابیل دــر
اواخــر دــوران ســوم و اوایــل دــوران
چهــارم زمیــن شناســی شــکل
یافتــه و طــی ایــن مدــت طوالنــی
شــرایط طبیعــی و زیســتی منحصــر
بــه فردــی را کســب کردــه اســت.
دریاچــه شــورابیل درحریــم شــهری
اردبیــل قراردــارد .دریاچه شــورابیل
(مجتمــع فرهنگــی تفریحــی کوثر)

ایــن دریاچــه دــارای امکانــات
تفریحــی ،ورزشــی و فرهنگــی
بســیاری اســت از جملــه  :اســکله
قایقرانــی ،دــو میدانــی ،دوچرخــه
ســواری ،بــاغ وحــش ،هتلهــای
مجهــز و زیبــا ،گنجینــه تاریــخ
طبیعــی ،نمایشــگاه بینالمللــی و
بازارچــه صنایــع دســتی ،مجموعــه
شــهر بــازی ،رســتوران دــر وســط
دریاچــه و...کــه ایــن مجموعــه،
مجتمــع تفریحــی کوثــر نامیدــه
شــده اســت.

روز چهارم:

امــروز رو بــه گشــت دــر ســرعین
میگذرونیــم و از آبگرمهــای
مختلفــش و همیــن طــور از پیســت
اســکی آلــوارس اســتفاده میکنیــم.
کجاهــا رو ببینیــم :ســرعین
دــارای دههــا چشــمه آب گــرم
معدنــی میباشــد کــه از کــوه
ســبالن سرچشــمه میگیرنــد.
لیســت برخــی آبگرمهــای معــروف
ســرعین عبارتنــد از:
گاومیــش گلــی ،بــش باجیــار،
مجتمــع آب درمانــی ســبالن ،آبگرم
ژنــرال ،آب معدنــي گــؤز ســويي و ...
 .پیســت اســکی آلــوارس دــر دامنــه
هــای ســبالن واقــع شــده اســت کــه
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بزرگتریــن پیســت اســکی از لحــاظ
وســعت دــر ایــران مــی باشــد .ایــن
پیســت اســکی دــر فاصلــه ۱۲
کیلومتــری روســتای آلــوارس و ۲۴
کیلومتــری ســرعین قــرار گرفتــه
اســت.

روز پنجم:
صبــح زود از ســرعین بــه ســمت
آســتارا حرکــت میکنیــم و شــب رو
دــر آســتارا میمونیــم.
کجاهــا رو ببینیــم :تــو مســیر
ســرعین بــه آســتارا از گردنــه
حیــران و دیدنیهــای اون نظیــر تلــه
کابیــن ،جنــگل فندقلــو و  ...بازدیــد
کنیــم و دــر آســتارا هــم ســری بــه
بازارچــه مــرزی بزنیــم.
کجــا غــذا بخوریــم :ناهــار رو
میتونیــم از رســتورانهای گردنــه
حیــران اســتفاده کنیــم و بــرای
شــام هــم بــه رســتورانهای شــهر
آســتارا بریــم.
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شــب کجــا بمونیــم :دــر آســتارا
میتونیــم از هتلهــای اســپیناس،
ســیدان ،خلیــج فــارس و  ...اســتفاده
کنیــم.
چــی بخریــم :خریدمــون رو
میتونیــم از بازارچــه مــرزی آســتارا
انجــام بدیــم.
توضیحات بیشتر:

گردنــه حیــران :حــد فاصلــه
شهرســتان آســتارا و اســتان اردبیــل
قــرار دــارد .ایــن گردنــه دــر بیشــتر
زمانهــا دــر زیــر پوششــی از مــه قــرار
دــارد و از نظــر طبیعــی درههــا و
کوهپایههــای آن ،پوشــیده از گلهــا
و گیاهــان جنگلــی و مرتعی هســتند.
اگــر بــه ایــن منطقــه ســفری داشــته
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باشــید متوجــه خواهیــد شــد کــه
چــرا ایــن نــام را بــرای ایــن منطقــه
انتخــاب کردهانــد .زیبایــی بیــش از
حــد ایــن طبیعــت هــر تماشــاگری
را حیــران میکنــد .جادــهای کــه
مثــل یــک مــار تنومنــد بــه یــک
کــوه بــزرگ پیچیدــه شــده ،تــا
ارتفــاع بســیار زیادــی بــاال رفتــه و
ماشــینها را میبینیــم کــه ســوار بــر
روی ایــن مــار دــراز دــر آن ارتفــاع
بلنــد دــر حرکــت هســتند .فاصلــه
اردبیــل تــا آســتارا  70کیلومتــر
اســت.
جنــگل فندقلــو :دــر  10کیلومتــری
شهرســتان نمیــن دــر اســتان
اردبیــل قــرار دــارد .عرصــه جنگلــی

فندقلــو بخشــی از جنگلهــای
شــرق اســتان اردبیــل بــه شــمار
مــیرود کــه دنبالــه جنگلهــای
نیمــه گرمســیری اســتان گیــان
میباشــد .ایــن جنــگل یکــی از
مناطــق مهــم گردشــگری جنگلــی
اســت کــه بــه فاصلــه  ۱۰کیلومتــر از
شــهر نمیــن و  ۳۰کیلومتــر از شــهر
اردبیــل قــرار گرفتــه اســت.
مســاحت منطقــه فندقلــو حدــود
 16هــزار هکتــار اســت کــه بیــش از
چهــار هــزار هکتــار آن تحت پوشــش
عرصههــای جنگلــی قــرار دــارد و
بقیــه را مراتــع تشــکیل میدهــد.
راه هــای مختلفــی بــه ایــن جنــگل
وجــود دــارد امــا راه اصلــی رســیدن

بــه آن کــه آســفالت هــم مــی باشــد
ســه راهــی جادــه اردبیــل بــه
آســتارا دــر نزدیکــی شــهر نمیــن
اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه دــر
مســیر راه اردبیــل بــه آســتارا و
پیــش از رســیدن بــه نمیــن مســیری
سرســبز و زیبــا بــا تابلــوی راهنمــای
جنــگل فندقلــو مشــاده مــی کنیــد
راه دیگــر کــه بــرای رســیدن بــه
ایــن جنــگل وجــود دــارد از جادــه
اردبیــل بــه تهــران دــر گردنــه
حیــران از داخــل روســتای گیلدــه
مــی باشــد.

روز ششم:

صبح زود از آستارا به سمت تهران
حرکت میکنیم.
کجاهــا رو ببینیــم :تــو مســیر
میتونیــم از ســاحل صدــف دــر 7
کيلومتــري آســتارا بــه ســمت تالــش
و همیــن طــور ســورتمه تالــش دیدــن
کنیــم.
کجــا غــذا بخوریــم :ناهــار رو بایــد
تــو جادــه و از رســتورانهای بیــن شــهر

اســتفاده کنیم.

