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مهندس احمد زارعی رئیس سازمان:

سیما و منظر شهر، » بایدها و نبایدها «
مجتمع  ترین  اصلی  عملکردهای  به  کالن  نگاهی  با 

ایجاد  یابیم که  های زیستی »روستا و شهر« در می 

شهرها از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای انسان 

می باشد و شهر با ویژگیهای بزرگ مقیاسی، تنوع و 

رقابت، عرصه اصلی تبادل نوآوری های بشری است 

شهرها  ایجاد  اصلی  مایه  بن  که  نکنیم  فراموش  اما 

یا بزرگ شدن روستاها  مازاد محصوالت روستایی و 

بوده با این وجود ویژگیهای دوست داشتنی روستاها 

بودن  کمتر  طبیعی،  مواهب  از  برخورداری  قبیل  از 

اجتماعی، فقدان  انسجام  بودن  باال  و  فاصله طبقاتی 

بیشتر روستاها   مقاومت  و  پایداری  بدانیم که همین ویژگی موجب  آلودگیهای زیست محیطی و خودکفایی »و جالب است 

نسبت به شهرها در قبال وقایع طبیعی یا حوادث غیر طبیعی می شود«، و....درکنار پیشرفتهای سریع تکنولوژیکی شهرها 

که با ناپایداری محیطی همراه بوده است سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه شهری را درسالهای اخیر برآن داشته تا با 

ورود به عرصه های تاثیر گذار سیما و منظرشهری از ناخوشایندیهای محیطی کاسته و محیط شهری را برای شهروندان 

به محیطی شاداب و دلپذیر بدل نماید. هرچند که بنا به عوامل مختلف این ایده در عمل رویایی بیش نبوده است و غافل 

اداره  اینکه شهرها جوالنگاه معامله بر سر حقوق شهروندی شده و فروش حقوق شهروندی را راز بقای مدیریت و یا  از 

امور شهر می دانند.

ومنظر شهری چیست؟ سیما 
تاثیر  لینچ و ترجمه زنده یاد دکتر منوچهر مزینی بیشترین  اثر کوین  ادعا کرد که کتاب ارزشمند سیمای شهر  می توان 

در ادبیات شهری ایران درباره منظر شهری داشته است . هدفی که لینچ در این اثر دنبال می کند بررسی تاثیر پذیری 

از عناصر شهری است. ناظر 

با  باشد  نیز می  آن  انداختن تداعی گر مفهوم علمی  یا محل نظر  یعنی نظرگاه  لغوی منظر  :معنی  منظر و سیمای شهری 

منظر  با درک  آید و سپس  ناظر  به دیده  ابتدا  آن چه  یعنی  و ذهنیت  از عینیت  ترکیبی است  منظر  این بسط مفهومی که 

موارد  با  آن  مقایسه  و  تجارب   ، خاطرات  با  تلفیق  که  بندد  می  نقش  ذهن  در  سیما  از  تصویری  ذهن  در  آن  پردازش  و 

انسانی  رفتارهای  به  تبدیل  را  محیط  از  آزاردهنده  یا  تجارب خوشایند  اینها  همه  و  آن  منفی  یا  –مثبت  ارزیابی  و  مشابه 

با  همراه  که  را  محیطی  ناهنجاریهای  و  هنجارها  مجموعه  شهری  منظر  و  سیما  کنیم  تلقی  اگر  نیست  ،بیراهه  کند  می 
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اینجاست  از  کند.  می  منتقل  عابران  و  ناظران  به  باشد  می  مبلمان شهری  و  نما  از  اعم  عمودی  و  افقی  نمایان  سطوح 

این  از  و  بریم  اجتماعی آن پی می  تاثیرات شگرف  برنامه ریزی و طراحی سیما و منظر شهری و  اهمیت   به  که 

رو باید تالش نمود تا بر بی نظمی ها و آشفتگی های موجود در عرصه شهر ها که بخشی از آن ناشی از بی 

آمد. به قوانین و اصول  شهرسازی است فائق  توجهی 

ارتقاء کیفی سیما و منظرشهری مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص ضوابط 
های  توسعه  به  نگرش  با  را  منظر  و  سیما  کیفی  ارتقاء  ضوابط  ایران   ومعماری  شهرسازی  شورایعالی   87 درسال 

با هدف بهبود شرایط زندگی شهروندان و ساماندهی سیما و منظر واحیای فرهنگ معماری وشهرسازی  آتی شهرها و 

اجتماعی  تعامالت  افزایش  و  فعالیتهای شهری  و  فضا  در  بصری  های  ناهماهنگی  بروز  از  و جلوگیری  غنی گذشته کشور 

نمود. تصویب 

بومی  مصالح  به  توجه  مصالح   از  استفاده  در  زیست  محیط  آلودگی  از  احتراز  مصوبه  این  در  توجه  مورد  غالب  عناصر 

بدنه  آمدگی  پیش  ممنوعیت  تبلیغاتی،  تابلوهای  و  شهری  تابلوهای  هماهنگی  نما،  مصالح  و  بافت  و  رنگ  همخوانی  و 

هچنین  باشد.  می  قبیل  این  از  مواردی  و....  شیبدار  پوششهای   ، ورودی  فضای  بازوپیش  نیمه  فضای  تعیین  ساختمانها، 

در  فضاهای شهری  کارکردی  ساماندهی  و  زیرساختهای شهری   ، فضاهای شهری  کالبدی  ساماندهی  به  مربوط  ضوابط 

این مصوبه تعریف شده است.

از نمایندگان نظام مهندسی ، شهرداری ، مسکن )راه( وشهرسازی، مشاور تهیه کننده  در این مصوبه کمیته ای متشکل 

طرح شهری، میراث فرهنگی و دو تن از هیئت علمی رشته های شهرسازی و معماری تعریف شده است.

بخشید  سرزندگی  محیط  به  توان  می  جمعی  رفتارهای  و  باورها  از  فارغ  و  قانون  اعمال  طریق  از  صرفا  اینکه  تصور  اما 

باوری است غلط. بنابراین درک این موضوع که از یک طرف مناظر شهری حاصل عمل ارادی انسانهاست و از طرف دیگر 

انسانها ادراکات بصری خود را از مناظر شهری تبدیل به رفتارهای جمعی می کنند موضوعی است که باید در برنامه های 

سیما و منظر مورد توجه قرارگیرد 

به  با توجه  باید  باشد که  ارزیابی  قابل  از همین منظر  نیز  اخیر شروع شده  از سالهای  اندک تالشهایی که  تاثیرات  شاید 

برای مردم سیما ومنظر  با مردم  منافع کوتاه مدت  بر  بلند مدت  منافع  و  منافع خصوصی  بر  منافع عمومی  اولویت 

شهری را ارتقا بخشید.

باید تاکید نمایم که خوشبختانه  موضوع  سیما و منظر شهری مورد توجه  مدیریت ارشد استان نیز  در پایان 

ورود  لزوم  بر  مبنی  مدیره  هیئت  اعضای  با  مشترک  جلسه  در  بوشهر  محترم  استاندار  تاکید  به  توجه  با  و  بوده 

برنامه های هیئت  اولویت  در  ،این موضوع  استان  و منظر شهری شهرهای  به سیما  نظام مهندسی  سازمان 

مدیره سازمان قرار گرفت و در همین راستان بر آن شدیم تا ضمن پیگیری مواردی در این زمینه ، 

نیز به این موضوع اختصاص دهیم و نظرات کارشناسانه مهندسین  از فصلنامه را  این شماره 

و متخصصین امر را جویا شویم. امید که به عنوان تشکلی فنی تخصصی و با حمایت 

استان  شهرهای  سیمای  بر  زیبا  نقشی  بتوانیم  ذیربط  های  دستگاه  همکاری  و 

بزنیم. رقم 
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سخن مدیر مسئول

مهندس حمید پورحیدر :

مقوله زیباسازی در پروژه های شهری

ضمن  که  هستند  مسیرهائی  و  ها  گره  شهری  فضاهای 

هم  نسبی  سرزندگی  و  فعالیت  از  باید  بودن،  محصور 

ویژگی  دارای  باید  لزوماً  فضاهائی  چنین  باشند.  برخوردار 

را  سرزندگی  بتوانند  تا  باشند  ادراکی  و  فیزیکی  خاص  های 

در خود پدید آورده و حفظ کنند. طراحی شهری دانشی است 

مردم،  رفتار  و  ادراک  براساس  را  محیط  کیفیت  ارتقاء  که 

کارشناسان و مدیران برنامه ریزی میکند . آفرینش و ساخت 

انسانی  های  فعالیت  و  عملکردها  با  باید  شهری  فضای  یک 

برای  فیزیکی همه ی شرایط الزم  از لحاظ  و  باشد  هماهنگ 

حضور انسان ها را دارا باشد.

بحث سیما و منظر شهری از مباحثی است که به عنوان یکی از اصول شهرسازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. باید توجه داشت 

که نوع تزئینات داخلی منازل و ساختمان ها تبعاتی برای جامعه ندارد ولی تزئینات بیرونی باید مطابق با معیارهای تعریف شده برای 

هر شهر باشد. 

انداز شهر را شکل می دهند و در  سیما و منظر شهری را می توان مجموعه ای از ساختمان هایی دانست که در کنار همدیگر چشم 

واقع یک کار مشترک در سطح شهر انجام می شود. با وجود اینکه هر پالکی برای خود هویت واحد دارد اما در یک مقیاس کلی یک 

وضعیت عمومی را ایجاد می کند و این از مواردی است که اهمیت سیما و منظر شهری را مشخص می کند. بدیهی است که سیما و 

منظر زیبا را نمی شود به مردم تحمیل کرد بلکه می بایست با فرهنگ سازی ، الگو های خوب و کارهای شاخص به مردم چهره ی 

یک شهر خوب را شناساند.

در مبحث شهرسازی و شاخه سیما و منظر، پهنه بندی شهر نیز یکی از موارد مهم و مورد تاکید است. به عنوان مثال می توان گفت 

زمانیکه در کنار ساختمان های قدیمی طراحی می کنیم می بایست یک سری ضوابط را در نظر گرفت و زمانی که در بافت مرکزی 

شهر یا در حاشیه هستیم نیز می بایست ضوابط متناسب با آن را رعایت کرد و ضوابط باید در پهنه های متفاوت جداسازی شود. در 

واقع این موضوع باید به صورتی باشد که زیباسازی در دل پروژه ها و در متن پروژه ها باشد و نه اینکه ساختمانی را بسازیم و سپس 

نسبت به زیباسازی آن تالش کنیم.

در پایان تاکید می گردد که مقوله زیباسازی در پروژه های شهری باید در اولویت قرار بگیرد و همچنین سپس در راستای تشویق مردم 

به انجام زیباسازی سیاست گذاری الزم را انجام شود. باشد که بتوانیم با برنامه ریزی و توجه بیشتر چهره ای در خور پایتخت انرژی 

ایران بر بدنه شهر به تصویر بکشیم.
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دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

اهمیت رابطه نظام شهرسازی و طبیعت و پایه ریزی نظام 
شهرسازی در جهت محله محوری 

ارتباط  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  عباس  دکتر 

مردم  و  ایران  قدیمی  و  فرهنگ سنتی  در  ریشه  طبیعت  با 

نیمه  کشور  یک  ایران  اینکه  به  توجه  با  و  دارد  کشور  این 

صحرایی و نیمه بیابانی بود بنابراین سازگاری با طبیعت در 

نفت  انرژی  اما  دارد،  دیرینه  ریشه  ایرانی  قدیمی  فرهنگی 

موجب شد تا تعادل طبیعی ایران به شدت خدشه دار شود؛ 

ایران به عنوان یک  با طبیعت برای  لذا برگشتن سازگاری 

رویکرد استراتژیک از جهت اقتصادی مطرح است.  

وی با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت عمران و بهسازی 

شهری ایران به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت راه 

بافت های تاریخی و  بازسازی  و شهرسازی حفظ، مرمت و 

فرهنگی است گفت: اخیرا موضوع بازآفرینی شهرهای ایران با جدیت توسط این شرکت در حال پیگیری است و حتی در این راستا همکاری هایی 

با کشور آلمان برای شهرهای جدید ایران در دستور کار قرار گرفته تا این شهرها به انرژی های پسیو طبیعی متکی باشند که امیدواریم به نتایج 

عملیاتی در این زمینه دست یابیم.

مبنای  گفت:  می کنیم  تعقیب  را  نظام شهرسازی  از جمله  امور مشترک  در  اجتماعی  مشارکت  ایران  در  ما  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر 

شهرسازی ما بیشتر در جهت »محله محوری« سوق پیدا می کند تا مردم محله ها نیز به نحوی درگیر نظام شهرسازی محله خود شوند. در این محله 

ها حس همکاری، گفتگو و مشارکت خیلی بیشتر از یک فضای بزرگی چون تهران است که افراد یکدیگر را نمی شناسند.

دکتر آخوندی تاکید کرد: متاسفانه در هر صورت شهرها تحت تاثیر اقتصاد نفتی به شدت مفهوم اجتماعی خود را از دست دادند و بیشتر مفهوم 

کالبدی پیدا کردند لذا یکی از موضوعاتی که ما تحت عنوان بازآفرینی شهری تعقیب می کنیم رویکرد بازآفرینی محله ها با تبعیت از زندگی مدرن 

است. البته بیش از اینکه موضوع کالبدی و فیزیکی در بازآفرینی محله ها مهم باشد روابط اجتماعی و سازمان اجتماعی بسیار اهمیت دارد. در همین 

راستا اقداماتی در شهرهای مختلف آغاز شده و امیدواریم بتوانیم فعالیت های منسجم تری انجام دهیم. البته بخش مهم این تغییر رویکرد در حوزه 

آموزش نیروی انسانی است که مهندسان ایرانی کمتر در بخش روابط اجتماعی در نظام شهرسازی آموزش دیده اند.

صفحه 
8
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دکتر اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور :

جامعه مهندسی در رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
بدون گذشت رفتار کنند

صفحه 
9

دکتر اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر 

رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در 

مصرف انرژی در نظام ساخت و ساز و مسئولیت سازمان  نظام 

مهندسی ساختمان بر اجراء آن تاکید کرد و گفت: از جامعه 

ملی  مقررات  در رعایت مبحث 19  کنم  تقاضا می  مهندسی 

ساختمان بدون گذشت و اغماض رفتار کنند.

مجلس  در  توسعه  ششم  برنامه  اکنون  کرد:  اظهار  وی 

شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است اما این برنامه 

یعنی حل  برنامه ریزی  و  است  مواجه  عمده ای  چالش های  با 

این چالش های عمده ای که اگر حل نشوند متاسفانه کشور با 

مشکالت حادتری مواجه خواهد شد.

به  ابتدا  در  کشور  عمده  چالش های  بیان  در  دکتراکبرترکان 

بحران آب اشاره کرد و گفت : ما در حال حاضر به دلیل برداشت بی رویه 

و مدیریت نادرست در آب های سطحی و زیر سطحی مشکالت فراوانی 

داریم که محصول مدیریت ناصحیح در همه ادوار گذشته است که سبب 

شده تا در دشت های کشور آسیب جدی بوجود آمده و از 770 هزار چاه 

موجود کشور، 340 هزار چاه غیرقانونی و بقیه نیز که قانونی ایجاد شده 

با برداشت  های غیراصولی به وضعی رسیده اند که کشور را با چالش آب 

مواجه کرده و خوشبختانه معماران ما در سازمان نظام مهندسی ساختمان 

با این مسائل و مشکالت غریبه نیستند .

وی همچنین به فرونشست در دشت های کشور اشاره کرد و ادامه داد: 

فرونشست در دشت های کشور جدی است. یعنی حتی اگر بارندگی های 

فراوانی هم داشته باشیم چاه ها و دشت های ما ظرفیت نگه داری آب را 

ندارند و متراکم شده اند.

دکتر اکبرترکان، چالش جدی دوم را مشکالت محیط   ز یست در کشور 

دانست و اظهار داشت: نمود چالش محیط  زیست در کشور، خشک شدن 

دریاچه ارومیه است که همزمان شاهد هستیم عالوه بر دریاچه 

و  شده  خشک  کشور  عمده  دریاچه  هفت  ارومیه، 

که  هستند  شدن  خشک  معرض  در  یا 

نامناسب  مدیریت  از  نشان 

آب های ورودی به 

دریاچه های کشور است و همه می دانند که حق آب زیست  محیطی ورودی 

به دریاچه ها، غصب شده، چون هر دریاچه ای به اندازه اقلیم خود تبخیر 

دارد. حق آب زیست محیطی سطح دریاچه ضرب  در ارتفاع تبخیر است 

که ساالنه باید رها کنند تا به دریاچه ها وارد شود. وقتی در باالدست این 

حق آب را برمی دارند و ورودی آب به دریاچه ها کمتر از تبخیر است موجب 

خشک شدن تدریجی دریاچه ها می شود. و وقتی عده ای می خواهند این 

مشکالت را حل کنند عده ای دیگر متشبث به عوام فریبی می شوند و 

هیجان آفرینی می کنند و حل آن آسان نیست.

نظام  در  که  سوم  چالش  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 

برنامه ریزی کشور چالش انرژی دانست و افزود: متاسفانه مصرف انرژی در 
کشور، ناهنجار است یعنی در برابر استانداردهایی که در دنیا برای مصرف 

انرژی وجود دارد، ایران مصرفی چندین برابر دارد. در حال 

حاضر ما یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت مصرف 

انرژی در کشور داریم و تولید ناخالص 

داخلی ما 400 میلیارد دالر است. یعنی 

به ازای هر 1000 دالر تولید ناخالص 

داخلی 4.5 بشکه نفت 

می کنیم  مصرف 
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درحالیکه کشور ترکیه تولید ناخالص داخلی 2.5 برابر ایران و میزان انرژی 

مصرفی آنها نصف ایران است و ما اجازه نداریم که با ثروت و دارایی های 

از سوی دیگر کشوری که نمی تواند  اینگونه رفتار کنیم.  آینده  نسل های 

طرح های عمرانی اش را تخصیص اعتبار کند چگونه چنین ثروتی را در سال 

هدرسوزی می کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بیان چالش های دیگر 

به چالش نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک های ما در طی 8 تا 10 سال 

گذشته، ترازنامه ها و سودهای غیرواقعی ارائه داده اند و بر اساس سودهای 

غیرواقعی، سود توزیع کرده و پاداش به مدیران بانک ها داده اند. در حالیکه 

این دارایی ها واقعی نبود و وام هایی که داده شد بعضی زمان ها و یا هیچوقت 

برنخواهند گشت. در حال حاضر ما در کشوردارایی های سوخته داریم و 

تعدادی وام داده شده که سوخته نیست اما عمال نمی دانیم که آیا برمی 

گردانند یا خیر؟ همچنین در سال گذشته مقدار تسهیالت واقعی که به مردم 

داده شد 120 هزار میلیارد تومان برآورد شد این رقم عدد کوچکی است و 

این اقتصاد با این تسهیالت بانکی اندک نمی تواند به رونق برسد.

همچنین وی به صندوق هایی اشاره کرد و اظهارداشت: صندوق بازنشستگی 

کشور، بدون استثنا ناتوان و از کار افتاده است که کسورات به صندوق ها 

ارایه نشده و صندوق ها اکنون توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند 

برای مثال سازمان تامین اجتماعی 3.5 میلیون بازنشسته و 13 میلیون 

کسورات دارد که این کسورات را 13 میلیون نفر اعم از کارفرما و کارگران 

به صندوق می دهند و دولت نیز معادل اش را می پردازد تا بتواند حقوق 

بازنشستگان تامین کند در حالیکه این 13 میلیون نفر کسورات در آینده باید 

بازنشست شوند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند و صندوق بازنشستگی 

کشوری نیروهای مسلح نیز با همین وضعیت بحرانی روبرو هستند.

افزود: عده ای واقعا  و  یارانه اشاره کرد  به چالش  همچنین دکترترکان 

نیازمند دریافت یارانه هستند اما واقعا 75 میلیون نفر در ایران نیازمند آن 

هستند تا ماهانه 45 هزار تومان یارانه بگیرند!؟ ما اکنون اطالع داریم که 

تمام کسانیکه تحت پوششی های کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند را 

باید دولت حمایت کرده و یارانه بدهد. اما ما نمی دانیم که گروه های غنی 

چه کسانی هستند که نباید یارانه دریافت کنند. بنابراین شناسایی گروه 

های غنی با آمارهای موجود دولت امکانپذیر نیست اما شناسایی گروه های 

ضعیف امکانپذیر است.

در ادامه رئیس نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه کشور با چالش 

نظام  فرهیختگان  داشت:  اظهار  است  روبرو  نیز  دیگری  فراوان  های 

باید بدانند که مجموعه اشکاالتی در کشور وجود دارد  مهندسی کشور 

که حل آنها نیازمند یک دل شدن و مدیریت یکپارچه است تا بتواند نظام 

تصمیم گیری کشور جلو  برود.

وی تاکید کرد: امروز اگر نظام تصمیم گیری کشور یکپارچه نباشد امکان 

ورود به حل هیچ  یک از چالش ها نخواهد بود.

دکتر ترکان به نقش معماران در حل مشکل انرژی تاکید کرد وگفت: ما 

برای نگه داری ثروت و دارایی های بین  نسلی خود که منابع هیدروکربنی 

را  باید جلوی هدرسوزی  ابتدا  در  آنهاست  مهمترین  گاز  و  نفت  از  اعم 

بگیریم. بخش عمده ای از این هدرسوزی در ساختمان اتفاق می افتد. ما 

می دانیم که متوسط ساخت و ساز اخیر، سالی 100 میلیون متر مربع بوده 

که در طی یک دهه رقمی معادل یک میلیارد متر مربع و نزدیک به 50 درصد 

ساختمان های کشور می شود. در رابطه با تمام ساختمان هایی که در 10 

ساله اخیر ساخته شد، ما و شما نوشتیم و تاکید کردیم که باید مبحث 19 

مقررات ملی رعایت شود و گرنه پایان کار نمی دهیم حال آیا مبحث 19 به 

طور واقعی رعایت شد!؟

وی با اظهار تاسف از رعایت نشدن قوانین و مقررات ملی ساختمان در 

نظام ساخت و ساز کشور افزود: همه ساختمان های ساخته شده پایان 

کار دارند و این بدین  معناست که مبحث 19 باید در آن رعایت می شد که 

متاسفانه نشده است. اینها اشکاالتی است که جامعه مهندسان باید آن را 

حل کنند. نمی توانم چشمم را ببندم به اینکه ما در ساخت و ساز، مقررات 

ملی داریم که یکی از مهمترین مباحث مقررات ملی، مبحث 19 است که 

به انرژی مربوط است و دستورالعمل های بسیار ساده ای دارد که می گوید 

باید صرفه جویی کنیم و در عین حال آن را نادیده می گیریم.

رئیس نظام مهندسی ساختمان یادآور شد و گفت: مصرف انرژی در ایران 

به ازای یک متر مربع ساختمان حدود 500 کیلووات ساعت انرژی است. 

این در حالی است که در کشورهای اروپایی، مصرف یک متر مربع انرژی 

در ساختمان اعم از سرمایش، گرمایش و روشنایی حدود 200 کیلووات 

ساعت است و اروپایی ها دارند می روند به سمتی که این مقدار را به 50 

کیلووات ساعت در سال کاهش دهند.

وی در بیان راهکارهای خود ادامه داد: ایران می تواند با اصالح روش کار 

و اجرای مقررات ملی ساختمان در مبحث 19 و مصرف بهینه انرژی این 

هدرسوزی را کاهش دهد. مهندسان دقت کنند که اگر مبحث 19 مقررات 

ملی ساختمان رعایت نشد زیر بار نرفته و کوتاه نیایند.

همچنین رئیس نظام مهندسی ساختمان،  مشکالت آلودگی پایتخت کشور 

را یکی از چالش های مهمی دانست که در صورت مصرف بهینه انرژی و 

رعایت آن در ساخت و ساز، می تواند کاهش یابد و افزود: شهر تهران در 

پنج ماهه سرد سال، روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز و روزانه 24 میلیون 

لیتر بنزین و گازوئیل می سوزاند. اگرچه بیشتر تمرکزها بر سوخت بنزین و 

گازوییل است زیرا آنها بیش از سوخت خانگی در آلودگی موثر هستند اما 

سهم مصارف خانگی سوخت در 5 ماهه سرد سال 3 برابر بنزین و گازوئیل 

در تولید گازهای کربنی است که باعث وارونگی هوا می شوند و لحافی 

از دی اکسیدکربن را روی شهر تهران می کشد. به همین دلیل می توان 

با رعایت مبحث 19، در بازدهی مصارف انرژی خانگی 50 درصد صرفه 

جویی کرد.

در پایان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: رعایت 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برعهده مهندسان است و در این مورد 

نمی توان فرافکنی کرد. مهندسان نباید از معیارهای مباحث مقررات ملی 

ساختمان اغماض کنند تا صرفه جویی در انرژی ممکن شود.

ملی  مقررات  مبحث 19  رعایت  در  کنم  می  تقاضا  مهندسی  جامعه  از 

ساختمان بدون گذشت و اغماض رفتار کنند و لطفا همگی در 31 استان 

کشور همت کنند تا صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها محقق 

شود که این دستاوردی مهم برای کل کشور محسوب می شود.
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وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون  مظاهریان  حامد  دکتر 

پیشنهادات  و  اقدامات  آخرین  بیان  در  شهرسازی  و  راه 

وزارت راه و شهرسازی برای اصالح قانون نظام مهندسی 

و  راه  وزارت  پیشنهادی  مفاد  ارایه  و  ساختمان  کنترل  و 

نظام  قانون  اصالحات  گفت:  دهم  مجلس  به  شهرسازی 

مهندسی و کنترل ساختمان موضوعی است که در وزارت 

راه و شهرسازی به جد از سوی وزیر راه و شهرسازی و 

تا  و  شده  پیگیری  ساختمان  و  مسکن  معاونت  همچنین 

حصول به نتیجه که اصالح برخی از لوایح در مجلس است 

دنبال خواهد شد.

افزود:  و شهرسازی  راه  وزیر  و ساختمان  مسکن  معاون 

شاهد بودیم که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی ابالغیه 

را  هستند  متضاد  منافع  دارای  که  داوطلبانی  شرکت  و  حضور  عدم 

اجرایی شدن  با  و  ابالغ کرد  نظام مهندسی ساختمان  انتخابات  در 

آن سه گروه کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کارکنان شهرداری ها 

در  شرکت  از  کشور  وزارت  کارکنان  همچنین  و  شهری  مدیریت  و 

منع  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  مدیره  هیات  انتخابات 

تضاد  از  ناشی  احتمالی  تخلفات  از  برخی  اینکار جلوی  با  که  شدند 

منافع تا حد قابل توجهی گرفته شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به روز کردن قوانین 

و برخی از اصالحات در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که 

بیش از 21 سال از تصویب آن می گذرد ضروری است، تاکید کرد: 

در الیه اصالح قانون، تغییر رفتار حرفه ای به طور مداوم در بیش از 

دو سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال شد. همچنین 

که  بود  کارهایی  از  دیگری  بخش  بخشنامه ها  و  آیین نامه ها  اصالح 

دنبال شدند و برای تصویب به هیات دولت ارایه شد که مورد تصویب 

نیز قرار گرفت و در حال حاضر نظام نامه رفتار حرفه ای ابالغی است 

که اجرای آن توسط دستگاه ها و سازمان های اجرایی ضروری است.

ادامه داد: بحث اصالح قانون که مهمترین سطح از سه  مظاهریان 

سطح تغییراتی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند و با 

توجه به اینکه اصالح قانون در دو سال قبل در مجلس متوقف شده 

بود با شروع به کار مجلس دهم و نگاه تخصصی نمایندگان این دوره 

در سرلوحه کار قرار گرفته و به زودی به مجلس ارایه خواهد شد.

قانون نظام مهندسی و کنترل  بیان خط مشی عمومی اصالح  وی در 

قانون،  تغییر  عدم  گفت:  و  کرد  اشاره  کلیدی  مورد   9 به  ساختمان 

حفظ نقاط قوت قانون، توجه به حقوق شهروندان،ایجاد یکپارچگی 

در نظام ساخت و ساز کشور، اصالح نحوه انتخاب بازرسان و اعضای 

و  ارتقای سالمت  ساختمان،  کنترل  موضوع  بسط  انتظامی،  شورای 

نظام  سازمان های  در  فساد  و  انحصار  رانت،  بروز  زمینه های  حذف 

و  توازی  و حذف  عبارتی،  و  ویرایشی  حقوقی،  اصالحات  مهندسی، 

اصالح  در  که  است  خط مشی هایی  جمله  از  دیگر  قوانین  با  تداخل 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دنبال می کنیم.

فکر  اتاق  و  همفکری  جلسه  برگزاری  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 

برای بررسی موارد اصالحی در قانون را از دیگر اقدامات وزرات راه و 

شهرسازی در این باره برشمرد و افزود: جلسه همفکری و اتاق فکری 

در وزارت راه و شهرسازی و با مشارکت جامعه مهندسی برگزار شد 

کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  اصالح  پیش نویس  و  پیشنهادات  تا 

تنظیم  چگونه  و  باشد  لوایحی  چه  شامل  آنکه  اساس  بر  ساختمان 

شود با همفکری اعضا بررسی شد تا در نهایت با جمع بندی نهایی به 

مجلس دهم ارایه شود.

لوایح  )بررسی  منظور  به همین  که  به جلسه ای  مظاهریان همچنین 

در  ساختمان(  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  تنظیم  چگونگی  و 

وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد اشاره کرد و گفت: پیشنهادات 

ذی نفعان صنعت ساخت و ساز کشور از سوی کارگروه های تخصصی 

کارهای  و  دنبال خواهد شد  منظور تشکیل شده است  به همین  که 

در  که  گرفت  خواهد  انجام  زمینه  این  در  تخصصی  و  کارشناسی 

به مجلس  پیشنهاد  به عنوان  کارشناسی شده  موارد  تمامی  نهایت 

ملت  خانه  در  آن  تصویب  مراحل  تا  می شود  ارایه  اسالمی  شورای 

دنبال شود. 

دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی :

الیحه اصالحیه قانون نظام  مهندسی و کنترل ساختمان
 در کارگروه های تخصصی 
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مهندس سید محمد حسن باستی معاون امور عمرانی استاندار بوشهر:

سازمان نظام مهندسی
 نقش مهمی در نظارت بر پروژه های عمرانی دارد

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: سازمان نظام مهندسی نقش مهمی در نظارت بر 

پروژه های عمرانی دارد و انتظار داریم در این مقوله به خوبی نقش آفرینی کند.

توسط  عمرانی  پروژه   400 و  هزار   2 از  بیش  هم اکنون  افزود:  باستی  محمدحسن  سید  مهندس 

دستگاه های اجرایی در نقاط مختلف استان بوشهر در دست اجراست که نظام مهندسی می تواند 

در زمینه مشاوره، طراحی و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های عمرانی نقش آفرینی کند.

اجرایی  استان  سطح  در  عمرانی  پروژه  تومان  میلیارد  یک هزار  از  بیش  ساالنه  داشت:  ابراز  وی 

پروژه ها  این  کیفیت تر  با  و  بهتر  اجرای  در  می تواند  حتما  مهندسی  نظام  سازمان  که  می شود 

نقش آفرین باشد.

مهندس باستی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی باید در شهرهایی که حجم ساخت و ساز بیشتر 

است، حضور موثرتری داشته باشد و باید از توان فنی این سازمان نهایت بهره را ببریم.

وی تاکید کرد: حضور بیش از 4 هزار و 800 مهندس در سازمان نظام مهندسی در واقع یک مزیت ارزشمند برای این سازمان است و امیدوار 

هستیم که این سازمان نقش تاثیرگذاری در پروژه های عمرانی ایفا کند.

شایان ذکر است که در راستای تاکید معاون استانداری بوشهر مبنی بر نقش مهندسین متخصص عضو سازمان در پروژه های عمرانی، سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر طی فراخوانی، مهندسینی که دارای وقت آزاد و تجارب کافی در زمینه طرح های عمرانی بوده اند را 

به عنوان ظرفیت های بالقوه شناسایی نمود تا در صورت نیاز از همکاری آنان در مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی استان بوشهر 

استفاده شود.

صفحه 
12



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
13

مهندس منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی :

سرفصل های تغییرات پیشنهادی
 اصالح قانون نظام  مهندسی و کنترل ساختمان 

منوچهر  شهرسازی،  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 

شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت 

سازمان های  دفتر  نام  تغییر  خبر  اعالم  با  شهرسازی  و  راه 

به  راه و شهرسازی  وزارت  و تشکل های حرفه ای  مهندسی 

دفتر توسعه مهندسی گفت: ساختار ارایه خدمات ساختمان 

در بخش های مختلف دستگاه ها و سازمان ها، تعارض منافع 

شدیدی دارد و این بحث یک موضوع محدود به داخل حرفه 

در  اخیرا  است.  مطرح  دنیا  تمامی  در  بلکه  نیست  مهندسی 

دعوتی که برای جلسه مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد 

از  یکی  عنوان  به  بحث  این  داشتیم  متحد  ملل  سازمان 

اصلی ترین و مهمترین چالش مطرح شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تعارض منافع را چالشی جهانی 

عنوان کرد و افزود: متاسفانه وابستگی شدید نهادهای کنترل کننده در 

یکی  کنترل شوندگان  به  استان ها  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 

مهندسی  نظام  در سازمان های  طراحی ساختار  و  مدیریتی  از عجایب 

ساختمان است که تقریبا در دنیا چنین نهادی بی سابقه است. بدین نحو 

موازی،  سطوح  در  همچنین  و  سطح  باالترین  تا  پایین ترین  از  که 

باید حسن  هیات مدیره  یا  است  کنترل شونده  رای  نیازمند  کنترل کننده 

انجام خدمات مهندسی اعضا را کنترل کند ولی نیازمند رای اعضاست 

یا هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید هیات مدیره را 

کنترل کند نیازمند رای اعضاست یا حتی رئیس سازمان نمی تواند هیات 

مدیره خود را کنترل کند زیرا در دوره بعد رای نمی آورد و از طرفی اگر 

کنترل هم انجام ندهد طبیعتا شرایطی پیش می آید که عوامل کنترل باید 

مسکوت بماند و پنهان شود.

به گفته شیبانی اصل، مشکالت تعارض منافع در بحث بازرسان سازمان 

و شورای انتظامی نیز وجود دارد و باعث بروز اختالل در خدمات رسانی 

به شهروندان شده است که در الیحه اصالحات قانون نظام مهندسی و 

کنترل ساختمان به آن توجه ویژه ای شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکالت قانونی 

نظام مهندسی  سازمان های  اعضای  و  عمومی  مجمع های  برگزاری  در 

و  پرداخت  تهران  استان  مشکالت  به  نمونه  برای  استان ها  ساختمان 

دارد  نفر عضو  تهران 120 هزار  استان  نظام مهندسی  گفت: سازمان 

که بر اساس قانون اگر بخواهد مجمع عمومی آن برگزار شود 60 هزار و 

یک نفر باید در مجمع حاضر باشند که مدیریت این جمعیت، جایگاه آنها، 

رای گیری و شمارش آرا، مشکالت فراوانی را به دنبال خواهد داشت و 

عمال چنین اتفاقی غیرممکن خواهد بود. اینها بخشی از مشکالتی هستند 

که در اصالحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درصدد حل آنها 

هستیم.

شیبانی اصل در بیان سایر مشکالتی که سازمان های نظام مهندسی با آن 

دست به گریبان هستند و باید برای اصالح آنها قدم برداشت به واگذاری 

وظایف خارج از قانون به سازمان های استان ها و دریافت پول و توزیع 

آن اشاره کرد و افزود: واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان های 

استان ها از جمله دریافت پول و توزیع آن به حد غیرقابل قبولی رسیده 

است و اگر اقدام جدی در این باره انجام نشود موجب متالشی شدن 

این  زیرا  شد  خواهد  درون  از  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های 

سازمان ها را به نهادهای اقتصادی فاقدشفافیت و غیرقابل نظارت تبدیل 

کرده است و باعث بروز تخلفات مختلف در سازمان ها شده که ناشی از 

خالء های قانونی و بعضا تفسیرهای غلط و نادرست حقوقی از وظایف و 

اختیارات ارکان سازمان است.

و  امضافروشی  چالش های  حل  برای  قانون  اصالح  لزوم 
خدمات صوری مهندسی

و  فروشی  امضا  داد:  ادامه  ساختمان  توسعه  مهندسی  دفتر  مدیرکل 

خدمات صوری به صورت وسیع به دلیل تفسیر از قانون، بخشی دیگر 

از مشکالتی است که باید برای آنها چاره اندیشی شود. به عنوان مثال 

و  ابتدا شیوه نامه  آرزو  و  امید  هزاران  با  که  اجرای ساختمان  در بخش 

سپس الزامات مربوط به مجری و سپس سازنده در اولین دوره تدوین 

قانون و تالش برای تصویب آن در 21 سال پیش وضع شد بخش اعظم 

آن شاید بیش از 95 درصد این بخش به صورت صوری تبدیل شده و 

خدمات واقعی داده نمی شود.
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اصالح مجازات های انتظامی در اصالحات الیحه قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان 

شیبانی اصل گفت: به دنبال این شرایط )صوری شدن 95 درصدی اجرای 

و  انتظامی  تخلفات  زیرا  یافته  افزایش  انتظامی  پرونده های  ساختمان(، 

حرفه ای زیاد شده است. همچنین مجازات های انتظامی عمال بازدارندگی اش 

را از دست داده است. زیرا فردی که به اندازه 11 تا 12 سال کار می گیرد و در 

شورای انتظامی به دو تا 3 سال و حتی لغو دائم مجازات می شود فردی است 

که به اندازه 30 سال کار گرفته و بدین معنا دوره بازنشستگی خود را طی 

کرده است و با این شرایط مجازات های انتظامی برای چنین فردی بازدارنده 

نیستند. حتی لغو دائم پروانه مجازات موثر به حساب نمی آید زیرا متاسفانه، 

بهره مندی کافی برای متخلف ایجاد شده است.

هست  امروزه  که  شرایطی  و  ضرورت ها  این  وجود  با  داد:  ادامه  وی 

خط مشی که توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 

برای دفتر توسعه مهندسی ترسیم شده است شامِل عدم تغییر کل قانون 

)بدین معنا کل قانون و چهارچوب آن تغییر نخواهد کرد. گرچه ممکن است 

بعدها این ضرورت ایجاد شود که قانون جدیدی برای نظام مهندسی کل 

رشته ها نوشته شود. اما خط مشی کلی ما این است که چهارچوب قانون 

تغییر نکند.(، حفظ نکات قانون )قانون نکات قوت فراوانی دارد که حفظ 

می شوند(، توجه به حقوق شهروندان )یک باور غلط که دارد توسعه پیدا 

می کند این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد صنفی 

است در حالیکه نظام مهندسی ساختمان یک نهاد کامال حرفه ای است 

و نهادهای حرفه ای با نهادهای صنفی تفاوت های فراوانی دارند و شاید 

از 10 درصد  کمتر  مهندسی ساختمان  نظام  در سازمان  جایگاه صنف 

قانون نظام مهندسی  به حقوق شهروندان در اصالحات  و توجه  باشد 

مورد توجه جدی قرار دارد.

شیبانی اصل افزود: اصالح ساختاری به تعریف ماده 1 قانون و تعبیر خاص 

آن، بسنده کردن تغییرات به کمیته های ضروری، ارتقای سالمت و حذف 

بروز زمینه های رانت و فساد در شرایط ناخواسته حال حاضر، و در نهایت 

منع استخدام سازمان های نظام مهندسی از استخدام های خویشاوندی و 

رفاقتی که متاسفانه در سراسر کشور به طور وسیعی رواج یافت پیشنهادات 

برای اصالح قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هستند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تاکید کرد: در اصالحات قانون 

تجربیات  از  بهره مندی  موضوع،   3 ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام 

20 سال اخیر، نتایج آسیب شناسی ها و حذف توازی و تداخل با قوانین 

دیگر )یکی از مهمترین تداخل و توازی، تفسیر هفت ماده 100 قانون 

شهرداری هاست(، 3 موضوعی هستند که در اصالحات جدید بر اساس 

آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تغییرات پیشنهادی را در 23  عنوان توضیح داد: پیش بینی جایگاه 

قانونی برای نظام نامه رفتارحرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان، تبیین 

جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان )زیرا این جایگاه بسیار 

مورد مناقشه است، برخی آن را نهاد دولتی و در متن قانون، برخی آن 

را سازمان خصوصی، نهاد حرفه ای، نهاد عمومی غیردولتی و در قوانین 

نگاه  نوع  قوانین دیگر،  و  اداری  ارتقای سالمت  قانون  از جمله  مختلف 

متفاوت بوده و الزم است جایگاه حقوقی سازمان به طور کامال مشخص 

به  توجه  با  آن  اعتبار  و  مدارک صالحیت  تعریف شود.(، شرایط صدور 

تجربیاتی که در این سال ها به وجود آمده است بخشی از پیشنهادات 

در زمینه الیحه اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

شیبانی اصل در بیان دیگر پیشنهادها به  منع پرسنل نهادهای دولتی و 

عمومی برای استفاده از پروانه اشتغال به کار در زمان خدمت در قبال 

دریافت حق فنی که  خواست یک کمپین 6 هزار نفری است اشاره کرد 

و گفت: تغییر و اصالح ساختار مجمع عمومی و تخصیص اعطای رای 

صرفا به دارندگان پروانه اشتغال به کار، اصالح ساختار ارکان سازمان 

نظام مهندسی ساختمان و سازمان های استان ها، تبیین دقیق رشته های 

مهندسی ساختمان موضوع قانون، پیش بینی دادسرا و دادگاه انتظامی با 

شعب سه گانه به جای شورای انتظامی و اصالح ساختار دادرسی بخش 

دیگری از پیشنهادهای اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

به شمار می روند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: تامین اصل قانونی 

و  قانون  متن  در  مجازات ها  و  تخلفات  درج  با  مجازات  و  جرم  بودن 

مناسب سازی آن با شرایط روز حرفه، تبیین شرایط عضویت در مجمع 

عمومی، تصدی سمت بازرسی و عضویت در دادسرا و دادگاه انتظامی، 

مرکزی،  و شورای  مدیره  هیات  اعضای  انتخاب  و شرایط  تعداد  تغییر 

پیش بینی بازرس برای شورای مرکزی، پیش بینی الزاماتی در خصوص 

چهارچوب  در  محلی  و  منطقه ای  مقررات  پیش بینی  ساختمان،  کنترل 

پیش بینی  ساختمان،  بازرسی  نظام  پیش بینی  ساختمان،  ملی  مقررات 

تدوین کارنامه حرفه ای مهندسان، پیش بینی سامانه اطالعات یکپارچه 

)اطساک(، پیش بینی مرور زمان برای مسئولیت های مهندسان، پیش بینی 

شرکت های تضمین ساختمان، متناسب نمودن جزای نقدی متخلفان از 

قانون و تعدیل آتی آن، یکپارچه سازی نظام های ساخت و ساز در کشور، 

تبیین محل تامین هزینه های اجرای قانون و اصالحات عبارتی و واژگان 

به کار رفته در قانون سرفصل های تغییرات پیشنهادی در اصالح قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.  
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غالمعلی میگلی نژاد شهردار بوشهر :

جهت نشان دادن زیبایی های بافت ،پوسته بیرونی بناهای تاریخی
 چهار محل مرمت و نوسازی می شود 

پروژه  اجرای  به   اشاره  با  بوشهر  شهردار 

و غربی در سال  لیان شرقی  بهسازی خیابان 

گذشته  اظهار داشت: به زودی پروژه نوسازی 

آغاز  را  تاریخی  بناهای  و  بافت  بیرونی  پوسته 

خواهیم کرد و با احیا و زیباسازی بافت ، مالکینی 

که بافت را رها کرده اند تشویق به بازگشت و 

زندگی در بافت  می شوند.

که  مطلب  این  بیان   با  نژاد  میگلی  غالمعلی 

سنگفرش معابر و کوچه های بافت در دستور 

کار قرار گرفته است  افزود:  برای بهبود وضعیت 

بافت و اینکه پس از پروژه های شهرداری به 

این اقدامات آسیب نرسد  به همکاری ادارات 

برق و آب و مخابرات و گاز نیاز داریم تا برنامه 

های خود را به ما اعالم کنند .

شبکه  بهسازی  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

فاضالب و برق در بافت افزود: شبکه برق در 

بافت باید از این وضعیت فعلی بیرون آمده و  

چه بهتر که زیرزمینی شود .

شبکه  وضعیت  همچنین  داد:  ادامه  وی 

فاضالب بافت نیز نیاز به برنامه جدی دارد که 

مسئولین مربوطه باید در این رابطه تصمیمات 

اجرایی بگیرند.

منازل  معافیت  به  اشاره  با  بوشهر  شهردار 

صدور  عوارض  پرداخت  از  بافت  در  واقع 

شهرداری  داشت:  اظهار  مسکونی  پروانه 

تشویق  و  بافت  احیای  برای  را  خود  تالش 

با  محالت  این  در  زندگی  برای  شهروندان 

پروانه طبق  معافیت صد درصد کسب  صدور 

مصوبه شورای شهر آغاز کرده است.

که  مطلب  این  بیان  با  استان  مرکز  شهردار   

توسعه  برای  مهمی  های  برنامه  شهرداری 

 : اظهار داشت  دارد  متوازن شهر در سال 95 

سال 95 پروژه های خوبی را خصوصا در بافت 

فرهنگی و محالت هفتگانه جنوب شهر تعریف 

کرده ایم و تغییرات وسیعی در این مناطق ایجاد 

خواهد شد.

که  شهرداری  مطلب  این  بیان  با  نژاد  میگلی 

باید  قانون  طبق  و  است  هزینه  درآمد  نهادی 

اظهار  کند   تامین  را  خود  های  هزینه  تمام 

داشت: با  اشاره به رکودی که در این چندسال 

در حوزه اقتصادی وجود دارد، از اعتبارات دولتی 

به شهرداری بودجه ای اختصاص داده نشده و 

ما با برنامه توسعه محوری که داریم با کاهش 

درآمدی شدیدی مواجه هستیم.

وی افزود : نگاه ما این است که با راهکارهای 

و  کنیم  جبران  را  ها  افتادگی  عقب  درآمدزا 

از   بیش  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  طبق 

200میلیارد تومان برای سالجاری بودجه پیش 

کمک  به  بودجه  این  اگر  و  است  شده  بینی 

شهروندان محقق شود، تغییرات عمده ای در 

سطح شهر ایجاد می شود.
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دکتر ساالری استاندار بوشهر در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی:

ورود سازمان نظام مهندسی 
در سیما و منظر شهرهای استان بوشهر ضروری است

اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در تاریخ 22 فروردین ماه سال جاری با دکتر مصطفی ساالری استاندار 

بوشهر، مهندس باستی معاون عمرانی و مهندس حسین آبادی مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر دیدار نمود.

از برگزاری این جلسه توضیحاتی را در خصوص عملکرد  ابتدای این نشست مهندس احمد زارعی رئیس سازمان ضمن اظهار خرسندی  در 

سازمان ارائه نمود.

این سازمان در استان دارای حدود 4800  اینکه  افزود: علی رغم  و  بزرگترین تشکل حرفه ای کشور دانست  را  وی سازمان نظام مهندسی 

عضو می باشد و بزرگترین تشکل حرفه ای استان به شمار می رود و همچنین با عنایت به این موضوع که قانون نظام مهندسی در سال 75 

تکلیف نمود که این قانون حداکثر ظرف مدت 10 سال اجرایی شود، متاسفانه تاکنون این قانون به کل استان تعمیم پیدا نکرده و در بعضی از 

شهرهای استان هنوز اجرا نشده است.

وی عنوان نمود: نگاه ما در ارائه خدمات مهندسی اصاًل نگاه درآمدزایی نیست. در همین راستا میتوان عنوان نمود که بررسی انجام شده در 

سال 94 نشان داد که 45 درصد هزینه ها از محل ذخیره هایمان بوده است و در خیلی از شهرهای استان فقط هزینه می کنیم و در عین حال با 

توجه به اینکه هدف این سازمان ترویج مقررات ملی ساختمان است، به همه ی شهرداری ها اعالم آمادگی کردیم و در جلساتی که با مهندس 

باستی داشتیم ایشان نیز بر توسعه ی این خدمات تاکید داشتند.

وی اظهار داشت: پتانسیل خدمات دهی در کلیه نقاط استان هم در زمینه خدمات مهندسی و هم در بحث پروژه های عمرانی فراهم می باشد 

و سازمان نظام مهندسی این آمادگی را دارد که با هماهنگی حوزه عمرانی و دفتر فنی از ظرفیت های خدمات مهندسی استان استفاده شود.

وی کوتاه کردن دست افراد فاقد صالحیت در بخش ساخت و ساز را یکی دیگر از اهداف سازمان برشمرد و اجرای موضوع مجریان ذی صالح 

را در حوزه ساخت و ساز استان از اهداف آینده این سازمان عنوان نمود.

آمادگی هرگونه  پتانسیل هایی که دارد  با  بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  مهندس زارعی در پایان سخنان خود 
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همکاری در اجرای برنامه های دولت و همچنین برنامه های استاندار محترم در جهت افزایش امید اجتماعی را دارد.

سپس اعضای هیئت مدیره نیز مطالبی را از قبیل تغییرات اساسی ایجاد شده در پیش نویس مبحث دوم ، دغدغه های گروه معماری سازمان 

در خصوص بافت قدیم ، نماهای تایید نشده ساختمان ها از جمله نمای رومی در فضای شهری، سیمای منظر شهری، مطالعات ژئوتکنیک و 

ضرورت انجام این آزمایشات جهت حفظ ایمنی و عنوان نمودند.

نظام مهندسی  پتانسیل های موجود در سازمان  و  نقطه نظرات خود در خصوص وظایف  بیان  به  نیز  باستی  آبادی و مهندس  مهندس حسین 

پرداختند و نقش و جایگاه این سازمان را در استان مهم برشمردند.

مهندس باستی در این راستا اظهار داشت: توانمندی و تخصص و توانایی علمی مهندسین عضو نظام مهندسی نسبت به دستگاه های اجرایی 

دیگر بازوی توانمندتری برای همکاری در پروژه های عمرانی است.

معاون عمرانی استاندار، آمادگی خود را جهت استفاده از این پتانسیل ها اعالم نمود و افزود: ما انتظار پررنگ شدن نظام مهندسی با توجه به 

توان حرفه ای آن را داریم.

وی با تاکید مجدد بر لزوم تعمیم اجرای مقررات ملی ساختمان در کلیه نقاط استان گفت: بر اساس تعداد صدور پروانه ها ، بنده شهرداری ها 

را مکلف می کنم تا حضور نظام مهندسی را به تدریج در شهرهایی که میزان ساخت و ساز بیشتر می باشد را پررنگ تر نماییم.

وی خاطرنشان کرد که این موضوع با همکاری مهندس زارعی در حال پیگیری است.

بیان  مهندسی  نظام  مدیره  هیئت  بدنه  در  متخصص  و  تجربه  با  افراد  انتخاب  تبریک  بوشهر ضمن  استاندار  مصطفی ساالری  دکتر  ادامه  در 

داشت: با انتخابات هیئت مدیره جدید و بازخوردهایی که در این مدت به اینجانب رسیده است شاهد تحوالت مثبت در این سازمان هستیم و 

خوشبختانه ترکیب هیئت مدیره افراد باتجربه و متخصصی هستند که وحدت و همدلی آنان موجب رشد سازمان خواهد شد و زمینه ی ایجاد 

تحوالت مثبت را ایجاد خواهد نمود.

استان  در  را  توانمندی خود  و  کند  اثبات  را  نقش خود  بتواند  که  نماید  عمل  ای  گونه  به  مهندسی  نظام  داریم سازمان  انتظار  ما  افزود:  وی 

نشان دهد.

وی اعالم آمادگی نمود که جایگاه نظام مهندسی را در استان تثبیت نماید و گفت: این آمادگی در مجموعه استانداری برای همکاری با شما 

وجود دارد.

نیز  استانداری  از جانب مجموعه  این پشتیبانی  افزود:  و  نظام مهندسی شد  از سوی  برنامه های مختلف  و  ارائه طرح  دکتر ساالری خواستار 

پشت سر شما خواهد بود. نظارت شما باعث میشود ایمنی با ضریب اطمینان بیشتری در شهرها لحاظ شود و ما مخاطرات کمتری را در آینده 

داشته باشیم.

رضایت  که  اندیشید  راهکارهایی  بایست  می  ها  هزینه  کردن  کم  و  ایمنی  رعایت  و  مقررات  بهتر  رعایت  با  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  استاندار 

عمومی را نیز در پی داشته باشد. حذف بروکراسی و کاهش هزینه ها ، رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت که از این موضوع را باید مثبت 

دید و از آن در جهت رشد سازمان استفاده نمود.

باید این  با سازمان نظام مهندسی را در راستای اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان ضروری دانست و گفت:  وی همکاری شهرداری ها 

همکاری ها را تقویت بخشید و شما می بایست با پیگیری، تعامل و گفتگو زمینه ی این تحوالت را فراهم نمایید.

وی از سازمان نظام مهندسی خواست که در خصوص سیما و منظر شهری زمینه را فراهم آورده و در این زمینه ورود نماید.

وی در این راستا عنوان نمود: می بایست توجه به منظرها را بیشتر کرد و سیمای منظر شهری را بهبود بخشید. در جاهای مختلف دنیا تنوع 

در نماها کمتر دیده میشود که یکنواختی و نظم در منظر شهری می بایست در کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در این زمینه ها، شما می 

نمایند و در  ایده ها استفاده  این  از  بایست  ایده و مشورت بدهید و همکاران می  بازوی مشورتی حوزه عمرانی باشید. شما می توانید  توانید 

نهایت ما آماده ی پشتیبانی از شما هستیم و از هرگونه برنامه ای که در راستای تاثیرگذاری مثبت در مرکز استان و شهرهای دیگرمان می 

باشد، استقبال خواهیم نمود.

دکتر ساالری در پایان اظهار نمود: تعدادی از اعضای هیئت مدیره با سابقه حضور در استانداری، تاثیر بسزایی در همکاری ها و برنامه ریزی ها 

خواهند داشت و امید است که این تحوالت تاثیر مثبتی بر زندگی مردم استان داشته باشد.
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نشست اعضای هیئت مدیره سازمان 
با حجت االسالم والمسلمین دکتر خدری منتخب مردم 

شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم 

    اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 

چند  از گذشت  و پس  و مسئولین  مقامات  با  دیدارهای خود  ادامه  در 

روز از دیدار با استاندار و معاون عمرانی، با حجت االسالم والمسلمین 

دکتر خدری منتخب مردم شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم در سازمان 

به گفتگو نشستند.

ضمن  سازمان  رئیس  زارعی،  احمد  مهندس  نشست  این  ابتدای  در 

اعتماد  جلب  ایشان جهت  به  تبریک  و  خدری  دکتر  به  خوشامدگویی 

آنان  نماینده  عنوان  به  اسالمی  در مجلس شورای  برای حضور  مردم 

اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد خدمات چشمگیری به جمهوری 

اسالمی ایران و مردم استان بوشهر باشیم.

وی به نحوه تشکیل نظام مهندسی بر اساس قانون در سال 74 اشاره 

و  مهندسین عضو  تعداد  در خصوص  آماری  اطالعات  ارائه  به  و  نمود 

شرح وظایف سازمان به طور مختصر پرداخت.

دولت  از  مستقل  را  مهندسی  نظام  سازمان  بودجه  زارعی،  مهندس 

دانست و از این سازمان به عنوان کمک حال دولت باالخص در زمینه 

رود،  می  به شمار  جامعه  روز  دغدغه  مهمترین  که  مهندسین  اشتغال 

یاد نمود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، حیطه خدمات 

را در زمینه های طراحی، نظارت و اجرا عنوان نمود و  دهی مهندسی 

فاقد  افراد  دست  به  اجرا  بخش  حاضر  حال  در  متاسفانه  شد:  یادآور 

در  مدیره  هیئت  این  که  گیرد  می  انجام  تخصص  حیث  از  صالحیت 

تالش است با همکاری نهادهای مرتبط به ویژه استانداری و مجموعه 

معاونت عمرانی این قانون را به مرحله ی اجرا درآورد.

وی با اشاره به حوزه خدماتی نظام مهندسی در استان اظهار داشت: 

علی رغم اینکه قانون تاکید کرده است که همه نقاط کشور می بایست 

استان  در  متاسفانه  باشند،   74 سال  در  مصوب  قانون  پوشش  تحت 

پوشش  تحت  استان  مناطق  درصد   60 تا   55 حدود  تنها  بوشهر، 

خدمات نظام مهندسی است.

مهندس احمد زارعی با اشاره به دیدگاه نادرست بعضی از شوراهای 

ملی  مقررات  رعایت  گفت:  مردم،  به  هزینه  تحمیل  بر  مبنی  شهر 

حوادث  بروز  هنگام  در  مالی  و  جانی  ضررهای  از  تنها  نه  ساختمان 

کاهش  موجب  اصولی  های  طراحی  حتی  میکند،  جلوگیری  غیرمترقبه 

هزینه ها نیز می گردد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با تاکید بر تاثیر 

بسزای حضور دکتر خدری در مجلس شورای اسالمی و تصمیم گیری 

های انجام شده در حوزه صنعت ساخت و ساز در مجلس، عنوان نمود: 

موضوعی که امروز سازمان های نظام مهندسی را تهدید می کند، بحث 

ارجاع خدمات نظام مهندسی به شهرداری هاست.

 وی ارجاع خدمات مهندسی به شهرداری ها را به ضرر مردم دانست 

تصمیمات  اینگونه  با  مردم  شرایط  دادن  قرار  خطا  و  آزمون  گفت:  و 

نظام  سازمان  عنوان  با  مهندسی  ای  حرفه  تشکل  و  است  نادرست 

مهندسی با سابقه 20 ساله، بهترین ارائه دهنده این خدمات می باشد.

وی اولویت اول سازمان و هیئت مدیره را مردم دانست و افزود: ارتقاء 

کیفیت خدمات مهندسی به مردم و تامین آسایش و رفاه و ایمنی مردم 

از جمله اهداف این  آنان،  با تاکید بر اخذ کمترین هزینه ی ممکن به 

سازمان می باشد.

مردم  منتخب  از  نیز،  سازمان  مدیره  هیئت  اعضای  دیگر  ادامه،  در 

مند  نظام  خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  در  دیلم  و  گناوه  بوشهر، 

ماندن صنعت ساخت و ساز، همکاری در بهبود سیما و منظر شهری در 

استان، حمایت از سازمان در اجرای قانون و مقررات ساختمان به ویژه 

بخش های مطالعاتی از جمله ژئوتکنیک، موضوع مجریان ذی صالح و 

تاثیر مثبت آن در اشتغال زایی شدند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر خدری در ادامه با اشاره به آیات کریمه 

و  واالی بخشش  و جایگاه  مال حالل  و  قلب سلیم  در خصوص  قرآن 

اخالق پسندیده و مکارم اخالقی در سال جدید و ارائه نصایح ارزشمند 

در خصوص مسائل دنیوی و اخروی، از مردم و جامعه مهندسین استان 

اظهار  و  نمود  قدردانی  و  تشکر  اسفند   7 حماسه  خلق  جهت  بوشهر 

مسائل  و  کمبودها  مشکالت،  پیگیری  و  بررسی  با  که  کرد  امیدواری 

مختلف در همه ی زمینه ها ، شرایط مردم استان را بهبود ببخشد.

همکاری،  خواستار  مهندسی  نظام  سازمان  عضو  مهندسین  از  وی 
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اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در 

ادامه دیدارهای خود با مقامات و مسئولین استانی، در جلسه ای مشترک 

با اعضای شورای اسالمی شهر بوشهر به گفتگو نشست.

ابتدا  در  بوشهر  شهر  شورای  رئیس  نائب  آسایش،  مهرزاد  مهندس   

ضمن خوشامدگویی به هیئت مدیره سازمان، در راستای تقویت تعامل 

و وحدت بین سازمان نظام مهندسی و شورای شهر بوشهر عنوان کرد: 

نیروی  و  انسانی  منابع  ی  سرمایه  داشتن  با  مهندسی  نظام  سازمان 

انسانی تحصیلکرده فنی و متخصص می تواند پتانسیلی همراه و همگام 

با شورای شهر در جهت آبادانی و استحکام و زیباسازی شهری باشد.

وی در خصوص ترکیب جدید هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: 

ترکیب جوان، علمی و تجربی هیئت مدیره دوره هفتم نظام مهندسی 

میتواند دارای مزیت مثبتی مثل ارائه افکار نو در خدمات دهی مهندسی به 

شهر و شهروندان باشد.

وی در ادامه به بحث و دغدغه شهروندان اشاره کرد و بیان نمود: مباحثی 

از قبیل موضوع تراکم و تغییر ساخت و سازهایی در زمینه نمای ساختمان 

شهروندان  های  دغدغه  جمله  از  ها 

با  بایست  می  که  میگردد  محسوب 

این مسئله  همکاری دستگاه های ذیربط 

را پیگیری و حل نماییم.

مهندس آسایش در خصوص رکود صنعت 

صنعت  رکود  نمود:  عنوان  ساختمان 

ساخت و ساز، تنها مربوط به شهر بوشهر 

نمی شود و موضوعی است که در سطح 

کشور وجود دارد. این مسائل ما را مجبور 

می کند به سمت درآمدهای پایدار برویم 

که این هم نیاز به برنامه ریزی های مدون 

و متداول دارد.

اعضای  از  نیز  بوشهر  شهر  شورای  عمران  کمیسیون  رییس  اسدی 

در خصوص  را  توضیحاتی  تا  نمود  درخواست  مهندسی  نظام  سازمان 

زمینی  بافت  و  اقلیم  به  توجه  با  ژئوتکنیک  آزمایشات  اجرای  ضرورت 

بوشهر ارائه نماید.

عمران  کمیسیون  و  بودجه  کمیسیون  رییس  نایب  شمسا  اکبر  سپس 

شورای شهر بوشهر و قادریان عضو این شورا به مطالبی از قبیل لزوم 

دخالت نظام مهندسی در منظر شهری و حفظ بافت تاریخی بوشهر و 

همچنین ضرورت همکاری شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان 

با نظام مهندسی در جهت زیباسازی شهری اشاره نمودند.

 

نظارت بر ساختمان ها، یکی از مهمترین دغدغه های 
سازمان نظام مهندسی

در ادامه مهندس احمد زارعی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان بوشهر، ضمن تبریک به مناسبت روز شورا، تصریح کرد: سازمان 

تصویب تشکیل کارگروهی متشکل از نظام مهندسی،
 شورای شهر و شهرداری در جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره 

سازمان با اعضای شورای شهر بوشهر 
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مشاوره و همراهی در حل معضالت و مشکالت مختلف به عنوان قشر 

متخصص جامعه شد.

همکاری  قول  دیلم،  و  گناوه  بوشهر،  های  حوزه  در  مردم  منتخب   

صمیمانه با سازمان داد که در کلیه مسائل مربوطه در پیگیری قوانین، 

آسایش  و  امنیت  از  حمایت  و  مردمی  فرهنگسازی  و  قوانین  تصویب 

جامعه  و  مدیره  هیئت  حامی  ساختمان،  ملی  مقررات  رعایت  با  مردم 

متخصص و حرفه ای مهندسین استان باشد.

در  مردم  بیشتر  چه  هر  بخشی  آگاهی  و  فرهنگسازی  بر  تاکید  با  وی 

استان گفت: اگر مردم به این آگاهی برسند که با رعایت مقررات ملی 

ساختمان، استحکام بخشی ساختمان ها و مهندسی سازی اماکن در 

عمر  و  اند  کرده  محافظت  خود  مال  و  جان  از   ، هزینه  پرداخت  قبال 

قوانین  این  اجرای  از  بدون شک  اند،  داده  افزایش  را  ساختمان خود 

استقبال نموده و همکاری های الزم را با سازمانی که تامین کننده این 

رفاه می باشد ، خواهند داشت.

دکتر خدری همچنین بر زیباسازی، بهبود منظر شهری، نظارت و ارتباط 

مستقیم با مردم نیز تاکید نمود.
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 4800 حدود  با  ای  حرفه  تشکل  بزرگترین  عنوان  به  مهندسی  نظام 

عضو و همچنین اعضای شورای اسالمی به عنوان منتخبین همین مردم 

میتوانند در کنار همدیگر و با افزایش اینگونه نشست ها و تعامالت در 

جهت رتق و فتق امور مردم گام بردارند.

از  افزود: یکی  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر 

مهمترین دیدگاه های این دوره از هیئت مدیره توجه ویژه به مردم است 

و از همین حیث هم بخش قابل قبولی از بودجه های سازمان را به امر 

نظارت بر کارهای مهندسین خود تخصیص داده ایم و شهر بوشهر و 

سایر شهرهای استان که در حیطه نظارتی ما هستند مورد نظارت کمیته 

های نظارتی مضاعف سازمان قرار می گیرند و اعتقاد داریم که بزرگترین 

مسئولیت سازمان ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به مردم استان است.

وی در ادامه گفت: نظارت به اعتقاد بنده دو بعد دارد. یک بعد آن بر می 

گردد به جنبه های اختصاصی مالک که مربوط به حق و حقوق فردی خود 

هست که باید ادا شود و یک بخش مهم به جنبه های عمومی و حقوق 

عمومی مردم برمی گردد که وجه اشتراک کار ما با شما عزیزان از این جا 

شروع می شود و من معتقد هستم که جنبه های حقوقی عمومی مردم ، 

خیلی بیشتر از جنبه های فردی آنان اهمیت دارد. یعنی مالک به تنهایی 

حق دخل و تصرف در نما را ندارد و این نهادهای حاکمیتی و این شورای 

اسالمی شهر است که میتواند تعیین کننده باشد. قانون مصوب آنها هم 

به صراحت این اختیار قانونی را در اختیار شورای شهر قرار داده است 

که می بایست طرح تفصیلی و طرح جامع شهرسازی و محدوده شهر 

قبل از این که به تصویب نهادهای حاکمیتی برسد حتما از فیلتر شورای 

اسالمی شهر بگذرد.

مهندس احمد زارعی از آمادگی سازمان نظام مهندسی برای مشارکت 

با شورای اسالمی شهر سخن گفت و تصریح کرد:  و همکاری بیشتر 

جلسات متعددی که با استاندار، شهردار، معاون عمرانی استاندار و دیگر 

ارگان های ذیربط داشتیم این اعالم آمادگی را کردیم که مشارکت هر 

چه بیشتر را داشته باشیم و به حقوق عمومی شهروندان کمک کنیم. این 

امر قطعا نیاز به حمایت و همراهی شورای اسالمی و شهرداری و سایر 

ارگانها نیز خواهد داشت.

 وی با اشاره به تصویب قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان 

و الزم االجرا بودن آن در سراسر کشور و با تاکید بر فصل هفتم مقررات 

ملی ساختمان راجع به موضوعات ژئوتکنیکی گفت: این مباحث 23 گانه، 

یک سری ضوابط را تعریف کرده است و براساس آن ضوابط ، اجرای 

تمامی قوانین ضروری است. ولی ما این اعتقاد را داریم که تمام مقررات 

ملی ساختمان را نمی شود یکباره در تمام سرزمین اجرایی کرد بلکه باید 

تمهیداتی برای آن اندیشید و مقدماتی برای آن فراهم کرد و فرهنگ 

سازی کرد بعد از آن جنبه های اجرایی پیدا کند.

وی ضمن گفتن این نکته که در بحث ژئوتکنیک اشکاالتی بوده تصریح 

کرد: این هیات مدیره با اعمال تغییرات اساسی در کمیته ژئوتکنیک و 

نظارت و تدوین یک شیوه نامه جدید در این خصوص توجه ویژه ای به 

این امر دارد.

نگاه  یک  مهندسی،  نظام  سازمان  نگاه  داشت:  اظهار  زارعی  مهندس 

درآمد هزینه ای و اقتصادی نیست و حتی خیلی از دفاتر ما هزینه میدهند 

و سودآوری برای سازمان ندارند.

وی بیان کرد: ما به لحاظ اعتقادی که در خصوص پاسخگویی به مردم 

داریم مصوب کردیم که هر روز کمیسیون های بررسی نقشه ما فعال 

باشد و رضایت مردم در ارجحیت قرار دارد و این رضایت عمومی موجب 

رضایتبخشی ما نیز خواهد شد.

ابالغ هزینه های کارشناسی شده ساخت و ساز از 
طریق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور

مهندس احمد زارعی در مورد هزینه های متحمل شده بر ساخت و ساز 

توسط مالکین عنوان کرد: این هزینه ها را قانون تعیین کرده است و 

ابالغیه رسمی دارد. کارهای کارشناسی در این خصوص توسط نهادهای 

حاکمیتی انجام می شود و براساس آنالیز هزینه های ساخت و ساز یک 

سری هزینه هایی را مشخص می کنند. بعد از طریق شورای مرکزی به 

سازمان ها ابالغ می شود. هزینه ای که برای یک متر مربع برای ساخت 

و ساز در ساختمان های گروه الف تعیین شده چیزی حدود 750- 760 

بعد  در  برای چهار رشته چه  اساس هم  همان  بر  و  است  تومان  هزار 

طراحی و چه در بعد نظارت چیزی حدود 4٫5 درصد هزینه های مهندسان 

ما را شامل می شود که نزدیک 30 هزار تومان است.

وی این هزینه ها را نسبت به هزینه های کشورهای دیگر هزینه های 

اندکی دانست و گفت: در کشورهای دیگر بررسی که انجام شده است 

10 تا 20 درصد هزینه ساخت و ساز را برای هزینه نظارت و طراحی 

منظور می کنند.

وی همچنین نگاه هیئت مدیره را یک نگاه حمایتی و کمک به اقشار کم 

درآمد و محروم دانست و تصریح کرد: ما مهندسان خود را تشویق می 

کنیم که برای اقشار کم درآمد تخفیفاتی قائل شوند.

وی از انتظارات خود از اعضای شورای اسالمی شهر بوشهر سخن گفت 
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و تصریح کرد: انتظار دارم که روزی برسد که شورای اسالمی پارلمان 

واقعی شهر بشود. یعنی شورا برای تمام نهادهای شهر قانون بگذارد 

و مقررات تصویب کند و نگاه قانون اساسی ما هم همین بوده و یکی از 

مهمترین نهادهایی که در قانون اساسی ما توجه ویژه به آن شده شورا 

بوده است.

 مهندس زارعی در ادامه افزود: متاسفانه در کشور ما نگاه تمرکزگرایی 

وجود دارد که همه ی توجهات به سمت مرکز است و این اجازه را نمی 

دهد که شورای اسالمی به آن جایگاه واقعی خودش برسد. ولی با این 

اختیارات  عمال  و  هست  عمومی  نهادهای  از  یکی  که  شهرداری  وجود 

وسیعی در شهر دارد و دارای ارتباط مستقیم با شورا می باشد میتواند 

تاثیر به سزایی داشته  باشد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر و ظرفیت های باالی 

گردشگری ساحلی آن عنوان کرد: شهر بوشهر می تواند مرکز گردشگری 

ساحلی کشور باشد یعنی بیشترین پتانسیل گردشگری ساحلی در شهر 

بوشهر است. اما زیرساخت های گردشگری ما پیشرفت نکرده است. 

شورای اسالمی می توانند در این زمینه ها تشویقات الزم را قائل شوند 

که شهر را به سمت درآمدهای پایدار ببرد. باقت قدیم را به آن جایگاه 

واقعی خود برساند و انتظار میرود شهرداری و شورای اسالمی در اجرای 

طرحها و پروژه های شهری از بازوی توانمندی که در شهر هست و از 

متخصصین این زمینه کمک بگیرند و از نگاه مشورتی استفاده کنند.بدون 

شک این امر در جهت کارشناسی تر شدن طرحها کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر همچنین مطالبی 

حقوق  دفاع  جهت  در  بوشهر  شهر  اسالمی  شورای  ورود  خصوص  در 

عمومی شهروندان در بعضی از موارد ساخت و ساز استان از جمله نماها، 

شفاف سازی و اطالع رسانی درآمدها و هزینه شهرداری ها و جلوگیری از 

کانالیزه شدن دفاتر طراحی ارائه نمود.

 

انجام آزمایشات ژئوتکنیک یک موضوع علمی و از 
جمله الزامات ساخت و ساز است

دکتر ماهینی نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

موضوع  داشت:  اظهار  ژئوتکنیک  آزمایشات  خصوص  در  نیز  بوشهر 

ژئوتکنیک یکی از دغدغه های نظام مهندسی بوده و از جمله الزامات 

ساخت و ساز است که متاسفانه بنا به دالیلی معطل مانده است. این 

موضوع اگر چه به ظاهر موجب افزایش هزینه ها می گردد، لیکن این 

هزینه در مقایسه با سایر هزینه های ساخت بسیار ناچیز بوده و کسب 

اطالع از خواص مکانیکی خاک عالوه بر تضمین ایمنی طرح سازه، چه 

بسا به اقتصادی تر شدن طرح نیز کمک نماید.

بوشهر  ژئوتکنیکی شهر  بندی  پهنه  عنوان  تحت  که  آنچه  افزود:  وی 

پیشنهاد گردیده است یک موضوع کامالً علمی است، لیکن این روش 

به سبب وجود نواحی پراکنده خاک دست ریز در اراضی شهر )موسوم به 

سنگ در آر( به نتایجی قابل اعتماد جهت طراحی نخواهد انجامید و نمی 

توان از آن به عنوان جایگزین انجام آزمایشات تحت االرضی بهره برد. 

انجام مطالعات ژئوتکنیک در استان خوزستان که کیفیت خاک به مراتب 

بهتری نسبت به بوشهر دارد بسیار جدی  تر دنبال می شود و لذا شایسته 

است که با همکاری همه نهادهای ذیربط اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

الزم صورت پذیرفته و بستر الزم برای اجرایی شدن صحیح این الزام 

قانونی در استان بوشهر نیز فراهم آید.

مهندس نصیری از اعضای شورای شهر خواست ترتیبی اتخاذ گردد تا 

نظام مهندسی بر اساس قانون در ساماندهی دفاتر، نظارت داشته باشد.

در ادامه این جلسه مهندس داریوش صحرانورد با اشاره به عدم وجود 

یک ساختار قوی در نماهای بافت شهر و لزوم ایجاد یک تشکل جهت 

ایجاد تغییرات در ساختار موجود، لزوم پدافند غیرعامل را از دیگر موارد 

مهم در مدیریت شهری برشمرد.

وی در این خصوص اظهار نمود: به دلیل این که بوشهر شبه جزیره است 

وجود پدافند غیرعامل بسیار حائز اهمیت است و همچنین نظر به اینکه 

شهر ما به لحاظ موقعیت نظامی و جغرافیایی و وجود نیروگاه اتمی یک 

شهر بسیار استراتژیک می باشد، می بایست مسئله پدافند غیرعامل را 

در بافت مسکونی شهرمان جدی تر بگیریم و خیلی دقیق به آن بپردازیم.

مهندس آرش پوربهی عضو هیات مدیره سازمان گفت: تنها ارگانی که 

ساختمان سازی را به سمت تخصصی شدن پیش می برد سازمان نظام 

مهندسی است که احتمال دارد بر همین اساس مالکین یک سری هزینه 

هایی را که بدون شک جهت تامین ایمنی خود و خانواده هایشان می 

باشد متحمل شوند. بنابراین انتظار می رود شورای شهر و دیگر ارگان 

های ذیربط با حفظ تعامالت سازنده با این سازمان، ارائه خدمات فنی 

و تخصصی با ساخت ساختمان های دارای طول عمر و ایمنی بیشتر را 

تقویت کنند.

شورا،  از  نفره  سه  کارگروهی  گردید  مقرر  جلسه  این  پایان  در  و 

منافع  حفظ  راستای  در  و  شود  تشکیل  شهرداری  و  مهندسی  نظام 

و  ریزی  برنامه  با  استان  در  ساز  و  ساخت  صنعت  تقویت  و  مردم 

سیاستگذاری های مناسب، تصمیم سازی و تصمیم گیری گردد.
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•   مقرر شد بابت حق الزحمه مربی گری صورت گرفته تیم والیبال برای حضور در مسابقات کشوری مبلغ بیست 

میلیون ریال به آقای مهندس عادل کشاورز پرداخت گردد و همچنین بابت هر جفت کفش خریداری شده به تعداد 

نفرات تیم والیبال مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت گردد و مبلغ 3 میلیون ریال بابت پاداش به هر نفر 

بازیکن تیم )مجموعاً 14 نفر( به سبب کسب مقام سوم کشوری پرداخت گردد.

•   مقرر شد با توجه به اعالم آمادگی اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر و شهرداری بوشهر جهت برگزاری کارگاه 

آموزشی برای اعضاء سازمان کالس آموزشی برگزار گردد.

•   با نگاهی به ضرورت احداث سالن کنفرانس بر روی فضای خالی قسمت غربی ساختمان سازمان مقرر شد 

سالن در اسرع وقت طراحی و سپس جهت اجرای آن نسبت به انتخاب پیمانکار برابر آیین نامه معامالت مصوب 

اقدام شود.

•   گزارش کمیته ساماندهی امور نظارت به هیئت مدیره ارائه گردید و مفاد آن مورد تایید قرار گرفت)بند 1 تا 16 

گزارش(

•   مقرر شد جهت پاداش قهرمانی تیم فوتسال سازمان در استان بوشهر مبلغ دو میلیون ریال برای 11 نفر اعضای 

تیم در نظر گرفته شود.

•   مقرر شد از نفرات اول و دوم آزمون سال 1394 سازمان و اعضای فعال نشریات و مقاالت سازمان و سه نماینده 

فعال و نمونه شهرستانها تقدیر و تا سقف مبلغ یک میلیون ریال هدیه تدارک دیده شود.

•   با درخواست فرمانداری شهرستان دیلم مبنی بر تقسیط هزینه های نظارت نظام مهندسی بر ساخت و سازهای 

تعاونی صنوف آالینده شهرستان دیلم موافقت نگردید.

•   مقرر شد جهت تاکید بر رعایت بند )د( ماده 32 قانون نظام مهندسی موضوع نامه مدیریت مسکن و ساختمان، 

لزوم انجام آن به نمایندگی شهرستانها طی نامه ای اطالع رسانی شود.

•   مقرر شد جهت مدیریت مالی سازمان یکنفر با تجربه تمام وقت با سابقه کار مناسب استخدام گردد

•   مقرر شد از محل حسابهای جاری با مدیریت رئیس سازمان مبالغی جهت اعطای وام قرض الحسنه به اعضاء 

از پست بانک به بانک قرض الحسنه مهر ایران جابجایی انجام گیرد.

•   جهت تسهیل در تنظیم قرارداد طراحی برای مالکین در شهرستانها با دفاتر شهر بوشهر مقرر شد که قرارداد 

دفاتر  به  مرکزی  دفتر  طریق  از  قرارداد  تصویر  و سپس  امضاء شده  و  مهر  و  تکمیل  طراح  دفتر  توسط  طراحی 

نمایندگی ارسال و به مهر برابر اصل ممهور گردد و سپس در اختیار دفتر طراحی در شهرستانها قرار گیرد.

•   پیرو نامه شماره 11563 مورخ 94/12/22 شهردار نخل تقی مقرر شد همانند شهر دیر 20 درصد تخفیف در 

ارائه خدمات مهندسی منظور گردد.
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•   پیرو نامه شماره 18105/94/ن م مورخ 94/12/1 گروه تخصصی مکانیک در خصوص نظامنامه کارآموزی گاز به تایید رسید.

•   مقرر شد نسبت به استخدام یکنفر مشاور حقوقی به صورت پاره وقت اقدام شود.

•   مقرر شد ما به التفاوت هزینه حق عضویت کسانی که در سال 94 کمتر از نرخ مصوب پرداخت کرده اند در سال 95 از آنها گرفته 

شود.

•   مقرر شد طی نشستی با شرکت های حقوقی موارد مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گیرد.

•   پیرو درخواست کمیته ورزش ، با اعالم آمادگی تیم فوتسال سازمان جهت شرکت در مسابقه کشوری واقع در استان چهارمحال 

بختیاری موافقت گردید.

•   مقرر شد برای شروع بکار دفاتر شهرستان های عسلویه و دیر ، آن دفاتر بعنوان زیر مجموعه دفاتر شهرستانهای کنگان و جم 

قرار گیرند به گونه ای که مهندسین عضو دفتر شهرستان های کنگان و جم بتوانند شهرستان های عسلویه و دیر نیز تحت نظارت 

خود قرار دهند و برای مهندسین عضو دفاتر سایر شهرستانها در صورت تمایل به عنوان گزینه دوم همزمان با شهرستان های کنگان 

و جم محسوب گردد.

•   مقرر شد برای محاسبه تعرفه های نظارت و طراحی سال 95 میزان درصد افزایش هزینه ساخت و ساز بنا در سال 95 نسبت به 

سال 94 برابر نامه ارسالی از سوی شورای مرکزی به تعرفه های نظارت سال 94 اعمال شود.

•   مقرر شد مجموع هزینه های نظام مهندسی برابر درخواست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی حداکثر سی 

هزار ریال برای شهرک نیایش در نظر گرفته شود.

•   نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت بررسی و تصویب گردید و مقرر شد اقدام الزم جهت اجرایی شدن آن صورت پذیرد.

•   مقرر شد کمیته های رفاه و ورزش برنامه سال 95 خود را طی تقویمی به هیئت مدیره ارائه دهند.

•   در پی نامه مسئول کمیته ورزش مقرر شد قرارداد استخر کوثر و دلفین تمدید و همچنین قرارداد کرایه سالن والیبال و حق الزحمه 

مربی والیبال نیز مطابق با صورتجلسه کمیته ورزش تمدید گردد.

•   در پی درخواست مسئول دفتر نمایندگی شهرستان عسلویه موضوع نامه شماره 240/94/ن م ع مورخ 94/12/08 و درخواست 

فرماندار شهرستان دیر موضوع نامه شماره 5805/1/2631 مورخ 94/12/07 در خصوص استقرار نمایندگی در شهرستان های یاد 

شده مقرر شد ضمن استقرار دفتر نمایندگی و اجرایی شدن موضوع در سال 95 ، برای شروع کار میزان 20 درصد تخفیف برای هزینه 

های نظام مهندسی تا سقف ساختمانهای با متراژ 250 مترمربع برای شهرستانهای عسلویه و دیر در نظر گرفته شود ، این میزان و 

شیوه تخفیف برای شهرهایی که در آینده تحت پوشش نظارت و خدمات نظام مهندسی قرار می گیرند نیز قابل تعمیم است.

•   در پی نامه شماره 1897 مورخ 16/01/95 مدیر مرکز حرفه آموزی کم توانان ذهنی جهش موضوع تخفیف در هزینه های نظام 

مهندسی مقرر شد برابر بخشنامه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد خدمات رایگان سازمان نظام 

مهندسی ساختمان به شماره 400/57865 مورخ 94/10/20 عمل گردد.

•   در پی درخواست جمعی از مهندسین تأسیسات برق و مکانیک مورخ 94/12/14 مقرر شد پیشنهاد لحاظ نمودن 4 کار نظارت زیر 

300 متر بعنوان یک کار برای مهندسین مکانیک و برق از طرف هیئت مدیره به هیئت چهار نفره داده شود.
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•   پیرو نامه آقای ترکان موضوع آسیب شناسی ساخت و ساز بخش خصوصی در کشور و نقاط قوت و ضعف 

سازمانها به شماره 23045/ش م مورخ 94/12/5 مقرر شد موضوع به اطالع کلیه گروه های تخصصی رسانده 

شود تا نظرات و پیشنهادات خود را به هیئت مدیره ارائه دهند.

•   حق الزحمه پیشنهادی گروه تخصصی مکانیک در خصوص نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی/ تجاری و 

تعرفه ارائه خدمات به مجریان لوله کشی گاز در سال 95 مصوب گردید )نامه مورخ 95/01/22(

•   با نگاهی به بررسی سوابق آقای سیدمهدی حیدریه و کسب امتیاز الزم در مصاحبه حضوری مقرر شد ایشان 

بعنوان مسئول مالی سازمان استخدام گردد.

•   پیرو نامه شماره 01/110/67042 مورخ 94/12/25 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی مقرر شد اصالحیه 

موضوع تصویب نامه به اطالع تمامی مهندسان رسیده شود.

•   پیرو نامه مدیریت مسکن و ساختمان به شماره 9981/740 مورخ 95/01/28 در خصوص ابالغیه معاونت 

محترم مسکن و ساختمان و همچنین نامه دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور مقرر شد نسبت به شناسایی 

پرسنل با مشخصات یاد شده در ابالغیه اقدام و جهت جایگزین کردن آنها کارهای بایسته صورت پذیرد.

•   با نگاهی به نامه شماره 2505-22-الف مورخ 95/01/24 مدیریت مسکن و ساختمان و به همین منظور با 

با نماینده اداره کل راه و شهرسازی مقرر شد جهت اجرایی شدن هر چه  توجه به جلسه هیئت مدیره سازمان 

بهتر ماده 44 و 46 و اصالحیه های مربوطه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کمیته احراز 

سکونت به کارگروه کنترل مواد 44 و 46 تبدیل و برابر شرایط مواد یاد شده نظام نامه ای تدوین و در همان راستا 

انجام وظیفه شود.

•   با توجه به دعوتنامه شماره 1244 مورخ 95/02/04 و حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی و پس از بحث 

و بررسی های الزم و نظر به کمبودات موجود در زمینه ارائه خدمات مهندسی در سطح استان مقرر شد ضمن ایجاد 

تمهیدات الزم به منظور الکترونیکی شدن نقشه ها ارائه خدمات در سطح استان توسط کلیه دفاتر بدون در نظر 

گرفتن موقعیت استقرار آنها انجام شود.

•   با توجه به ادغام کمیته رفاه و ورزش و همچنین استعفای آقای مهندس حفظ اله در مورخ 95/01/29 و لزوم 

به مشخص شدن رئیس کمیته جدید مقرر شد آقای وحید درمسرا به عنوان رئیس کمیته یاد شده منصوب گردد.

•   نظامنامه مالی و معامالتی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصالحات و 

تغییرات به شرح پیوست به دبیر اجرایی سازمان کشور پیشنهاد گردد.

•   جلسه ای با اعضای شورای انتظامی سازمان برگزار شد و گزارش عملکرد شورا ارائه گردید.

•   در راستای استقرار سامانه اتوماسیون اداری ، شرکت چارگون گزارشی از سوابق و نحوه عملکرد سامانه را ارائه 

داد و بر اساس موارد خواسته شده هیئت مدیره برآورد هزینه ای به شرح پیوست اعالم نمود و با نگاهی به بررسی 

سوابق دو شرکت آیکن و چارگون و همچنین سوابق کاملتر و قیمت کمتر شرکت چارگون، هیئت مدیره شرکت 

چارگون را جهت استقرار سامانه انتخاب نمود.



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
25

 

صفحه 
25

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

اهم مصوبات هیئت رئیسه 

 •   مقرر شد جهت نظم دهی بیشتر در مراحل پرداخت و بهینه کردن روند کار امورمالی و کنترل دقیق اسناد مالی سازمان، پرداخت 

های حق الزحمه مهندسین عضو سازمان در ماه دو بار به صورت هر 15 روز یکبار انجام شود.

•   ویرایش جدید فرم تاییدیه سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان پیوست نامه مورخ 95/02/26 کمیته تخصصی مکانیک 

مورد تایید قرار گرفت.

•   مقرر شد کمیته ای تحت عنوان کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان تشکیل و موارد مربوط به نشریات و مقررات سازمان مورد 

بررسی قرار گیرد.

•   جلسه ای با مسئول دفتر نمایندگی شهرستان کنگان برگزار و موارد و مسائل موجود در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت و مقرر شد که مصوبات هیئت مدیره با جدیت بیشتری در شهرستانها پیگیری شود.

•   جلسه با کمیته نظارت در خصوص عملکرد کمیته نظارت برگزار و موارد و مسائل پیرامون نظارت مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت و همچنین مقرر شد در ساختمانهایی که به علت نواقص و عدم تایید ناظر عملیات اجرایی آن متوقف شده تا تایید مجدد 

کمیته نظارت ادامه عملیات تایید نشود و همچنان در زمان تعویض نواقص صورتجلسه شده طی نامه ای به شهرداری ارسال گردد.

•   مقرر شد ساز و کاری برای نظارت مضاعف در شهرستانها در نظر گرفته شود که قبل از اجرای مراحل اصلی ساختمان نظارت 

مضاعف صورت پذیرد.

•   در راستای بهبود حق الزحمه مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانها مقرر شد رئیس سازمان ساز و کاری با قاعده را طرح و جهت 

تصمیم گیری نهایی به هیئت رئیسه ارائه دهند.

انبار و تعیین تکلیف وسایل موجود در آن پیگیری جهت کارشناسی و صورتجلسه مصالح آن  •   مقرر شد جهت ساماندهی به 

صورت پذیرد.

•   جهت استقبال بهتر بانوان از استخر و تقاضای کمیته رفاه بر اساس درخواست های مکرر اعضاء مقرر شد صدور کارت سانس 

اختصاصی استخر برای یک نفر از بستگان درجه 1 اعضاء نیز صورت پذیرد.

•   جلسه ای با اعضاء کمیته رفاهی و ورزشی سازمان تشکیل و مسائل و مشکالت مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر 

شد کمیته رفاه ساز و کاری جهت استفاده هر چه بهتر اعضاء و مشارکت حداکثری اعضاء را پیشنهاد دهد.
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ارتقاء کیفیت ساختمانها نیستند بلکه در کنار آن وضع  همانطور که می دانیم مقررات تدوین شده در بخش ساختمان به خودي خود متضمن 

بر روند اجراي ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایي و بررسي عملکرد دستگاههاي مربوطه  و اجراي ضوابط کنترلي همچون نظارت عالیه 

ضمانت هاي اجراي مقررات وضع شده را فراهم مي آورند. به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه 

مقررات  و  ضوابط  همچنین  و  ساختمان  ملي  مقررات  اجراي  بر 

طرحهاي  و  ساختمانها  تمامي  اجراي  و  طراحي  در  شهرسازي 

شهرسازي  و  راه  وزارت  برعهده  شهري  عمران  و  شهرسازي 

مراجع  و  اشخاص  کلیه  نظارت،  این  اعمال  منظور  به  مي باشد 

رعایت  به  مکلف  اینکه  مذکور)ضمن  قانون  ماده34  در  یادشده 

مقررات ملي ساختمان هستند( موظف به همکاري مي باشند. عالوه 

ساز،  و  ساخت  بخش  در  شاغل  حقوقي  و  حقیقي  افراد  کلیه  بر 

سایر حوزه هایي که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار مي گیرند 

کل  ادارات  شهرداریها،  و  ساختماني  پروانه  صدور  مراجع  شامل 

بنیاد  ساختمان،  مهندسي  نظام  سازمانهاي  شهرسازي،  و  راه 

مسکن انقالب اسالمي و . . . مي باشند.

)نظامات  ساختمانی  ملی  مقررات  دوم  مبحث  مطابق  همچنین 

استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان   :4-3-2 بند  ـ  اداری( 

موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر 

شهرداری   :2-6-2 بند  طبق  نیز  و  باشد  می  ساختمان  طراحی 

وزارت  کتبی  اعالم  با  موظفند  ساختمان  پروانه  صدور  مراجع  و 

یا  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  یا  شهرسازی  و  راه 

ناظران در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت از ادامه 

وظیفه  گفت  توان  می  بند  این  توضیح  در  نمایند.  جلوگیری  کار 

به عهدة سازمان  که  مهندسی  ارائه خدمات  بر چگونگی  نظارت 

نظام مهندسی گذاشته شده جز با کنترل و نظارت عالیه بر تمامی 

بخش های طراحی ، نظارت و اجراء مقدور نمی باشد که تماماً در 

همان محدوده ای است که در قانون نظام مهندسی ماده 35 ذکر 

شده به عهدة وزارت راه و شهرسازي نهاده شده است. همانطور 

در  مهندسی  نظام  سازمان  نظارتی  نقش  گردد  می  مشاهده  که 

کنار و هم تراز اداره کل راه و شهرسازی دیده شده است. امری 

در  منفی  یا  و  مثبت  نکاتی  وجود  گفت  توان  می  آن  متعاقب  که 

این بخش صرفاً قابل انتساب به هر یک از این دو مرجع )نظام 

مهندسی و راه و شهرسازی( به تنهایی نمی باشد. در واقع ثواب 

یا گناه این مسئولیت به نوعی متوجه هر دو مجموعه است. ضمن 

باالتر، یعنی سازمان راه و شهرسازی در  اینکه مسئولیت مرجع 

این خصوص سنگین تر مي باشد. مؤکداً یادآوری می گردد هدف 

از طرح موضوع، انتساب مسئولیت امر به بخشی یا مبرا دانستن 

عملکرد کمیته کنترل نظارت

صفحه 
26
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گروهی دیگر نیست . آن چه اهمیت دارد بحثی پیرامون یکی از 

مهمترین وظایف ارگانهای نظارتی بر امر ساخت و ساز است.

استان  در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  گیری  شکل  از  پس 

کمیته  تشکیل  شد  پیگیری  که  مسائلی  مهترین  از  یکي  بوشهر، 

متشکل  گروهی  بود.  مهندسی  نظام  سازمان  مضاعف  نظارت 

اثرات  توانستند  کوتاهی  مدت  در  که  سازمان  عضو  مهندسان  از 

ارائه خدمات  نیز  و  و ساز  نحوه ساخت  و  کیفیت  در  را  مشهودی 

مهندسین ناظر داشته باشند با گذشت زمان و همراهی و مشارکت 

جمعی از مهندسین و صاحب نظران، سازمان نظام مهندسی استان 

توانست با دریافت نظرات تکمیلی در خصوص نحوه عملکرد کمیته 

مذکور، آنها را در جهت بهبود عملکرد کلی نظارت مضاعف لحاظ 

از  نمایندگانی  حضور  با  کمیته  ترکیب  مدت  این  طی  در  کند. 

شهرداری، و سازمان و شهرسازی، شرکت عمران عالیشهر به طور خودکار تعریف گردیده و طی دوره های مختلف با حفظ این ترکیب گاهاً 

نفرات منتخب از هرگروه تعویض و یا ابقاء می گردیدند. 

اکنون به نظر می رسد به یاری طلبیدن مهندسین و صاحب نظران در پرفروغ تر کردن نظارت مضاعف در سطح استان با برنامه ریزی منظم و 

بهره گیری از تجارب سایر استانها و پتانسیل های موجود در استان، تنها راه محافظت از آنچه می باشد که در طی سالیان گذشته با تالش و 

کوشش فعالین بخش نظارت مضاعف بدست آمده است. .

عملکرد سه ماه اول سال 95 
 

صفحه 
27
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کمیته جدید در طول شش ماهه دوم سال 1394 با برگزاری جلسات منظم هفتگی به تعداد 19 جلسه، سعی بر رصد نمودن معضالت و نواقص موجود 

و یافتن راه های بر طرف نمودن این مشکالت نموده است. با توجه به هدف اصلی سازمان نظام مهندسی که همانا فراهم آوردن محیط ایمن برای 

شهروندان با اجرای استاندارد و قانونی تمامی ساختمان ها در سطح کشور می باشد، مهمترین مسئله ای که در طول این مدت توسط این کمیته مورد 

توجه و پی گیری قرار گرفته است )با توجه به شرایط نامناسب ژئوتکنیکی در بیشتر نقاط استان(، اجرایی نمودن ویرایش چهارم استاندارد 2800 و 

همچنین مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان بوده است که این مهم در جلسات بسیاری مورد بحث قرار گرفته و راهکارها و روش های اجرایی شدن 

آن بررسی گردیده است و با جلساتی که با هیئت مدیره سازمان تشکیل گردیده، به هم اندیشی پرداخته شده است. از دیگر فعالیت های این کمیته 

می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- انجام فراخوان جهت شناسایی ظرفیت و توانایی های مشاوران و پیمانکاران ژئوتکنیک در سطح استان.

- تهیه فرم های پنج گانه جهت مدون نمودن رویه بهسازی بستر در ساختمان های مشمول طرح بهسازی بستر.

- برگزاری جلسه با مسئولین شهرستان گناوه در نمایندگی شهرستان گناوه در خصوص اهمیت باالی معضالت ژئوتکنیکی در آن بخش از استان.

- برگزاری جلسه توجیهی کمیته ژئوتکنیک با مسئولین دفاتر مهندسی شهرستان گناوه در خصوص آشنایی با مخاطرات و معضالت ژئوتکنیکی در 

شهرستان گناوه با تکیه بر ناپایداری های زمین ناشی از زلزله.

- پیشنهاد طرح اعطای کارت مهارت فنی برای سرپرستان گروه حفار در حفاری های ژئوتکنیکی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی 

جهت آموزش این گروه ها.

- پیشنهاد طرح استفاده از ناظران ژئوتکنیکی برای نظارت بر پروژه های حفاری و آموزش ناظران در قالب دوره های آموزشی سازمان.

- برگزاری جلسه مشترک کمیته با مشاوران ژئوتکنیک استان و طرح مسائل و مشکالت ژئوتکنیکی موجود و هم اندیشی در خصوص ارائه راهکار 

جهت مرتفع نمودن آنها.

- کنترل تعداد 18 جلد دفترچه مطالعات ژئوتکنیک، بررسی و تعیین گمانه در 10 پروژه ساختمانی و کنترل 3 جلد دفترچه گزارش بهسازی بستر در 

سطح استان.

در زیر نمودار مقایسه ای میزان فعالیت ها و آمار و اطالعات شش ماهه دوم سال 1394 نسبت به شش ماهه اول سال و همچنین مدت مشابه در سال 

1393 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار مشاهده میگردد که به دلیل کاهش محدوده ساختمان های مشمول انجام مطالعات ژئوتکنیک که در 

خردادماه سال 1394 اجرایی گردید، بخش وسیعی از ساخت و سازهای شهری موجود در استان از آن زمان تاکنون بدون انجام مطالعات ژئوتکنیکی 

در حال انجام می باشد که با توجه به جلسات برگزار شده کمیته با مسئوالن مربوطه، امید است با اجرایی شدن مجدد ویرایش چهارم استاندارد 

2800 و مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان،  ساخت و سازهای شهری موجود در استان با شناخت دقیق تر بستر و جلوگیری از رسیدن آسیب های 

احتمالی به این گونه ساختمان ها همراه گردد.

عملکرد کمیته ژئوتکنیک
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عملکرد کمیته رفاهی – ورزشی سازمان

1-  عقد قرارداد با شرکتهای اینترنتی خلیج فارس آنالین و پیشگامان برای ارائه تخفیف خدمات ADSL  برای استفاده اعضا سازمان

2-  اجاره سالن فوتسال در 2 سانس برای شهر گناوه جهت استفاده اعضا در شهر مذکور

3-  اجاره سالن فوتسال در 2 سانس برای شهر برازجان جهت استفاده اعضا در شهر مذکور

4-  اجاره سالن فوتسال در 2 سانس برای شهر بوشهر جهت استفاده اعضا در شهر مذکور

5-  اجاره سالن فوتسال در 1 سانس برای شهر خورموج جهت استفاده اعضا در شهر مذکور

6-  عقد قرارداد با مؤسسه زبان ایران آکسفورد با تخفیف 20 درصد در هزینه های ثبت نام کالس های برای استفاده کلیه اعضا و خانواده های آنها

7-  ارائه کمک هزینه و اخذ تخفیف بلیط گشت دریائی در ایام نوروز برای استفاده اعضا و خانواده آنها

8-  اعزام تیم فوتسال سازمان به مسابقات کشوری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

9-  اجاره یک سانس سالن والیبال در شهر بوشهر با مربی آموزشی جهت استفاده اعضا

10-  اجاره سانس اختصاصی استخرهای کوثر بهمنی و دلفین نیروی دریائی برای استفاده کلیه اعضا سازمان )آقایان و بانوان( و فرزندان آنها

11-  تهیه و ارائه تعداد 1500 قطعه بلیط سینما برای استفاده اعضا و خانواده آنها

12-  برگزاری منظم جلسات کمیته رفاهی ورزشی سازمان در جهت بهبود و ارائه خدمات بهینه به اعضا سازمان و خانواده آنها
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عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

بی تردید دفتر گاز یکی از پرکارترین بخش های سازمان نظام مهندسی در راستای خدمات دهی به ارباب رجوعان و پاسخگویی به آنها به شمار 

می رود. در سال 94، فعالیتهای مختلف و متنوعی در راستای اهداف این دفتر صورت پذیرفت که شرح مختصری از آن ارائه می شود.  تعداد 

پرونده های گاز ثبت شده استان در سال 94 رشد تقریباً 10 درصدی نسبت به سال 93 نشان می دهد. بیشترین تعداد پرونده ثبت شده مربوط 

به شهرستان بوشهر می باشد. با این حال نسبت به سال قبل، اندکی کاهش مشاهده می گردد. شهرستان های دشتستان، گناوه، تنگستان، دیر، 

جم و عسلویه با افزایش تقاضای لوله کشی گاز روبرو بوده است. جدول و نمودار 1 مقایسه ای بین سال 93 و 94 را ارائه داده است.

جدول 1 – تعداد پرونده های گاز ثبت شده در سالهای 93 و 94

نمودار 1 - نمودار مقایسه ای تعداد پرونده های گاز ثبت شده در سالهای 93 و 94

تعداد ناظرین فعال در زمینه بازرسی و نظارت گاز 124 ناظر میباشند که از این تعداد 85 نفر در رشته اصلی )گرایش مکانیک حرارت و سیاالت( 

26 نفر در رشته مرتبط )گرایش شیمی صنایع گاز( و 13 نفر نیز از ناظرین مکانیک گرایش جامدات بوده اند. در جدول 2 تعداد ناظرین گاز استان 

به تفکیک هر شهرستان ارائه شده است.

مجموع مجریان لوله کشی گاز استان، 116 مجری بوده است که از این تعداد، 2 مجری حقوقی ، 23 مجری حقیقی و 91 مجری تجربی بوده 

است. الزم به تعریف است که مجریان حقوقی مجریانی هستند که دو مهندس مکانیک کددار گرایش اصلی در اعضای هیئت مدیره آن حضور 

داشته باشند. جهت مجریان حقوقی سقف محدودیت تعداد نمایندگی با توجه به جلسه هیئت چهار نفره گاز استان در خرداد امسال، برداشته شد 

و مجریان حقوقی می توانند در همه شهرستانها دارای نمایندگی باشند. برای هر نمایندگی سقف 200 واحد در هر ماه به عنوان ظرفیت فعالیت در 

نظر گرفته شده است. مجریان حقیقی مهندسین مکانیک کد داری می باشند که مجوزهای الزم را از اداره کل راه و شهرسازی کسب کرده باشند. 

مجریان حقیقی می توانند یک نمایندگی در سایر شهرستانها داشته باشند و مجریان تجربی که مجوزهای الزم را اداره آموزش فنی و حرفه ای 

کسب و پس از تأیید سازمان نظام مهندسی با مجوز سازمان صنعت و معدن و تجارت به فعالیت در شهرستان مورد تقاضا می پردازند. 
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این  تأیید  به صنف مجریان تجربی و جوشکاران مورد  جهت ورود 

سازمان، در سال 94 مجموعاً 10 آزمون با همکاری سازمان آموزش 

و فنی و حرفه ای برگزار گردید که منجر به تعیین صالحیت و صدور 

مجوزهای الزم جهت ورود متقاضیان به فعالیت صنفی گردید. الزم به 

ذکر است به جوشکاران مجاز کارت معتبر صالحیت )کد جوشکاری( 

تعلق خواهد گرفت که می بایست هنگام بازرسی توسط ناظرین گاز 

از دغدغه های  بیمه یکی دیگر  آنان رویت شود. موضوع  صالحیت 

دفتر کنترل و نظارت گاز بوده است. به همین دلیل کلیه مجریان لوله 

کشی گاز موظف گردیده اند تا نسبت به بیمه  مسوولیت و تمام خطر، 

بیمه معتبر که به تایید  کارهای خود را توسط یکی از شرکت های 

سازمان نظام مهندسی رسیده باشد بیمه نمایند تا در صورت بروز 

جبران  آمده  بار  به  های  از خسارت  بخشی  احتمالی  حادثه  هرگونه 

نیز به  گردد. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر گاز 

می  ناظرین  گردد.  می  ارسال  کوثر  بیمه  به شرکت  ماهانه،  صورت 

توانند جهت کنترل بیمه خود با آن شرکت ارتباط حاصل نمایند.

در سال 94 حدود 21 جلسه کمیته تخصصی گاز برگزار گردید. از 

جمله فعالیت های این دفتر می توان به بررسی مسائل فنی مختلف ، 

مصاحبه با کارآموزان گاز جهت ورود به حرفه، رسیدگی به شکایات 

مالکین و ارباب رجوعان، تدوین دستورالعمل های جدید، اصالح و 

ویرایش و بروز رسانی آن ها از قبیل ) دستورالعمل کارآموزی، ارجاع 

نظارت گاز، تهیه نقشه و لیست مصالح (، ویرایش فرم های مختلفی 

از جمله فرم نصب وسایل گازسوز و فرم شماره 4 )تأییدیه(، رسیدگی به شکایات  و حل آن ها به صورت روزانه و نهایتاً بازدید از پروژه های در 

حال اجرا به صورت اتفاقی چه در مرکز استان و چه در شهرستانها اشاره نمود. 

البته این دفتر چالش هایی نیز داشته است. علی رغم نشست های مکرر و پیگیری مداوم نسبت به تشکیل صنف مجریان لوله کشی گاز و آب متاسفانه 

جواب مناسبی از سازمان صنعت و معدن دریافت نشد و موضوعات مالی و تعرفه خدمات دهی به مالکین همچنان با چالش مواجه می باشد. نبود 

اتوماسیون مناسب یک دیگر از چالش های این دفتر است که امیدواریم با پیگیری ریاست محترم سازمان بزودی نتیجه مطلوب حاصل شود.

پیرو اهمیت موضوع ساماندهی مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان ها و اجرای تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضالب 

فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو، این سازمان  پس از تبدیل دفتر کنترل و نظارت گاز به دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا و تشکیل 

کمیته آبفا،  با هماهنگی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل راه و شهرسازی از اواخر سال 1393 تا 

کنون نسبت به برگزاری کالسهای آموزشی جهت بیش از 120 نفر از مهندسین مکانیک از یک طرف و مجریان لوله کشی آب و فاضالب  شهر 

بوشهر به عنوان مجریان تاسیسات مکانیک از طرف دیگر اقدام نمود.

در 3 دوره آموزشی که تاکنون جهت مجریان برگزار شده است پس از آموزش های تئوری و عملی الزم و پس از برگزاری آزمون ها تا تاریخ 

1395/04/1، 61 نفر حائز شرایط الزم شناخته شده اند و این روال همچنان ادامه خواهد داشت. مجریان  پس از طی دوره های آموزشی  و کسب 

موفقیت در آزمون می توانند به لیست افراد صالحیت دار که در سایت سازمان درج می شود اضافه گردند. الزم به ذکر است جهت کلیه مجریان 

ذیصالح کارت شناسایی صادر گردیده است. پس از عقد تفاهم نامه استانی در تاریخ 1394/4/1 فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و 

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر روند اجرای تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضالب در استان شتاب بیشتری به خود 

گرفت. در طی این مدت کمیته تخصصی آبفا سازمان با تشکیل بیش از 40 جلسه، طراحی روند اجرایی شدن تفاهم نامه مذکور را به عهده گرفت 

و با طراحی گردش کار، فرم های مورد نیاز، و حل مسائل و مشکالت پیش رو نقش اساسی در اجرا شدن موضوع در استان را ایفا نمود. الزم به 

ذکر است از ابتدای مهر 94 که مرحله اول اجرای تفاهم نامه آغاز گردید تاکنون اجرای بیش از 160 ساختمان به مجریان ذیصالح و آموزش دیده 

واگذار گردیده است.

امید است با همکاری مسئولین ذیربط و با اجرای هر چه بهتر تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آب و فاضالب گامی موثر در بهینه 

سازی مدیریت مصرف آب در شهر بوشهر و پس از آن در سایر نقاط استان برداریم.

جدول 2 – تعداد ناظرین فعال گاز در شهرستانها
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مسئولیتهای انتظامی

 در ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 

ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدون این که تعریفی از مسئولیت انتظامی ارائه دهد به 

تخلف انضباطی و حرفه ای پرداخته و تخلفات انضباطی و حرفه ای را تخلف  از قانون می داند که به موجب پروانه اشتغال 

شخص یا عضویت در نظام مهندسی شخص ملزم به رعایت آن است. لذا ابتدا به تعریف مختصری از مسئولیت انتظامی 

پرداخته سپس مروری بر دو بند از کاربردی ترین بندهای ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

در شورای انتظامی می پردازیم. 

 مسئولیت انتظامی : 
در هر جامعه ای انجمن ها، اتحادیه ها، کانون ها و سازمانهای صنفی و حرفه ای که متشکل از اجتماع افرادی هم فکر و یا کسانی که دارای شغل 

و عنوان واحد هستند به وجود می آید که هدف از تشکیل آن حفظ منافع صنفی و حرفه ای افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی آنها می باشد. بعضی 

از این تشکل ها بر حسب اهمیت و به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضاء قوائد و مقرراتی وضع و به مورد اجرا می گذارند  و برای تخلف از این 

مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجرایی پیش بینی می کنند که این نوع تخلفات را به طور کلی تخلفات اداری یا تخلفات انتظامی می گویند. 

بدین ترتیب نقض مقررات صنفی به وسیله یک فرد از افراد آن صنف تخلف انتظامی محسوب می گردد. به عبارت دیگر، تخلفاتی که اعضاء هر 

جمعیت یا صنف و یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام و وظیفه اداری یا حرفه ای خود مرتکب می شوند بر حسب اهمیت مورد قضاوت قرار 

میگیرد و به همین دلیل هم واکنش های در برابر آن متفاوت می باشد بنابر این ارتکاب تخلف حرفه ای موجب مسئولیت انتظامی می گردد که به 

آن مسئولیت شغلی، صنفی، حرفه ای، انضباطی و یا مسئولیت ناشی از تخلف انتظامی می گویند.

-  بند 1 از بخش الف  ماده 91  )مطابق با اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 94/12/5(- عدم رعایت ضوابط  

و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آیین نامه های الزم الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی 

یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماً یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص 

صورت پذیرد  شامل مجازات انتظامی درجه یک تا درجه پنج: 

یکی از کاربردی ترین بندهای ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند 1 از بخش الف  است که در آن قانون گذار 

عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را سنجشی برای تشخیص یکی از تخلفات انتظامی مهندسان ساختمان در نظر 

گرفته است. ضوابط و مقررات ملی شهرسازی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تبیین شده که در آن به مجموعه ضوابط و مقررات 

عمومی شهرسازی و معماری اشاره شده که به منظور فراهم نمودن موازین طراحی، اجرایی و قانونی توسعه در سطح کشور یا مناطقی از آن الزم 

الرعایه است. مقررات ملی ساختمان نیز به مجموعه اصول و قوائد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، در جهت تأمین 

ایمنی، بهداشت و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود تعریف شده است. به عنوان مثال عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در گودبرداری ها را 

می توان از شاخص ترین مصادیق این تخلف دانست. تخریب ساختمانهای همجوار و آسیب و خسارت به آنها معموالً با گودبرداری نامناسب به 

وجود آمده که می بایست اصول فنی و مقررات ملی ساختمان به صورت کامل در زمان اجرا رعایت شده و عدم رعایت آن سریعاً گزارش شود. 

این موارد عالوه بر طرح آن در شواری انتظامی معموالً منجر به طرح شکایت در دادگستری شده که در صورت احراز تخلف مهندس می تواند 

محکومیت های مالی نیز در پی داشته باشد.

-  بند 9 از بخش الف ماده 91  تعلل در تنظیم  و تسلیم به موقع گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صالح قانونی 

موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است شمال مجازات انتظامی درجه یک تا درجه سه :

به منظور اعمال نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای 

ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان 

و کارفرمایان در شهر ها، شهرک ها و شهرستانها موظف هستند در صورت در خواست، حسب مورد اطالعات و نقشه های فنی الزم را در اختیار 

اداره راه و شهر سازی قرار دهند )ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( یا مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی 

گواهی  را  فنی  و محاسبات  نقشه  و  پروانه  در  مندرج  با مشخصات  انطباق ساختمان  لحاظ  از  احداث می گردد  آنها  به مسئولیت  که  ساختمانی 

گردآورنده: مهندس عبدالمهدی چاهشوری-مسئول واحد شورای انتظامی سازمان

صفحه 
32



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
33

1(   بررسی و ارائه راهکار به نامه های ارجاع شده از جانب مهندسین، کارفرمایان و گروه های تخصصی

2(   بررسی نظام نامه بصورت کامل طی یک جلسه و اصالح و حذف قسمتهایی از آن و ارائه به هیئت مدیره

3(   بررسی شیوه نامه کمیته های تخصصی اعم از سازه، نظارت، ....... و ارائه نظرات اصالحی و تدوین نسخه نهایی و ارائه به هیئت مدیره

4(   تشکیل دو جلسه مشترک با گروه ژئوتکنیک و بررسی مسائل و مشکالت موجود.

5(   بررسی و پیشنهاد روند راه اندازی اتوماسیون و مکانیزه کردن بررسی نقشه های ارائه شده به کمیسیونها.

6(   پیشنهاد و اجرایی شدن اسکن چک لیستهای تایید سری نقشه ها قبل از تحویل به دفتر یا مالک

7(   بررسی کامل و اصالح و حذف قسمتهایی از نظام نامه کارآموزی مهندسین عمران در جلسه ای مشترک با سرکار خانم مهندس مقدسی به عنوان 

نماینده گروه آموزش.

8(   تشکیل یک جلسه مشترک با گروه معماری و بررسی مشکالت موجود در نقشه های معماری بویژه در طراحی و اجرای نمای ساختمانها 

9(   بررسی و پیشنهاد تهیه آرشیو الکترونیک از کلیه نقشه های ارائه شده به سازمان

10(   گزینش کلیه افراد متقاضی جهت کمیسیون سازه در استان 

1-  تدوین فصل دسترسی در مبحث شهرسازی.

2-  تدوین دستورالعمل نحوه ارجاع کار، حق الزحمه، سهمیه و ظرفیت و حدود صالحیت مهندسان شهرساز در چهار حوزه شامل تفکیک اراضی، 

انطباق کاربری اراضی، انطباق شهری ساختمان ها و طراحی و نظارت ساختمان ها

3-  بررسی و اعالم نظر در خصوص موارد ارجاعی و نقشه های تفکیک به صورت هفتگی.

4-  تعیین و معرفی نماینده در کمیته های هماهنگی هفت گانه و کمیته احراز سکونت.

5-  تشکیل جلسات پژوهشی با دعوت از اساتید شهرسازی.

6-  تعیین و معرفی نماینده گروه در جلسات سیما و منظر استان.

اهم مصوبات گروه تخصصی شهرسازی

عملکرد گروه تخصصی عمران 

نمایند)تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها (، هرچند طبق متن و بیان صریح و روشن قانون )تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها ( مهندسان 

ناظر فقط مکلف به ارائه حداکثر دو نوع گزارش می باشند : 1- پایان کار 2- وقوع تخلف )در صورتی که مالک مرتکب تخلف شده باشد (. 

مع الوصف قویاً توصیه می شود که مهندسان ناظر نه تنها مراحل مختلف ساختمان را گزارش دهند و ترجیحاً خود شخصاً گزارش را به مرجع ذیربط 

تحویل داده اخذ رسید یا شماره ثبت نمایند. بلکه کوچکترین تعلل مالک در هر مورد را نیز سریعاً گزارش نمایند. پس از اعالم آغاز به کار توسط 

مهندس ناظر، نامبرده می بایست در فواصل زمانی مناسب با توجه به ویژگی های پروژه به نظارت بر ساختمان تحت نظارت خود اقدام کرده و 

هرگونه عملکرد خالف مجری یا مالک ساختمانی را که معموالً بدون اطالع ناظر است را به هنگام به مراجع مربوطه گزارش نماید.

مراجع: 
-  کتاب قانون مقررات ملی ساختمان

-  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
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گزارشی از نوزدهمین اجالس هیات عمومی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 

مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  هیات  سراسری  اجالس  نوزدهمین 

دکتر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  آخوندی  عباس  دکتر  حضور  با  ساختمان 

حامد  دکتر  کشور،  مهندسی ساختمان  نظام  سازمان  رئیس  ترکان  اکبر 

مظاهریان معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی، اعضای هیات مدیره 

مدیره  هیات  بازرسان  ها،  استان  انتظامی  شورای  روسای  استان،   31

استانها و مسئولین استانی و کشوری در سالن خلیج فارس مرکز همایش 

های بین المللی کیش در دو روز متوالی برگزار شد.

همانند  شهرسازی  مقررات  نمود:  عنوان  مراسم  این  در  ترکان  دکتر   

مقررات ملی محکم و الزم االجرا نیست. لذا باید با دورکردن سوداگری 

پیاده  را  و مقررات شهرسازی  داد و ستد دور کرد  از  را  مقررات  این  ها 

سازی نمود.

و  شهروندی  حق  برای  شئونی  نیز  ما  دینی  اعتقادات  در  داد:  ادامه  وی 

االجرا  و الزم  قانون  به  تبدیل  آنها  باید  و  هایی شده  توصیه  همسایگی 

شوند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به خط مشی این 

سازمان که از سال 92 به تهیه آن اقدام شد گفت: برای اینکه این خط 

برنامه   140 و  گرفت  شکل  هایی  کمیته  برسد  اجرایی  فاز  به  ها  مشی 

بند، خط مشی تعیین شد و به استانها ابالغ شد که در  عملیاتی در 17 

مسیر اجرایی شدن قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: دوره های آتی نظام مهندسی بیشتر به دنبال زمینه های جدید، مثل صادرات خدمات فنی و مهندسی باشند.
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ایراد  به  مراسم  این  در  نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  دکتر 

سخنرانی پرداخت. وی اظهار داشت: در بحث اصالح قانون همواره 

موضوع کوتاه کردن دست افراد بدون صالحیت از فرآیند ساخت و 

ساز مطرح است و منطقی است که تمام فعالیت های مهندسی باید 

از مجرای قانون و سازمان نظام مهندسی عبور کند.

قانون  تابع  باید  کشور  اجرایی  و  فنی  نظام  کرد:  تصریح  وی 

خود  توسط  مهندسان  کار  که  بناست  اگر  و  باشد  مهندسی  نظام 

و  قانون  مجرای  از  باید  هم  مهندسی  های  بنگاه  انجام شود  آنها 

سازمان نظام مهندسی فعالیت کنند و یکپارچگی فعالیت مهندسی 

را فراموش کنند.

قانون  رعایت  و  مهندسان  حقوق  حفظ  ما  تالش  تمام  افزود:  وی 

در  ساختمان  کنترل  نامه  آیین  تدوین  کارگروه  تشکیل  و  است 

راستای حفظ این حقوق صورت گرفته است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اخالق حرفه ای و 

مهندسی پرداخت و گفت: اگر منزلت اجتماعی مهندسان که الزمه 

توسعه فعالیت های آنان است رعایت نشود توسعه کار امکان پذیر 

از  قشر  این  فعالیت  به  جامعه  اعتماد  رو جلب  این  از  بود  نخواهد 

ضروریات است.

دکتر حامد مظاهریان در دومین روز از نوزدهمین اجالس سراسری 

هیات عمومی نظام مهندسی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی از گروه 

های مرجع جامعه به شمار می رود بیان داشت: حساسیت جامعه 

بر فعالیت این قشر زیاد است و جایگاه آنها بر اساس عملکردشان 

را جلب  افکار عمومی  و  اعتماد جامعه  نتوانیم  اگر  تعیین می شود 

کنیم حساسیت ایجاد می شود و برای مشروعیت گروه مشکالتی 

به همراه خواهد داشت.

را  مهندسان  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  و  ساختمان  معاون 

از گروه های متخصص جامعه و در بین مردم دانست و گفت: آنها 

با400 هزار عضو در بین تمامی مجموعه های تخصصی، مردمی تر 

هستند و جامعه انتظار دارد در مقابل عملکرد و یا کاستی های احتمالی 

پاسخگو  باشند.

وی به دوره جدید شورای مرکزی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: 

دوره پیش رو دوره پرکاری است و جامعه از ما انتظار زیادی دارد 

که نیاز است با بازنگری ها و برخی اصالحات رفتار مهندسی را بازسازی کرد و به عنوان نمایندگی جامعه مهندسی، وظیفه سنگینی 

که بر دوش ماست را به خوبی ایفا کنیم. امروز سازمان نظام مهندسی شاهد چرخه ای جدید در شورای مرکزی است و باید بتواند 

انتظارات اعضا، افکار عمومی و مجموعه های ذی ربط را برآورده سازد.

در ادامه دومین روز از این اجالس مهندس مهدی حق بین دبیر شورای مرکزی و دکتر قناعت به ارائه گزارش عملکرد و همچنین 

تشریح تراز مالی این شورا در سال 94 و بودجه آن در سال 95 پرداختند. سپس سه تن از روسای سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان استانها از جمله مهندس احمد زارعی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به ارائه عملکرد سازمان های 

خود پرداختند و در پایان این اجالس قطعنامه نوزدهمین اجالس سراسری سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور قرائت شد.

شایان ذکر است که انتخابات اعضای شورای مرکزی نیز یکی دیگر از برنامه های این مراسم بود که مهندس احمد زارعی با جلب 

اعتماد مهندسین عضو هیئت مدیره استان ها، بیشترین آراء را در رشته شهرسازی کسب نمود و به لیست 64 نفره ی منتخبان 

شورای مرکزی راه یافت.
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برگزاری دوره آموزشی 
گزارش پیشرفت فیزیکی شهرداری 

استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

هدف  با  شهرداری  فیزیکی  پیشرفت  گزارش  آموزشی  دوره  بوشهر 

مالکین  حقوق  حفظ  راستای  در  و  ناظرین  گزارش  ارسال  در  تسهیل 

بخش  دو  در  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  سالن  در  مهندسی  حقوق  و 

جداگانه جهت ناظرین رشته های عمران و معماری و برق و مکانیک 

های  رشته  کارشناسان  حضور  و  صدیق  مهشید  مهندس  تدریس  با 

به  فر  احمدی  مهندس  و  سازمان  انتظامی  شورای  رییس  و  مربوطه 

عنوان کارشناس شهرداری بندر بوشهر برگزار گردید. 

مهندس صدیق هدف از برگزاری این دوره را پیشرفت سریع تکنولوژی 

با راه اندازی اینگونه نرم افزارها و پاسخگویی به سواالت ناظرین و 

گزارش  ارائه  های  روش  و  سامانه  این  با  آنان  بیشتر  هرچه  آشنائی 

عنوان نمود.

در این دوره آموزشی، مطالبی از قبیل جزئیات نرم افزاری، نحوه کارکرد 

سامانه، میزان بار حقوقی گزارش های ارسالی و همچنین نحوه تایید و 

شرایط یک گزارش و ...   ارائه گردید.

پاسخ  ناظرین  و شهرسازی  حقوقی  و  به سواالت تخصصی  ادامه  در 

داده شد و همچنین پیشنهاداتی توسط ناظرین جهت ارتقای سیستم 

گزارش نویسی از جمله اصالح فرم های گزارش نویسی عنوان شد که 

مهندسی  نظام  و سازمان  دوجانبه شهرداری  همکاری  با  گردید  مقرر 

ساختمان استان بوشهر این امر محقق گردد. همچنین با توجه به بار 

حقوقی گزارش های ارائه شده توسط ناظرین و مستند بودن آن جهت 

ارائه به محاکم قضایی پیشنهاد گردید این دوره به طور مستمر جهت 

ورودی های جدید نیز ارائه گردد.
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میزگرد علمی با عنوان سیما و منظر شهری

نمای ساحل: به طور ساده آنچه از مفهوم شهر دیده و درک مي شود در حوزه مفهوم سیما و منظر شهري قابل بررسي است. مسایل و 
موضوعات مختلف این حوزه بواسطه اهمیت و ارتباط مستقیمي که در کیفیت فضاهاي شهري دارند،  در در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه طراحان 

و برنامه ریزان شهري بوده و مباحث مختلفي از دید زیبایي شناختي تا ترافیک شهري را پوشش مي دهد. از این  رو و در راستاي رسالت سازمان 

نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر در خصوص آگاهي بخشي در حوزه هاي مختلف شهري، میزگردي با حضور کارشناسان این مبحث 

برگزار گردید و آقایان دکتر محمود جمهیري از دانشگاه آزاد اسالمي، دکتر نورالدین امیري از دانشگاه خلیج فارس، آقاي مهندس احمدي فر از 

شهرداري بوشهر و خانم مهندس مریم قرباني از فرمانداري بوشهر و آقاي  آرمان جهانگیري پژوهشگر دوره دکتري طراحي شهري گرد هم 

آمدند تا در زمینه ابعاد مختلف این موضوع در ارتباط با شهر بوشهر به گفتگو بنشینند که در ذیل خالصه آن ارائه مي شود:

با سالم و خیر مقدم به دوستان و  مهندس آرمان جهانگیري:  

اساتید محترم جهت حضور در این میزگرد، با توجه به  اهمیت 

و  مردم  شهری  زیست  کیفیت  در  شهری  منظر  و  سیما  بحث 

همچنین ارتباط مستقیم این موضوع با دانش شهرسازی، الزم 

با بهره گیری از  دیده شد که در این حوزه به گفتگو نشسته و 

بهتر  فهم  و  تبیین  راستای  در  گرانقدر،  اساتید  آرای  و  نظرات 

موضوع و همچنین اعتباردهی به آن گامی برداریم. برای ورود به 

مبحث سیما و منظر شهر در ابتدا از همکاران گرامی می خواهم 

که تعریف خود را از واژه به طور مختصر بیان کنند.
و فرهنگ  اجتماع  با  متناسب  قربانی: سیمای یک شهر  مهندس مریم 

مردم آن شهر تعریف می شود.

مهندس محمدرضا احمدي فر: سیما به معنی چهره و منظر که از نظر 

می آید به معنی نگاه کردن است، یعنی شما چهره ی یک فرد را تصور 

کنید و نگاه کردن به او. هر شخصی در ورود به یک شهر یک تصویری 

در ذهنش شکل میگیرد و این نگاهی که یک بازدید کننده به شهر دارد 

همان نگاهی است که به اهالی و مردم آن شهر نیز دارد. یعنی کسی که 

منظر و سیمای شهری را میبیند به فرهنگ و خصوصیات اخالقی مردم 
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دکتر محمود جمهیری: 
مسئول گروه تخصصی شهرسازی سازمان

دکتر نورالدین امیری: 
عضو هیات علمی دانشکده هنر معماری دانشگاه 

خلیج فارس بوشهر

مهندس فرزاد پرورش: 
مسئول کمیته علمی نشریات سازمان 

مهندس آرمان جهانگیری: 
پژوهشگر دوره دکترا طراحی شهری

مهندس محمدرضا احمدی فر: 
مدیریت محترم شهرداری شهرسازی بوشهر

مهندس مریم قربانی: 
معاون فرمانداری بوشهر و شهرساز

آن شهر نیز پی میبرد.

بنیانگذار  هستید  مستحضر  که  همانطور  جمهیری:  محمود  دکتر 

کتاب  در  که  باشد  می  لینچ«  »کوین  آقای  منظر شهری  و  سیما  بحث 

image of city  این مبحث را معرفی می کند و پس از آن افراد 

زیادی این بحث را گسترش داده اند که یکی از آنها آقای دکتر مزینی 

بخش  دو  به  را  شهر  منظر  بحث  شهر   سیمای  کتاب  در  که  هستند 

کالبدی و غیر کالبدی یا رویه ی شهر تقسیم می کند و همچنین برای 

بخش غیر کالبدی سه شاخه ی مردم، فعالیت ها و همچنین خواص 

حرکتی درون شهر را در نظر می گیرد و در بحث سیمای شهر را نیز 

به سه شاخه ی کالن که پیکر شهر، متوسط که سیمای شهر و ریز که 

چهره ی شهر می باشد تقسیم بندی می کند. دیدهای متفاوتی به منظر 

و سیمای شهری صورت می گیرد. سیمای شهر با توجه به فرهنگ هر 

منطقه از شهر متفاوت است. 

امیری: پیرو سخنان دکتر جمهیری در خصوص تفاوت  نورالدین  دکتر 

اگر بخواهیم منظر قدیم بوشهر را  زاویه ی دید به شهر به طور مثال 

با منظر کنونی از دید هواپیما  بررسی کنیم، در منظر قدیمی یک سری 

سکونت گاه های قدیمی پراکنده را می بینیم و فواصل بسیار زیادی که 

بین محالت مانند سنگی و محله قدیم و.. وجود داشته است. و جای خالی 

پایگاه های هوایی و ... ولی در تصویر و نقشه ی امروزی میبینیم که تمام 

شهر به هم متصل شده است. 

کلي  طور  به  منظر شهري  حوزه  در  جهانگیري:  آرمان  مهندس 

دو مفهوم منظر عیني )ابجکتیو( و منظر ذهني ) سابجکتیو( قابل 

بررسي است. یعني آنچه که میبینیم و آنچه در ذهن مي انگاریم و 

مي شناسیم. بسیاري محصول نهایي حوزه منظر را در تحلیل هاي 

شناختي مخاطب پس از تجربه دیداري فضا جستجو مي کنند. 

حال با توجه به این مفهوم شما آشفتگي منظر شهري بوشهر را 

تحت تاثیر چه عواملي مي دانید؟
دکتر محمود جمهیری:  اینکه شما در کدام منطقه از شهر قرار داشته 

باشید در ارزیابی شما از منظر آن منطقه تاثیر به سزایی دارد. به طور 

و  ناهنجاری  یک  دوچرخه  یا  موتورسیکلت  وجود  لیان  خیابان  در  مثال 

آشفتگی محسوب میشود ولی اگر همین موتورسیکلت در یک کوچه در 

منطقه سرتل مشاهده شود آشفتگی محسوب نمی شود. یا به طور مثال 

ستون های کوچکی که در خیابان لیان مانع ورود  ویلچر سوارها به خیابان 
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و  اجتماع  با  متناسب  شهر  یک  سیمای   -
فرهنگ مردم آن شهر تعریف می شود.

به  بیشتری  انعطاف  باید  ها  طراحی  در   -
و  شود  تحقیق  مردم  میان  در  دهیم،  خرج 
انجام  ها  طرح  مورد  در  بیشتری  بررسی 
برای  و  مردم  خود  از  باید  طراحی  بگیرد. 
مردم باشد نه از کسی که درون شهر نبوده 

و با سبک زندگی مردم و مشکالتشان آشنایی ندارد.

مهندس مریم قرباني:

یا  امام  میدان  حوالی  در  مسئله  همین  ولی  است  آشفتگی  یک  میشود 

جاهای مشابه شاید یک حسن محسوب شود و چه بسا خوشایند باشد.

دکتر نورالدین امیری: امروزه بدنه ی شهری به طور کل تغییر کرده است. 

مقوله ای که در این مسئله بسیار تاثیر دارد بحثی است به نام سرعت 

که وارد زندگی ما شده است. به طور مثال در گذشته مقیاس سرعت، 

چهارپایان مانند اسب و قاطر و... بوده، پس از آن ماشین هایی با سرعت 

40 یا 50 کیلومتر بر ساعت وارد زندگی ما شدند و پس از آن ماشین 

های فعلی را میبینیم که سرعت های باالیی دارند. به طبع وقتی سرعت ما 

از حد مشخصی باالتر برود دیگر جزییات بدنه ساختمان ها دیده نمیشود. 

را داشتیم که  ارگانیک و »3کوچه«  بافت قدیم بحث کوچه های  ما در 

اکنون چنین چیزی وجود ندارد و کوچه ها عموما سازماندهی شطرنجی، 

شعاعی و ... شده اند. در بحث خط آسمان در قدیم نهایتاً خانه ها دو 

طبقه و سه طبقه بودند اما امروزه ساختمان های 10 یا حتي 15  طبقه 

را میبینیم که ریتم و خط آسمان شهر را بر هم میزنند. یا عناصر متحرک 

که در قدیم یک گاری یا چهارپا بوده ولی االن موتور و انواع ماشین آالت 

سبک و سنگین در همه جا رفت و آمد می کنند. یا به طور مثال تجمع 

ها در قدیم هیئت های مردمی و یا عزاداری بوده است ولی اکنون میدان 

های شهری پرازدحام را میبینیم. یا در مسئله محصوریت در بوشهر قدیم 

محصور بود و دیوار یا بارو داشته که امروزه از بین رفته است.  در بحث 

مثال  میدانیم  آدرس  امروزه  را  ما سیمای شهری  بوشهر  خوانایی شهر 

خیابان فالن کوچه فالن در صورتی که کوچه و خیابان ذاتا باید شاخصه 

ای داشته باشد که با ذهن مخاطب ارتباط ایجاد کند، امروزه این نقش 

را یک دکه ی کوچک سر کوچه ایفا میکند. بوشهر یک بافت ناخواناست، 

گاهی آنقدر ما در یک مسیر گیج میشویم که مثال آدرس میدهیم کوچه ای 

که سر آن یک ترانس برق است یا...

مهندس آرمان جهانگیري: تحوالت شهری ما چه از نظر کالبدی 

به  داریم  شهر  از  ما  که  تصویری  در  قطعاً  فعالیتی  نظر  از  چه 

شهری  فضای  در  حضور  از  شهروند  یک  که  ای  نتیجه  عنوان 

میدانید در منظر شهری  دارد. همانطور که  زیادی  تاثیر  میگیرد 

ما دو بخش متفاوت داریم یک بخش عینی و یک بخش ذهنی. 

بخش عینی حاصل دید ما در نتیجه ی حضور در فضا و تحلیل 

قبلی و همچنین  مبنای تجربیات  بر  ارزیابی شخصی هر فرد  و 

خاطرات و محیطی که در آن بزرگ شده است از فضایی است 

که در آن قرار دارد که منجر به یک تصویر ذهنی میشود و ما بر 

اساس این ارزیابی و تجربیات است که رفتار می کنیم. اگر ما 

سالها پیش وارد شهر بوشهر میشدیم، تصویری که از این شهر 

داشتیم متفاوت بود. مثال فعالیت هایی که در ارتباط با دریا بود و 

تاثیراتی که بر روی  زندگی مردم داشت. اما این فعالیت ها امروز 

تغییر کرده یا به نحوی سازماندهی شده است. قطعا مردم امروز 

با مردم بوشهر قدیم رفتارهای متفاوتی دارند. اگر ما این موارد 

را جمع بندی کنیم در درجه ی اول به این پرسش برمیخوریم که 

چیزی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم آشفتگی و ناهنجاری 

محسوب میشود یا بالعکس این یک رویداد طبیعی است و فرزند 

مهندس محمد رضا احمدي فرد:
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را  آن  شما  دارد  وجود  آشفتگی  اگر  و  باشد؟  می  خودش  زمان 

چگونه تحلیل می کنید؟

مهندس مریم قربانی: در گذر تاریخ در شهر بوشهر ما روند بالعکسی 

را مشاهده می کنیم. به طوری که در قدیم فضای شهری بسیار بهتری 

داشتیم و شهر با توجه به نیازها طراحی شده بود. مانند کوچه های قهر 

و آشتی یا عناصر دیگر. در گذر زمان ما در بیشتر موارد به جلو رفته ایم 

اما در پیشبرد و بکار گیری اصول طراحی  پیشرفتی نداشته ایم. به طور 

مثال اکنون شاهد کوچه هایی هستیم که گذر بندی در آن رعایت نشده 

و یا ساختمان های بلند و چند طبقه ای وجود دارد که در بدنه ی آنها 

هیچکدام از اصول طراحی و زیبایی های بصری رعایت نشده است و 

این شاید ناشی از ناهماهنگی میان معماران و شهرسازان باشد، شاید 

بعضا این ساختمان ها به تنهایی زیبا باشند اما در تعامل با ساختمان های 

اطرافشان نیستند و هیچگونه هماهنگی با هم ندارند. 

مهندس محمدرضا احمدي فر:  ما در بافت قدیم هماهنگی و پیوستگی 

جامع  مدیریت  گذشته  در  که  صورتی  در  میکنیم  مشاهده  را  خاصی 

شهری وجود نداشت و خود مردم دست اندرکار ساخت خانه ها و معابر 

و شهر بودند. به طور مثال معماران خودشان شهرسازی و معماری را 

در کنار هم رعایت میکردند. شاید یکی از دالیل این هماهنگی محدود 

باعث حفظ  و همین محدودیت  بوده  نقاط جهان  با سایر  ارتباط  بودن 

اصالت این روند شد. اما رفته رفته با افزایش ارتباطات با سایر جهان 

مثال کشورهای عربی اطراف یا ... آشفتگی در طراحی بوجود آمد که به 

نظر من یک مسئله طبیعی است و در همه جای ایران مشاهده میشود. 

یکی دیگر از عوامل ایجاد این آشفتگی نبود مدیریت مناسب خصوصا 

دوران پس از جنگ تحمیلی و کمبود نیروی متخصص در زیرساخت های 

کنترلی در شهرداری بود. کافی است پا به خیابان بگذاری تا با انبوهی از 

رنگ ها، سنگ ها، شیشه ها، آجرنماها و بتن هایی روبه رو شوی که نام بنا 

بر خود دارند؛ بلند وکوتاه با خطوط افقی و عمودی نامتناسب و رنگ های 

ناهمگون، پنجره های نازیبا، ورودی ها و مصالح متنوع و.... این گوناگونی 

و ناهمگونی در سبک و شکل به اغتشاش انجامیده و شهرهایی بی هویت، 

غیرانسانی، ناهماهنگ و نابسامان را به شهروندان هدیه کرده است. این 

در حالی است که شهرهای گذشته ما با ساختار و بافت های همگون و 

نسبتا سنتی، مطابق با شرایط اقلیمی، نیازها و عقاید مذهبی مردم شکل 

گرفته بودند و نوعی تعادل و توازن میان صورت و محتوا وجود داشت؛ 

بنایی وجود نداشت که از ساخت فرهنگی و عقیدتی مردم و شهروندان 

و کالبد و بدنه شهر تأثیر نگیرد. اما امروز روند شتابان تغییرات دنیای 

مدرن در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معماری از یک سو و 

سیل ایده ها و طرح های جدید در طراحی و معماری از سوی دیگر موجب 

شده که سیمای امروز شهر ما نه آن هماهنگی و هم سنخی گذشته را 

حفظ کرده و نه ترکیب موزون و ساختار تعریف شده و معنادار مدرن در 

آن پرورش یافته باشد. 

و  بازار  موضوع  بحث مسکن  از  جدا  گذشته  در  امیری:  نورالدین  دکتر 

تجارت نیز مطرح بوده است. تمام مغازه های تجاری در یک راسته قرار 

داشتند و از خانه جدا بودند. اما امروزه با یک باریکه ای به عمق 5 یا 

6 متر در لبه ی خیابان ها مواجه هستیم که این خود یکی از بزرگترین 

آشفتگی های شهری را بوجود آورده است. مغازه هایی که بساطشان را 

در پیاده رو رها می کنند و فضای عبور و مرور را میگیرند، ماشین هایی 

که لبه ی خیابان پارک میکنند و در ارتباط با مغازه ها هستند. جدا از این 

مسئله شهرهای ما امروزه برای ماشین طراحی شده اند به طوری که 

ببینید ماشین هایی که پارک  را  اگر شما در ساعت 2 شب خیابان ها 

شده اند را مشاهده می کنید و این خود چهره ی شهر را بر هم میریزد.  

بحث دیگر اقتصاد مردم است که مهمترین تاثیر را روی نمای ساختمانها 

دارد. ساختمان هایی را میبینیم که با سرامیک پوشیده شده و چهره ی نا 

مناسبی دارد.  فضای سبز نیز آشفتگی زیادی دارد. از لحاظ تنوع درختان 

و هماهنگی آنها با محیط و همچنین ترکیب با یکدیگر...

دکتر محمود جمهیری:  ساختمان ها و شهر هایی که ما می سازیم تحت 

تاثیر شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است. همه ی ما از لحاظ 

تفکر برای ساخت و ساز یک دیدگاه جهت گیری بازاری نسبت به قضیه 

داریم. یعنی کسانی که در ساخت و ساز دخیل هستند به منظور استفاده 

های اقتصادی قوانین را زیر پا می گذارند. طبق آماری که در سال 85 از 

عمر مفید ساختمان ها در بوشهر بدست آمد این عدد به کمتر از 20 سال 

میرسید در صورتی که در اصل باید بیشتر از این مقدار باشد.  سیمای 

شهر را دو موضوع تعریف می کند یکی روحیه ی مردم است و دیگری 

فعالیت ها، صداها، رنگ و بو و حتی جنس و نوع مصالحی که در سازه ها 

و خیابان ها استفاده میکنیم.

مهندس آرمان جهانگیري: یکي از مهمترین موضوعات در حوزه 

منظر شهری، بحث خوانایي است. موضوعي که افراد مختلفي چون 

راپاپورت، لینچ و نسر در مطالعات خود به آن اشاره داشته اند. به 

و  ساختار  با  ما  گذشته  شهرهای   -
بافت های همگون و نسبتا سنتی، مطابق 
با شرایط اقلیمی، نیازها و عقاید مذهبی 
مردم شکل گرفته بودند و نوعی تعادل و 
توازن میان صورت و محتوا وجود داشت.

محیط  کیفیت  ارتقاء  و  زیباسازی   -
شهری از طریق ایجاد و بهسازی فضاهای شهری، رفع 
آشفتگی ها و نارسایی های بصری و در کل سیما و منظر 
شهری می تواند محیطی فراهم آورد که شهروندان از 
بودن در آن، احساس شادی بکنند و هویت تاریخی و 

مذهبی خود را در آن بازیابند.

مهندس محمد رضا احمدي فرد:
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یک  ساکنان  برای  شهر  خوانایی  بحث   -
افرادی  و  گردشگران  برای  و  دارد  مفهوم 
مفهوم  یک  شوند  می  شهر  وارد  تازه  که 
کمی  وسعت  بوشهر  گذشته  در  دیگر. 
داشت و به نسبت به االن شهر خواناتری 
بود. اما اکنون ما با شهری روبرو هستیم که 
جمعیت ، تراکم و همچنین گستره آن چند 
برابر شده و طبیعی است که دیگر نمیتوان این مسئله را با 

چند المان حل نمود.
- باید در طراحی شهر چندین سال آینده را پیش بینی کرد. 
درست  بگیریم  کار  به  را  10ساله  ی  برنامه  یک  ما  اینکه 
نیست. برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که تا 30یا 40 

سال آینده را نیز جوابگو باشد.

دکتر نورالدین امیري:

نظر شما منظر شهري بوشهر چه تاثیری بر سطح خوانایی شهري 

آن گذاشته است؟
تاثیر مثبتی  مهندس مریم قربانی:  متاسفانه ما در مورد خوانایی هیچ 

نداشته ایم. به طور مثال در میدان انقالب اگر شما این میدان با وضعیت 

کنونی را با عکس هایی که از قدیم همین میدان هست مقایسه کنید 

متوجه تغییرات بسیاری در فضای میدان می شوید. میدانی که در گذشته 

دارای فضای سبز، گل و گیاه و مجسمه بوده اکنون تبدیل به یک سکوی 

سنگفرش شده و هیچ شاخصه و توجه بصری خاصی را در ذهن مخاطب 

تداعی نمیکند. ما شهرسازی را همگام با دیگر نقاط جهان شروع کردیم 

ول تاکنون شاهد پسرفت های زیادی در این حوزه هستیم.

اجزای  آسانی  به  بتوان  یعنی  خوانایی  فر:  احمدي  محمدرضا  مهندس 

شهری را شناخت و بتوان آن ها را در ذهن در قالبی به هم پیوسته به 

یکدیگر ارتباط داد. در واقع شکل شهر را مانند متنی فرض کرد که بتوان 

آن را خواند و منظر شهری بوشهر خصوصا در بافت تاریخی این ویژگی 

را دارد که در ذهن ماندگار شود ولی در بافتهای جدید باید به یک هویت 

روشن برسیم تا به این مفهوم دست پیدا کنیم. 

دکتر نورالدین امیری:  بحث خوانایی شهر برای ساکنان یک مفهوم دارد 

و برای گردشگران و افرادی که تازه وارد شهر میشوند یک مفهوم دیگر. 

االن شهر  به  نسبت  به طبع  و  داشت  کمی  بوشهر وسعت  در گذشته 

خواناتری بود. به نحوی که از یک درخت یا یک خانه می شد استفاده کرد 

و مسیر را یافت. اما اکنون ما با شهری روبرو هستیم که جمعیت، تراکم 

و همچنین گستره آن چند برابر شده و طبیعی است که دیگر نمیتوان 

این مسئله را با چند المان حل نمود. البته وجود فضای سبز یا میدان و 

مجسمه در مواردی میتواند این مشکل را برطرف کند اما این راه حلی که 

پاسخگوی همه ی وسعت شهر باشد نیست. اکنون ارگان های متولی 

مانند شهرداری باید با گذاشتن تابلو و نامگذاری مناسب کوچه و خیابان 

به برطرف شدن این مشکل کمک کنند.

دکتر محمود جمهیری:  قیاس کردن گذشته با حال از لحاظ خوانایی 

کار پیچیده ای است. ساختار شهر در گذشته از مفهوم »شار« طبیعت 

می کرد. یعنی یک مرکز داشت که مکان های مهم و خانه های افراد 

مهم در آن قرار داشت و بقیه فضاها به صورت با فاصله و پراکنده در 

اطراف قرار داشتند. اما سازماندهی شهر اکنون بسیار تغییر کرده است. 

و دیگری  یابی  با دو مسئله مواجه هستیم، یکی جهت  ما  در خوانایی 

المان های دیگر میزان  یا  با ساخت مجسمه  البته می توان  شفافیت. 

زیادی از این مشکل را برطرف کرد.

مهندس آرمان جهانگیري: سیما و منظر بوشهر از سه بعد زیبایی 

شناختی، عملکردی و زیست محیطی را چگونه مي بینید؟
وجود  شهر  هماهنگی  در  مهم  مسائل  از  یکی  قربانی:  مریم  مهندس 

محله  ی  تپنده  قلب  مثابه  به  ای  محله  های  پارک  است.  سبز  فضای 

باشند.  می  یکدیگر  با  محله  افراد  تعامل  و  تجمع  محل  که  هستند. 

پوشش گیاهی که در این پارکها بکار برده میشود نیز بسیار مهم است. 

بهترین هماهنگی در ایجاد فضای سبز استفاده از گیاهان بومی است، 

است  زیبا  دیگر  شهر  یا  دیگر  کشور  در  فرضا  که  را  گیاهی  ما  اینکه 

به  منحصر  اکثرا  که  خودمان  شهر  بومی  گیاهان  جایگزین  و  بیاوریم 

در بحث سیمای  است.  آشفتگی  ایجاد  بکنیم خودش  نیز هستند  فرد 

شهر نیز می بینیم که گونه های مناسبی انتخاب نمی شود. در بعضی 

جاها میبینیم که درخت کاشته شده و پس از گذشته چند سال ریشه ها 

سنگفرش پیاده رو را خراب کرده است. در کل بحث زیست محیطی 

بهتر شده ولی هنوز مشکالت عدیده ای وجود دارد.

دربخش  مرطوب  و  گرم  هوای  و  آب  فر:  احمدي  محمدرضا  مهندس 

طوالنی از سال ، فرهنگ سنتی ، بندر بودن و مجاورت با دریا تاثیر عمیقی 

شهربوشهر  شناسی  زیبایی  و  ،عملکردی  محیطی  زیست  مسائل  بر 

بوده است مثال  تاثیرات گاهی مثبت و گاهی منفی  این  گذاشته است. 

تغییر نمودن کدهای ارتفاعی به دلیل تغییر سطح آبهای زیرزمینی در طی 

سالیان متمادی  باعث ایجاد عدم هماهنگی در کف شده و ساختمانها در 

کدهای ارتفاعی متفاوت احداث شده و باعث منظره نازیبایی در شهر 

گردیده است در واقع یک مسئله زیست محیطی باعث عدم زیبایی شده 

است . از طرفی دریا باعث تاثیر پذیری مردم ازمعماری دیگر ملل در 

معماری بومی بوشهر مثل بافت تاریخی شده است در واقع محیط زیست 

باعث هم عملکرد مثبت و هم منفی ما در نظام شهری بوشهر شده است.

دکتر محمود جمهیری:  یکی از خصلت ها و وجوه تمایز شهر بوشهر 

شبه جزیره بودن و این مسئله که ما مقداری از حریم دریا را در گستره ی 

شهر داشتیم که االن بدلیل ساخت و سازها و بی توجهی به این مسئله 

از  یکی  بینند.  نمی  امتیاز  یک  عنوان  به  را  این  نیز  مردم  از  بسیاری 

زیبایی های شهر ما همین شاخصه های طبیعی است که باید آنها را 

درنظر گرفت و آن را با مردم آشتی داد.

دکتر نورالدین امیری:  بحث نور در زیبایی شناختی بسیار مهم است. در  

بوشهر درخصوص مسئله نور پردازی در چند سال اخیر اقدامات زیادی 

مهندس آرمان جهانگیري:

دکتر محمود جمهیري:
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انجام شده و پیشرفت های زیادی داشته است.

مهندس آرمان جهانگیري: با توجه به مجموع صحبت هاي انجام 

پایان  در  شهري،  منظر  ابعاد  و  جایگاه  فهم،  خصوص  در  شده 

خواهش مي کنم در خصوص راهبردهاي مدیریتي که در خصوص 

و  معرفي  را  است  مطرح  شهري  کیفیت  با  منظر  جایگاه  ارتقاء 

توضیح دهید:
خرج  به  بیشتری  انعطاف  باید  ها  طراحی  در  قربانی:  مریم  مهندس 

دهیم، در میان مردم تحقیق شود و بررسی بیشتری در مورد طرح ها 

انجام بگیرد. طراحی باید از خود مردم و برای مردم باشد نه از کسی 

آشنایی  مشکالتشان  و  مردم  زندگی  سبک  با  و  نبوده  شهر  درون  که 

ندارد. ما درگذشته نیروی متخصص نداشتیم اما در چند سال اخیر این 

مشکل برطرف شده و ما نیروهای متخصص بسیاری را در شهر داریم که 

میتوانیم آنها را به کار گرفته و مشکالت را حل کنیم.

مهندس محمدرضا احمدي فر: زیباسازی و ارتقاء کیفیت محیط شهری 

از طریق ایجاد و بهسازی فضاهای شهری، رفع آشفتگی ها و نارسایی 

های بصری و در کل سیما و منظر شهری می تواند محیطی فراهم آورد 

که شهروندان از بودن در آن، احساس شادی بکنند و هویت تاریخی و 

مذهبی خود را در آن بازیابند. در جهت باال بردن نشاط و شادابی روانی 

شهروندان و به منظور افزایش رفاه عمومی می توان با بهسازي فضاهاي 

شهری همچنین افزایش بهره وری تاسیسات و تجهیزات عمومی شهر 

و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از آن به شهری زنده و پویا 

دست یافت.

دکتر محمود جمهیری: بحث مشارکت در حل شدن این معضل بسیار 

مهم و کلیدی است. ما برای تهیه ی طرح جامع و تحقق پذیر در بوشهر 

باید منطقه به منطقه ی شهر را بشناسیم، فرهنگ مردم، فعالیت ها و 

نیازهایشان را بشناسیم. و بین طراح و مردم یک آموزش دو طرفه برقرار 

شود. هم مردم طراح را آموزش دهند که چه مسائلی را در نظر بگیرد 

هم طراح مردم را راهنمایی کند که چگونه از فضاهای شهری و امکانات 

بهترین و مناسب ترین بهره را ببرند. محیط شهر باید براي مردم و در 

خدمت مردم باشد و نه بر مردم. همچنین توسعه پایدار از جمله مهمترین 

راهبردهایي است که مي تواند دنبال شود. 

دکتر نورالدین امیری: نکته ی اول اینکه باید هماهنگی میان ارگان های 

اجرایی شهر بوشهر برقرار شود نه اینکه هر ارگان بدون توجه به چهره 

شهر و هماهنگی با سایر ارگان ها کار خودش را انجام دهد. نکته ی دوم 

اینکه بخش عمده ای از این معضل بحث فضاهای فراموش شده است، 

مستحضر هستید که بخش عمده ای از وسعت شهر را پایگاه هوایی و 

دریایی اشغال کرده اند و بدنه ی این فضاها و فنس ها قسمت زیادی 

از بدنه ی شهری را شامل می شود که باید برای آن چاره ای اندیشید. 

و نکته ی سوم اینکه باید در طراحی شهر چندین سال آینده را پیش 

بینی کرد. اینکه ما یک برنامه ی 10ساله را به کار بگیریم درست نیست. 

نیز  را  آینده  یا 40 سال  تا 30  باشد که  به گونه ای  باید  برنامه ریزی 

جوابگو باشد.

و  عزیزان  از  تشکر  و  جهانگیري: ضمن سپاس  آرمان  مهندس 

بزرگواران که در این میزگرد شرکت کردید. همان طور که بیان شد 

منظر شهري و توجه به مباحث مختلف کیفیت بصري محیط هاي 

شهر و بازخورد ذهني آن در نزد مخاطبان فضا وجهه غالب مفهوم 

منظر و سیمایي شهري را تشکیل مي دهد. بوشهر با توجه به فرصت 

هایي که محیط طبیعي خود در اختیارش قرار داده و همچنین الگوي 

معماري خاص فرصت این را دارد که با طراحي مناسب، کیفیت 

منظري خود را به میزان قابل توجهي ارتقاء دهد. هر چند در این 

میان خلل هایي وجود دارد اما با بهره گیري از راهبردهایي چون 

شهرسازي مردم گرا، توسعه پایدار، بهسازي فضاهاي شهري، 

اثرگذار در  ارگانهاي  و هماهنگي  بیشتر  افراد متخصص  آموزش 

قالب مدیریت جامع شهري مي توان به این مهم دست یافت.

دو  کلي  طور  به  شهري  منظر  حوزه  در   -
مفهوم منظر عیني )ابجکتیو( و منظر ذهني 
بسیاري  است.  بررسي  قابل  )سابجکتیو( 
محصول نهایي حوزه منظر را در تحلیل هاي 
دیداري  تجربه  از  پس  مخاطب  شناختي 

فضا جستجو مي کنند.
که  هایي  فرصت  به  توجه  با  بوشهر   -
محیط طبیعي خود در اختیارش قرار داده و همچنین الگوي 
مناسب،  طراحي  با  که  دارد  را  این  فرصت  معماري خاص 

کیفیت منظري خود را به میزان قابل توجهي ارتقاء دهد.

مهندس آرمان جهانگیري:

سیمای شهر با توجه به فرهنگ هر   -
منطقه از شهر متفاوت است. 

این  شدن  حل  در  مشارکت  بحث   -
ما  است.  کلیدی  و  مهم  بسیار  معضل 
برای تهیه ی طرح جامع و تحقق پذیر 
در بوشهر باید منطقه به منطقه ی شهر 
را بشناسیم، فرهنگ مردم، فعالیت ها و نیازهایشان 
را بشناسیم. و بین طراح و مردم یک آموزش دو طرفه 
برقرار شود. هم مردم طراح را آموزش دهند که چه 
مسائلی را در نظر بگیرد هم طراح مردم را راهنمایی 
کند که چگونه از فضاهای شهری و امکانات بهترین 

و مناسب ترین بهره را ببرند.

دکتر محمود جمهیري:

صفحه 
43



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
44

و  شهرسازي  عالي  شوراي  نقش 

و  ضوابط  تصویب  در  ایران  معماري 

مقررات سیما و منظر شهري:

از بدو تأسیس شوراي عالي شهرسازي 

و معماري ایران در سال 1351 و تغییر 

نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت 

مسکن و شهرسازي لزوم توجه کیفي به معماري و شهرسازي، درمجموعه 

وظایف آنان قرارگرفت.کما اینکه در ماده 1 قانون تأسیس شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ایران مصوب سال 1351 ذکر شده است:

»براي هماهنگ کردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ایجاد محیط زیست 

بهتر براي مردم، همچنین به منظور اعتالي هنر معماري ایران و رعایت 

سبکهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصیل آن 

با در نظر گرفتن روشهاي نوین علمي و فني و در نتیجه یافتن شیوه هاي 

اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط 

اقلیمي و طرز زندگي و مقتضیات محلي شوراي عالي شهرسازي و معماري 

ایران تأسیس مي شود.«

 از این مصوبه قانوني مشخص مي شود که :

1- برنامه هاي شهرسازي کشور باید به منظور ایجاد محیط زیست بهتر 

براي مردم باشد.

2- اعتالي هنر معماري ایران با توجه به سبکهاي سنتي و ملي و ضوابط 

و جنبه هاي اصیل آن باید با استفاده از روشهاي نوین علمي و فني باشد. 

3-توجه به شرایط اقلیمي و طرز زندگي مردم نیز در تهیه و تنظیم شیوه 

هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف کشور بایستي مورد 

عنایت باشد.

اما با گذشت بیش از 4 دهه از زمان تأسیس شوراي عالي شهرسازي و 

معماري ایران هنوز به موضوع معماري،طراحي شهري و سیما و منظر شهري 

که از مهمترین وظایف آن شورا بوده به طور جدي پرداخته نشده است.

دالیل عدم توجه جدي به این وظیفه قانوني:

- لزوم توجه به مباحث کالن شهرسازي باعث شده توجه کافي به موضوع 

معماري و  بحث هاي سیما و منظر شهري صورت نگیرد.

- عدم توجه به موضوع معماري و مقوله هاي زیبایي شناسي از سوي 

مسئولین را بایستي در عدم توجه به دانش نوپاي طراحي شهري که به 

نوعي مي تواند حلقه اتصال شهرسازي و معماري دانست، جستجو نمود.

اولین مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران  در خصوص ضوابط 

و مقررات مرتبط با بحث سیما و منظر شهري مربوط به سال 1369 و آن 

درست بعد از گذشت 20سال از تأسیس بود . مصوبه مذکور تحت عنوان 

ضوابط و مقررات نماي شهري مصوب 1369/8/28 که داراي 6 بند بود و 

آن هم فقط به نماي ساختمان ها پرداخته بود و صدور پایان کار ساختمانها 

توسط شهرداریها را منوط به انجام نماهاي اصلي و جانبي نموده بود. طبق 

بند 4 مصوبه مقرر شد اصول کلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف 

مدت یک ماه مشترکاً توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي وکشور 

تهیه و ابالغ گردد. لیکن بند4 مصوبه به مدت 18سال مغفول ماند تا اینکه 

در سال 1387شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران در راستاي وظایف 

مصوبه  تکمیل  توسعه،  چهارم  برنامه  قانون   30 ماده  براساس  محوله 

1369/8/28را تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور 

ارتقاي کیفي سیما و منظر شهري درمورخ 87/9/25 به تصویب رساند.

این مصوبه آخرین تصمیم قانون گذار مي باشد که اگر بندهاي قانوني آن 

اجرایي گردد، شاید بتوان امیدي به بهبود و سامان بخشي به سیما و منظر 

شهرها داشت. شهرهاي امروزي ما داراي چهره اي مخدوش و آشفته 

مي باشند اما نباید فراموش کرد که پیشینیان ما خالق شهرهایی بودند که 

امروزه مایه فخر و مباهات است و جهانیان با دیدن آن زبان تحسین می 

گشایند و از پیوند هنر و معماری و عشق و ایمان اظهار شگفتی می نمایند.

اما آیا آیندگان نیز به شهرهای امروز ما افتخار خواهند کرد؟

پیشنهادات:

1-تهیه الگوي ضوابط و مقررات اجرایي مربوط به سیما و منظر شهري در 

طرح هاي جامع و هادي شهري.

2-تهیه طرح هاي ساماندهي وکیفیت بخشي به سیما و منظر شهري 

توسط شهرداریها.

3-توجه جدي طراحان ساختمان ها و فضاهاي شهري به ضوابط و مقررات 

سیما و منظر شهري.

4-ایجاد هماهنگي درخصوص مطالعات، اقدامات عمراني درسیما و منظر 

شهري.

5-بررسي و تأیید طرح هاي موردي ساماندهي به سیما و منظر شهري در 

مراجع قانوني ذیربط.

6-صدور پایان کار و گواهي عدم خالف براي ابنیه جدید االحداث منوط 

به اجراي نقشه هاي مربوط به نما و حجم ارائه شده جهت اخذ پروانه 

ساختماني.

   در پایان عاجزانه از کلیه معماران، طراحان شهري، شهرسازان وکلیه 

دست اندرکاران عزیز تقاضا دارم  تمام تالش خود را در جهت ارتقاء 

کیفي سیما و منظر شهري بنمایند و در صورت داشتن نظر و پیشنهاد 

در خصوص تغییر یا اصالح ضوابط و مقررات نماي شهري، مراتب را به 

اداره کل راه و شهرسازي استان ارسال فرمایند تا نظرات و پیشنهادات 

ارائه شده  جهت بررسي به دفتر طراحي و معماري شهري وزارت راه و 

شهرسازي ارسال گردد.

مهندس فرزاد رستمي، مدیرکل راه و شهرسازي استان بوشهر:

برنامه هاي شهرسازي کشور 
باید به منظور ایجاد محیط زیست بهتر براي مردم باشد

صفحه 
44



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
45

 

ضرورت ارتقاء کیفیت منظر شهری
مهندس داریوش مظفری 

عضو گروه تخصصی شهرسازی و مدرس دانشگاه خلیج فارس

تا قبل از دهه 40 رشد شهرها به صورت آرام 

ویژگی  سایر  و  اقلیمی  شرایط  با  متناسب  و 

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در 

قالب یک سازمان فضایی مشخص صورت می 

گرفت. با انجام اصالحات ارضی و از بین رفتن 

سازمان تولیدی روستاها و شروع روند صنعتی 

شدن )صنایع مونتاژ( سیل هجوم مهاجران جویای کار به شهرها سرازیر 

شد. همزمانی این دوره با پیشرفتهای جهانی در عرصه های مختلف از 

جمله بهداشت و کنترل مرگ و میر، جمعیت شهرها به شدت افزایش پیدا 

کرد. نیاز به مسکن برای این جمعیت انبوه، وضعیتی را بوجود آورد که کنترل 

ساخت و ساز را از دست شهرسازان و معماران خارج ساخت. حاصل آن 

را در سکونتگاههای حاشیه ای، بافتهای فرسوده شهری، بی توجهی به 

فضاهای عمومی و شهری، از هم گسیختگی ساختار و استخوان بندی 

شهرها و ایجاد مناظری نازیبا از شهر و ... شاهد هستیم.

عواملی مانند مشخص نبودن جایگاه طراحی شهری در طرحهای توسعه 

شهری، سرعت ساخت و سازها و عدم رعایت حداقلی از قوانین و ضوابط 

معماری و شهرسازی، توسعه های 50 سال اخیر را بی هویت  و   ناهماهنگ 

با بافتهای قبل از آن نموده است.

وضعیت بوجود آمده اثرات زیانبار و جبران ناپذیری در ابعاد مختلف زیست 

محیطی، کالبدی، اجتماعی و ... به بار آورده است. یکی از عوارض منفی 

ساخت و سازهای بی برنامه انجام شده، عدم توجه به کیفیت فضاهای 

عمومی و شهری )خیابانها، میادین و ...( و متناسب نبودن آنها با نیازهای 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و فعالیتی است. 

ارتقاء کیفیت محیط شهری و بهبود سیما و منظر شهرها در سالهای اخیر 

در دستور کار مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته 

است. گویی با کاهش سرعت توسعه فیزیکی و کمی 

فرا  فضاها  کیفیت  به  رسیدگی  زمان  شهرها، 

رسیده است. نکته قابل تأمل اینکه این توجه متأسفانه به صورت موردی 

و تک بعدی بنا به سالئق و وضعیت شهرداری ها، هر یک به بخشی از 

عناصر مؤثر در سیما و منظر شهری پرداخته اند. 

طراحی فضاهای شهری؛ مجموعه ای از اقدامات است که تخصصهای 

با  باید   )... و  شهری  ریزی  برنامه  شهری،  طراحی  معماری،   ( ذیربط 

هماهنگی همدیگر در قالب یک برنامه مدون به ابعاد مختلف عناصر کالبدی 

تشکیل دهنده فضاهای شهری )کف، بدنه، عناصر مستقر در فضا و ...( 

بپردازند و از طراحی و اجرای بخشی از عناصر بدون توجه به سایر اجزاء 

خودداری شود.

منظر شهری)Town scape( واژه ای که در طراحی شهرهایمان چندان 

به آن پرداخته نمی شود؛ موضوعی است که روزانه در شهرها با آن سر و 

کار داریم؛ ترکیبی از عناصر فیزیکی، هندسی ، طبیعی ، فرهنگی ، اجتماعی 

و اقتصادی است. در واقع منظر شهری بخشی از شکل شهر است که ما 

آن را درک می کنیم. ارتقاء کیفیت منظر شهر به وسیله باال بردن کیفیت 

عناصر تشکیل دهنده آن امکان پذیر است. 

شهر  منظر  دهنده  تشکیل  کالبدی  عناصر  توان  می  کلی  نگاه  یک  در 

شامل؛ خیابانها، میادین، هندسه ساختمانها،  نماها، کف سازی،  مبلمان، 

نورپردازی، پوشش گیاهی و مصالح ساختمانی را برشمرد.

مؤلفه های  به  پرداختن  از شهر؛ مستلزم  دلنشین  و  زیبا  ایجاد منظری 

تأثیرگذار بر فضاهای شهری و ارتقاء کیفیت عناصر بوجود آورنده منظر 

شهری است. حتی رفتار شهروندان و نحوه تعامل و برخوردهای اجتماعی 

آنان در شهر، اثرات قابل توجهی بر ذهنیت و ادراک ناظران و مهمانان در 

شهر دارد.

وقت آن رسیده است که مدیران، طراحان و برنامه ریزان شهری با استفاده 

از ظرفیتهای علمی و توان کارشناسی موجود در قالب کمیته های  بررسی 

سیما و منظر شهر  به بهبود و ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهرهایمان 

بپردازند.
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مقدمه ای بر تعریف منظر در فضاهای ساحلی شهری: 
دیدگاه ها و رویکرد ها

مهندس آرمان جهانگیری - معمار و پژوهشگر دوره دکتری طراحی شهری  

مهندس سحر فریدوني - دانشجوي دوره کارشناسي ارشد معماري  

1- مقدمه: منظر ساحلی کجاست؟
اگر منظر شهری را آنچه در عین و ذهن کاربر فضا می آید در نظر بگیریم، لذا در مقام تعریف و تبیین فضاهای شهری متفاوت ناگزیر از مشخص 

نمودن مرز ماهیتی این منظر خواهیم بود. به این معنی که حقیقتاً منظور از منظر شهری در هر بستر مشخص چیست؟ این تبیین در کارکرد آتی 

تحلیل ها و طرح ها بسیار مهم است و می تواند به این سوال کلیدی پاسخ دهد که اصوالً ما هر فضا شهری را به چه گونه ای تعریف می کنیم و تا 

چه شکل و فرم هر فضا را می توانیم در محدوده شناختی ذهن خود بپذیریم. در حوزه منظر ساحلی نیز به طور کلی تعیین و تدقیق موقعیت موضوع 

از اهمیت ویژه ای برای جریان توسعه شهری شهر ساحلی برخوردار است چرا که منظر ماهیتاً در ظرف فضا دیده شده و ادراک می شود. برای این 

منظور ابتداً می بایست مشخص شود ساحل کدام عینیت را برای مخاطب خود دارد. به همین منظور دیدگاه های افراد متخصص در خصوص تدقیق 

محیط ساحلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند چرا که پژوهش ها بر همین تعاریف حدود تحقیق خود را تدقیق می کنند. با بررسی های انجام شده 

که در ذیل آورده شده است می توان اظهار نمود که در مورد کجایی نوار ساحلی کم و بیش اتفاق نظر وجود دارد: 

برین و ریگبی )1996( نوار ساحلی را هرگونه فضایی در مجاورت با رودها، دریاچه ها و دریا اعم از طبیعی و انسان - ساخت معرفی می کنند. کار 

و دیگران )1992( بخشی از فضاهای شهری که در مجاورت آن رود، ساحل طبیعی، لنگرگاه و یا اسکله ها موجود و مستقر شده باشند نوار ساحلی 

عنوان می کنند. 

البته تعاریف قدیمی تر نیز بر همین نگاه گرایش دارند: دستور کار مدیریت مناطق ساحلی آمریکا  )1972( هرگونه فضای توسعه یافته فعال یا 

دارای سابقه فعالیت مسکونی، تجاری، کشتیرانی و یا صنعتی را محدوده نوار ساحلی را نوار ساحلی معرفی می کند. با این حال شاید تعریف متأخر 

تر و کاملتری را می توان در دیدگاه برونو موسو  استاد دانشگاه ونیز پیگیری کرد: برونو موسو )2001( نوار ساحلی را مرزی ویژه از حوزه شهری 

که همزمان بخشی از فضای شهری  محسوب شده و همچنین در ارتباط مستقیم با حجم قابل توجهی از آب است معرفی می کند. با دیدی عمیق 

تر میتوان تعاریف صاحبنظران به منظور تعریف و تحدید محدوده منظر عینی ساحلی را در دو گروه عمده دسته بندی کرد:
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الف: منظر ساحلی از نگاه بستری فضایی/ جغرافیایی: ترانسیک، هویل، برونومسو و وه میر

ب: منظر ساحلی از نگاه بستری عملکردی: گلیزر و دالپورته

ج: منظر ساحلی از نگاه بستری بصری: برین و ریگبی

الف:  دیدگاه فضایی/ جغرافیایی
ترانسیک )1986( عقیده دارد نوار ساحلی شهری حوزه ای باز و خطی از شهر است که در مجاورت آب سبب اتصال مناطق مختلف همگون دیگر 

به هم می شود. هویل )1994( آنرا فضایی خاص در شهر که به صورت غیر االستیک، بدون قابلیت گسترش و به صورت خطی و محدود در اختیار 

است معرفی می کند. وه میر )2010( نوار ساحلی را بخشی از محدوده شهر در همسایگی رود، دریاچه و با لنگرگاه ها و نظایر هم توصیف می کند.

ب: دیدگاه عملکردی 
ها،  لنگرگاه  انواع  آنها  در مجاورت  که  ها  رودخانه  و  دریاها  از حاشیه  عبارتند  بندری  و  که فضاهای ساحلی  معتقدند   )1980( دالپورته  و  گلیزر 

ترمینالهای دریایی، بندرگاه و اسکله های ماهیگیری و ... چه در مقیاس کوچک )حاشیه رودخانه ای( و چه مقیاس بزرگ )حاشیه اقیانوسی(. در این 

محدوده فعالیت هایی بندری و ترانزیتی در کنار مجموعه فعالیت های گردشگری و فراغتی را می توان دید.

ج: دیدگاه بصری:
برین و ریگبی )1994( ایشان نوار ساحلی را حوزه ای در مجاورت آب )لبه( در همه مقیاس ها معرفی می کنند و عقیده دارند مقیاس آب می تواند 

از یک رودخانه کوچک تا اقیانوس متفاوت بوده و همچنین لبه و کناره از فضاهای طبیعی بکر تا مناطق صنعتی در سواحل را شامل می شود. بعالوه 

مجاورت تنها فیزیکی نبوده و این حوزه میتواند تنها بواسطه ارتباط بصری با آب، نوار ساحلی محسوب گردد. لذا حوزه های متفاوت درون شهری 

فضاهای ساحلی شهری را می توان از جمله فضاهایی دانست که بویژه در طول قرن 
گذشته دچار تحوالت ساختاری متعددی از حیث منظر عینی و ذهنی شده اند. در میان 
این تغییرات، مفهوم و معنی منظر ساحلی نیز تغییر کرده ولی تا کنون به طور مشخصی 
آرای مطرح  اجمالی  بررسی  با  مقاله می کوشد  این  نگرفته است.  قرار  ارزیابی  مورد 
شده در باب منظر و منظر در سواحل شهری به تعریف و تبیین مفهوم منظر به صورت 

کاربردی در سواحل شهری بپردازد و به جمع بندی این نظرات بپردازد.
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در صورت امکان برقراری ارتباط فیزیکی و نیز بصری بخشی از محدوده نوار ساحلی محسوب خواهند شد.   

2- ماهیت منظر ساحلی به مثابه فضایی باز و همگانی
فضای ساحلی اساساً فضایی باز و همگانی دیده و شناخته می شود و این موضوع مبنای منظر عینی و ذهنی آن را تشکیل می دهد. این فضا از آن 

رو که فضایی همگانی است،  به منظور آماده سازی هر فضا برای عملکرد رسانی بهتر، نیازمند تعریف صحیح آن در ارتباط با محیط پیرامونی اش 

هستیم. سوانسون )1992( بر دیدگاه هابر ماس مبنی بر لزوم تعریف فضا برای تداوم آن تاکید می کند و توضیح می دهد که فضای بدون تعریف، 

فاقد ماندگاریست. مدنی پور )2003( اعتقاد دارد تعریف فضای همگانی برای فضای ساحلی شهری ما را قادر می سازد که آنرا بهتر ادراک کرده و 

سپس به کنترل و استفاده از آن بپردازیم: فضای ساحلی به مثابه فضایی همگانی که این مفهوم همگانی بودن ابزاری مهم برای فهم کالبد، فعالیت، 

انتظارات و ادراکات کاربران در نوارهای ساحلی خواهد بود. 

فضای همگانی بسته به هدف آنها از تعریف و نوع سابقه پژوهشی محققان، تعاریف مختلفی به خود دیده است: کار و دیگران )1992( به لزوم 

وجود کیفیت های  دسترسی، استفاده، کنترل و مالکیت اشاره دارد. آلتمن )1986( با تاکید بر مهیا بودن فضا برای همه افراد جامعه، به نوع گروه 

اجتماعی استفاده کننده اشاره دارد )اولیه- ثانویه(. وی همچنین  عامل زمان را مهم می داند. مدنی پور )2003( به صورت کامل تری دسترسی، 

کنترل، مالکیت، استفاده، انگیزه، قدرت اصالح و تملک در فضای همگانی را مهم می داند )6 مولفه(. این مولفه ها قابل تعمیم به فضاهای ساحلی 

هستند و به نوعی کیفیاتی محسوب می شوند که توقعات کاربر را از محیط ساحلی تکمیل می کنند. الکساندر و دیگران )1977( منظر ساحلی را 

منظری ویژه، طبیعی غیر قابل جایگزین که نگهداری و استفاده مناسب از آن به  الگویی اجتماعی نیازمند است معرفی می کند. سامپری )1986( 

اعتقاد دارد که منظر ساحلی در قیاس با دیگر منظرهای شهری، مشکل ترین و پیچیده ترین آنهاست. وی نوار ساحلی را فضایی یا ویژگیهای 

خاص اقتصادی و زیبایی شناختی می داند که به عنوان منبعی موثر در امر توسعه شهری می بایست با دقت ویژه ای مورد شناسایی قرار گیرد.

3- رویکردهای تعریفی منظر ساحلی
بر اساس نوع مداخله در مبحث منظر فضای ساحلی می توان رویکردهای متفاوتی برای تعریف آن قائل شد. رویکردهای مداخله در فضاهای ساحلی 

متفاوتند و می توان منظر عینی و ذهنی متفاوتی نیز برای هر رویکرد تعریف کرد، هر چند نقاط اشتراکی هم بالطبع به دلیل مفهوم منظر شهری در 

همه وجود دارد. برای مثال منظر عینی در پروژه ای که تاثیرات اجتماعی توسعه ساحل را پیگیری می کند با مطالعه ای که به منظور ساخت فضاهای 

جدید در ساحل دنبال می شود نقاط مشترک )رفتار کاربران( و متفاوتی )مباحث تاسیساتی و زیرساختی( خواهند داشت. در همین راستا، هویل 

)1988( رویکردهای عمده تعریفی منظر ساحلی را در شش بخش این گونه معرفی می کند:

3-1- بر اساس گروه های مداخله کننده )دولتی/ خصوصی – آکادمیک/حرفه ای(: در این سطح آن دسته از عوامل و موضوعاتی که در ارتباط با 

گروه مداخله کننده در فضای ساحلی مهم هستند، منظر ساحلی را تعریف می کنند. برای مثال منظر ساحلی در پروژه ای دولتی در ساحل از عوامل 

مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط ریشه می گیرد.

3-2-  بر اساس مسئله/ هدف طرح )ارزیابی کیفی، رکورد یا شکوفایی، امکان توسعه آتی، تاثیرات اجتماعی اقتصادی و ...(: به طور قطع، اینکه 

هدف از هر پژوهش و مطالعه و یا پروژه اجرایی در ساحل چه است و اصوالً با چه مسئله ای مواجه خواهیم بود، بر تعریف منظر ساحلی اثرگزار 

است. برای مثال منظر از دیدگاه یک روانشناس محیطی و یا یک برنامه ریز منطقه ای متفاوت خواهد بود چرا که مسئله ای که با آن مواجه هستند 

و پاسخ هایی که خواهند یافت متفاوت است.

3-3-  نوع فضای ساحلی )بنادر تاریخی، تجاری، صنعتی، توسعه جدید و یا باز زنده سازی شده و ...(: منظر ساحل بسته به نوع ساحل تعریفی 

متفاوت خواهد داشت. در فضاهای ساحلی با بار تاریخی منظری متفاوت از فضاهای نوساز خواهیم داشت. در مورد اول خاطرات و سرمایه های نا 

ملموس متعدد و منظر ذهنی ممکن است بر منظر عینی  ذهنی محیط اهمیت وافری پیدا کند ولی در مورد دوم، معموالً عناصر منظر عینی اهمیت 

خواهند داشت.

3-4-  زمانی و بر اساس فرایند توسعه )گذشته، حال، آینده(: منظر ماهیتی پویا و در حال تغییر است و تعریف منظر به بستر بسته به زمان تعریف 

مدام در حال تحول خواهد بود. به معنای دیگر، از آنجا که منظر شهری از ساختارهای متعدد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و ... تشکیل شده است، 

هر زمان که این منظر بررسی و تجلیل شود، 

3-5- مقیاس )منطقه ای/ شهری/ محلی(: عناصر و ساختار مفهوم منظر ساحلی بسته به مقیاس بررسی آن متفاوت خواهد بود. منظر فضای 

ساحلی در نگاه منطقه ای از شاخصه های کالن و در مقیاس محلی از عناصر خرد محلی تشکیل می شود. کما اینکه مفهوم منظر ذهنی هم در دو 

مقیاس کاماًل متفاوت خواهند بود.

...(: یکی از  با آب، کاربری ها، فرم، نوسازی و مرمت شهری و ارزشهای معماری و  3-6- بر اساس ویژگی های کالبدی و عملکردی )ارتباط 

مهمترین ویژگی هایی که ساخت مفهوم منظر را که در حالت عینی و چه حالت ذهنی متفاوت می سازد فعالیت ها، ارتباط با آب دریا، فرم ساختمان 
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ها و فضای مصنوع و .... تمامی ویژگی هایی است که ماهیت کالبدی و فعالیتی فضا را می سازند. در تعریف کالن منظر این ساخت کالبدی فضا    

موضوع منظر عینی را پوشش می دهد و آنچه از ماحصل ارتباط کاربر در طول زمان تجربه محیط و فعالیت های موجود برای وی باقی مانده و جنبه 

شناختی وی را تکمیل می کند، به عنوان منظر ذهنی شناخته می شود.

4- نتیجه گیری:
در باب منظر شهری پژوهش های متعددی شده است و اغلب این پژوهش ها بر این نکته تاکید دارند که منظر نه تنها موضوعی عینی است بلکه 

ماهیتی است که عناصر ذهنی مخاطب از محیط را نیز پوشش داده و در حقیقت سیستمی است پویا و در حال تغییر که مدام بر اساس اطالعات 

دریافتی از محیط پیرامون در نزد مخاطب پرداخته و قضاوت می شود. در همین راستا بررسی منظر در سواحل شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. چراکه اندیشمندان شهری محیط ساحلی را از مهمترین، پیچیده ترین و کامل ترین عرصه های حیات جمعی در شهرهای بندری می دانند. 

در همین راستا در ابتدا موقعیت فضای ساحلی با توجه به نظر اندیشمندان ارائه شد و مشخصاً بیان شد که محیط ساحلی به بستری در کناره آب 

که انواع فعالیت های مرتبط با دریا در آن به طور دائم در جریان بوده و به سه شکل فضایی، عملکردی و بصری می توان عملکرد ساحلی و دریایی 

را درآن دید و دریافت اطالق می شود. در ادامه ماهیت منظری فضای ساحلی به عنوان فضایی باز و همگانی مطرح شد که انتظار بر این است که 

فعالیت های اجتماعی مخصوصی در آن دیده شود. همچنین در نهایت عنوان شد که رویکردهای تعریفی منظر ساحلی متعدد بوده و بسته به عواملی 

متغییر خواهند بود هر چند که بخاطر ذات منظر ساحلی همیشه اشتراکاتی در این رویکردها موجود است. این رویکردها بر اساس گروه مداخله 

کننده، مسئله طرح، نوع کارکرد فضای ساحلی، زمان، مقیاس و ویژگی های کالبدی و عملکردی محیط متفاوت خواهند بود.
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تاریخچه و عوامل تشکیل دهنده منظر شهری

  مهندس حسین بیغش - کارشناس

مقدمه 
مثابه  به  این رقابت طراحی شهری  بر رقابت برخاستند، در  با یکدیگر  انسانی  نیرو های  و  بر سر جذب سرمایه  امروزه شهرهای بزرگ جهان 

ابزاری موثر مورد توجهی فراینده قرار گرفته است.شهر های برخوردار از منظر شهری مطلوب قادرند با وسعت بخشیدن به تجربه زیبا شناختی 

شهروندان موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم ساخته و به اعتال بخشیدن به وجهه و تصویر ذهنی 

شهر در سطع ملی و بین المللی توان رقابتی شهر را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه و اقشار خالق تقویت نمایند. اهمیت منظر شهری از آن 

روست که کمیت شهر را به مثابه یک متن آشکار ساخته و امکان قرائت و خوانش این متن را فراهم می آورد تنها در آیینه منظر شهری است که 

ابعاد ناملموس حیات مدنی همچون فقر و غنا، سلطه نهادها و ارزش ها و ارزش های معین، سالیق زیبا شناختی خرده فرهنگ ها، عمق تاریخی 

شهر، میزان ایمنی و امنیت جامعه به قراداد های اجتماعی و غیره از طریق نظامی از )نشانه ها( امکان تجلی و بروز خارجی یافته و ارزیابی مثبت یا 

منفی را میسر می سازد. )گلکار، کارشناس ارشد شهری (

شهر تجلی حیات انسان است که در زمان و مکان تبلور می یابد. )نوروزی طلب، 1389( به عنوان بزرگترین دستاورد بشر طی ادوار گذشته و 

حال، مورد بررسی و پژوهش بسیار قرار گرفته و نفوذ علوم جدید، به حوزه محیط مصنوع، نظریه های جدید را مرتبط با شهر پدید آورده است. 

) آتشین بار، 1389 (

 مقوله منظر شهری از مهمترین مباحث و مسایل شهری است که مورد توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری، معماران منظر، طراحان و 

روانشناسان محیط و جامعه شناسان به شمار می رود. ) ملکی، 1389(

منظر شهری چیزی فراتر از یک مسئله برنامه ریزی طراحی شهری است و منظر شهری در درجه نخست مسئله ارزش ها، هدف های انسانی و به 

رسمیت شناخته شدن مسئولیت های اجتماعی توسط فرد فرد جامعه است. )ملکی، 1389(
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چکیده: 
جذب  سر  بر  جهان  بزرگ  شهرهای  امروزه 

سرمایه و نیروهای انسانی با یکدیگر بر رقابت 

به  شهری  طراحی  رقابت  این  در  برخاستند، 

قرار  فراینده  توجهی  مورد  موثر  ابزاری  مثابه 

است  انسان  حیات  تجلی  شهر  است.  گرفته 

عنوان  به  یابد.   می  تبلور  مکان  و  زمان  در  که 

و  گذشته  ادوار  طی  بشر  دستاورد  بزرگترین 

حال، مورد بررسی و پژوهش بسیار قرار گرفته و 

نفوذ علوم جدید، به حوزه محیط مصنوع، نظریه 

با شهر پدید آورده است.  های جدید را مرتبط 

مقوله منظر شهری از مهمترین مباحث و مسایل 

شهری است که مورد توجه معماران، طراحان و 

برنامه ریزان شهری، معماران منظر، طراحان و 

شمار  به  شناسان  جامعه  و  محیط  روانشناسان 

می رود.  شهر مجموعه اي از اشیاء و موضوعاتی 

است که هم جلوه صوري محیط ما را تعیین می 

کند و هم رفتارها و کنش هاي ما را تحت تأثیر 

قرار می دهند. 

کلید واژه ها : منظر شهری، بررسی و پژوهش، 

جلوه صوری، رفتارها و کنش ها

 در مورد سیمای شهری یکی از تاثیرگذارترین مسایل در مورد ارتقای کیفیت سیمای شهری، مدیریت شهری است.در مدیریت شهری عالوه بر 

ارائه راهکارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاستگذاری، از طریق وضع قوانین و ضوابطی ناظر بر ارتقای کیفی منظر شهری و هدایت زمینه های طرح 

توسعه، زمینه های اولیه ی تغییر و تحول در اوضاع نا بسامان کنونی فراهم می آید. امروزه هر کسی در ساخت وساز بر روی قطعه ای از زمین به 

درآمد ناشی از آن توجه می کند در حالی که تاثیر ساخت وساز را بروی ساختار پیرامون آن نادیده می گیرد. منظر شهری نیز در آغاز امری عینی 

است که بواسطه کیفیت ظهور عوامل نیز یکی محیط بوجود می یابد. ) احمدی، 1387(

تاریخچه 
شهر مجموعه اي از اشیاء و موضوعاتی است که هم جلوه صوري محیط ما را تعیین می کند و هم رفتارها و کنش هاي ما را تحت تأثیر قرار می 

دهند. این همان چیزي است که به نام » منظر شهري « می شناسیم. منظري که اساساً سطح تماس انسان و پدیده شهر است. ) قاسمیان، 1389 ( 

منظر شهري تا قبل از دوران صنعتی و سرمایه داري اگرچه تحت تاثیر نگرش هاي متفاوت متافیزیکی، مذهبی، فیلسوفانه، رومانتیک، طبیعت 

گرایانه و حتی خردگرا قرار داشته و در کشورها و تمدن هاي مختلف با امکانات متفاوت فن آوري همراه بود، ولی در مجموع، شکل محیط در این 

دوران بیشتر از خالقیات هاي ذهنی و فردي متاثر بوده و در هماهنگی بیشتر با قوانین طبیعت قرار داشته است. به طوري که مجموع دخالت هاي 

انسان در محیط زیست درکل دوران ما قبل صنعتی خللی بر ساختار و عملکرد طبیعت وارد نساخته بود. )پریگل و ولکمن، 1999، به نقل از فریادی، 

) 1379

چارلز والدهیم واژه شهرسازي منظر را براي توصیف تجربیات بسیاري از طراحان براي آنچه که منظر با فرم معماري به عنوان ابزار اولیه ایجاد 

شهر جایگزین شده بود، به کار برد. والدهیم شهرسازي منظر را همانند معماري منظر به عنوان یک رشته طراحی میانی خواند که در فضاهاي میان 

ساختمان ها، نظام هاي زیرساختی و اکولوژي طبیعی فعالیت دارند. ) شآن، 2006، 59 به نقل از فیضی و رزاقی، 1387(
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جیمز کرنر اولین بار عبارت منظر به عنوان شهرسازی را در مجموعه سمینارهایی در سال 1990 تحت عناوین منظر سازنده و منظر ترمیمی مطرح 

نمود. در سال 1997 چارلز والدهیم عبارت شهرسازی منظر را در برنامه کارشناسی 1999 در دانشکده معماری انگلستان جذب دانشجو در این 

رشته شروع شد. تمرکز بر شهر سازی منظر در برنامه کارشناسی ارشد معماری تحت نظارت والدهیم در مدرسه معماری دانشگاه ایلینیوز در 

دانشگاه شیکاگو در همین زمان شروع شد. چارلز والدهیم در سال 1996 شهرسازی منظر را به عنوان یک توصیف از یک مدل در حال ظهور برای 

تجربه حرفه ای معماری منظر و طراحی شهری مطرح کرد. منظر در این دیدگاه تاکید مرکزی توسعه شهری به حساب می آید. )بیلهارز، 2004، 

55 به نقل از فیضی و رزاقی، 1387(

عوامل تشکیل دهنده ی منظر شهر 
مبلمان شهری : مبلمان شهری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ارتباطی شهروندان با شهر، فضاها و مناظر آن، ابزاری است که عالوه بر رفع 

نیاز، در زیبا سازی فضای شهر و به تبع آن ایجاد احساس رضایت در ساکنان  نقش موثری ایفاد می نمایند. )زنگی آبادی و همکاران، 1389(

 لبه های شهری : یکی از مهم ترین اجزا و عناصر سیمای شهر که متمایز کننده قسمت های مختلف شهر بوده و در جداسازی فضاهای شهری 

موثر واقع می گردد لبه های شهری می باشند. لبه های شهری سبب می شوند تا ناظر بتواند برای فضاها در شهر  حد و مرز قایل شده و در مواردی 

نیز ممکن است با ایجاد بی نظمی در شهر، انسجام و یکپارچگی شهر را دچار آسیب نمایند. )مراد نژاد و همکاران، 1389(

المان شهری : هنر مردمی، یکی از عناصر مهم در شهرها محسوب می شود. این هنر گویای تاریخ و تحوالت شهر است و دامنه آن از مجسمه های 

میادین تا ساختمان ها در مقیاس شهری متغیر است. تاثیر این هنر در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهری امری انکارناپذیر 

است. چرا که شهروندان همه روزه در ساختمان ها و فضاهای شهری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این پدیده درگیر بوده و بصورت ناخودآگاه 

با ذهن و روان خود از آن تاثیر می گیرند. یک المان شهری بعنوان هنر مردمی، از لحاظ کیفی تاثیر بسزایی در پویایی و یا ایستایی فضای شهری 

از  داشته و باعث استقبال یا عدم استقبال شهروندان 

آن فضا می شود. )خسروی و ابراهیم پور، 1389(

خط آسمان –  خطوط افق و عمودی  : خط آسمان عنصر 

ترکیب بصری منظر شهر است ) عزیزی، 1388: 265 (. 

خط آسمان1 و دید آسمان2 در بیشتر فضاهای شهری 

بخشیدن  وحدت  در  آسمان  خط  است.  نشده  تعریف 

بر روی  یافته  نظام  به شکل شهر موثر است، مطالعات 
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نمادهای جمعی نشان می دهد چگونگی انسجام عناصر شکل شهر به صورت نماد نشان داده شده است در بسیاری از فرهنگ ها که شهر بخشی 

)  63 : 1975 , Bogdanovic( .از نظام آفرینش قلمداد می شده، شکل شهر در مقیاس خرد نمادی از نظم عالم بوده است

نتیجه گیری  
منظر شهری مطلوب و نظام یافته باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط شهری شده و یکی از عوامل اصلی در ارتباط بین شهر و 

شهروند است. هنگامی که منظر شهری دستخوش آشفتگی، سردرگمی و بی هویتی است، این احساس به شهروندان نیز منتقل شده و به صورت 

رفتارهای ناهنجار شهری در محیط شهرها نمود میابد و از سوی دیگر ارتباط منطقی میان آنان با شهر را از بین می برد. حال منظر شهری، حوزه 

نوینی از مطالعات شهر است که به سمبل شناسی منحصر نمی شود. بلکه ادراک سیال شهروندان از شهر را در ارتباط با نمادها و مصادیق فیزیکی 

آنها با بررسی تاریخی و حوادث اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد.

   منظر شهری دانش شناخت مفهوم شهر نزد شهروندانی است که در طول تاریخ در آن محیط زیسته اند و با کالبدهای طبیعی و مصنوع محیط 

ارتباط معنایی تولید کرده اند که در تداوم حیات معقول آنها نقش اساسی دارند.
________________________________
Sky Line 1
Sky Exposure2

منابع و مآخذ 
1-  پریگل ولکمن – 1999 – به نقل از فریادی، 1379 

2-  بیلهارز -2004 : 55- به نقل از فیضی و رزاقی، 1378

3-  شآن – 2006 : 59 – به نقل از فیضی و رزاقی، 1378 

4-  زنگ آبادی و تبریزی، 1389 

5-  سید امیر، منصوری، 1389، بررسی تاریخ تحوالت مفهومی منظر شهری در ایران  

6-  علی، یوسفی و همکاران، آبان  1393، منظر شهری، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  

7-  فرجی مالیی، امین  1385،  سیمای شهر، آنچه کوین لیانچ از آن می فهمید، فصلنامه آبادي، سال شانزدهم، شماره 53 

8 - Cook,e.A.and vanlier,(1994) landscape planning and ecolological networks.

9 - Bogdanovic , 1978 , symbols in the city and symbols , ekistics , 232) 39) , p 140 
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منظر زیارتی، بعد پنهان در پویایی بافت تاریخی شهر

مهندس سحر اردانه کارشناس ارشد معماری - دانشگاه تهران ) دانشکده هنرهای زیبا تهران (

1. مقدمه 
بافت تاریخی در دماغه شمالی شبه جزیره بوشهر که زمانی مکان شکل گیری شهر از آنجا بوده است با رشد و تکامل شهر به تدریج از توسعه 

جدا افتاده است. اکنون شهرهای تاریخی مان قادر به پاسخگویی نیازهای حال انسان ها نیستند و این عامل سبب ترک بافت تاریخی و در پس 

آن نابودی منظر تاریخی شهر را موجب گردیده است. جدا شدن انسان ها از منظر تاریخی- طبیعی در عین حال توجه به منظر اقتصادی تنها به 

عنوان یک بعد از زندگی انسان ها سبب گردیده است، فعالیت و پویایی گذشته از شهرهای ما رخت بربندد. بازگرداندن حیات به منظر تاریخی 

شهرها از ریشه سبب احیا منظر شهر از زمینه شده و روزنه هایی از فعالیت و تکاپو در منظر تاریخی شهر موجب می گردد که اثر آن را می توان 

حتی در رشد منظر اقتصادی شهر شاهد بود. توسعه شهر باید در اتصال و پیوستگی با شهر تاریخی بوشهر با توجه به زمینه، حیات و پویایی خود 

را مجددا از سر گیرد؛ چرا که شهرهای تاریخی در نقطه ی شروع با توجه به منظر طبیعی خاص آن منطقه ریشه دوانده اند. منظر طبیعی به عنوان 

سرفصلی جدا نشدنی از منظر شهرهای تاریخی موجبات شکل گیری هسته ابتدایی، دوام و حیات شهر را سبب گردیده است. اگرچه منظر طبیعی 

عامل پیدایش شهر بوده اما در حال حاضر منظر زیارتی میتواند عامل احیا بافت تاریخی شهر باشد. با تحقیقات انجام شده از بافت تاریخی شهر 

بوشهر متوجه شدیم که فضای جمعی در بافت تاریخی در واقع همان اماکن مقدس )مساجد( هستند که به عنوان فضاهای جمعی مردمی مورد 

توجه قرار می گرفته است. در کنار هر مسجد اصلی در بافت تاریخی فضای جمعی قرار دارد که به عنوان فضای باز هر محله شناخته می شود. در 

حقیقت فضای باز میادین در بافت تاریخی تنها میادینی کوچک بوده که فعالیت چندانی در آن صورت نمی گرفته است. در حال حاضر با نگاه کردن 

به نقشه هوایی بافت تاریخی متوجه تخریب بعضی از ریزدانه ها در سطح بافت خواهیم شد که به عنوان حفرهای خالی درون بافت پتانسیل تبدیل 

به فضاهای جمعی را خواهند داشت. از آن جا که بافت تاریخی را می توان از روی شناسایی نشانه ها و مشاهده عینیت ها با بستن نقش خاطره ها 

در ذهن شناسایی کرد. به جهت اهمیت این نشانه های مذهبی که در طول سالیان به عنوان اماکن مقدس به لحاظ مسائل عقیدتی از طرف عامه 

مردم محترم شمرده شده و از آن ها حفظ شده  است، می تواند ابزاری باشد در جهت احیا بافت تاریخی که با نشانه قراردادن مکان های زیارتی 
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چکیده :
منظر به عنوان الیه نرم میانی فضاهای سخت معماری قابلیت اتصال و ایجاد 

یکپارچگی بین ریزدانه های گسترده در یک سطح را دارد. از آنجا که شهر به 

عنوان کانون زیست  انسان  که در گذر زمان ساختار خود را با رشد انسان 

منظر  ویژه  های  قابلیت  به  توجه  عدم  به دلیل  می شود.  شناخته  داده،  شکل 

شهرهای تاریخی در جهت ایجاد و تقویت عناصر نشانه ای شهرها، با محو 

کردن آن پویایی شهر در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. شهر تاریخی 

بوشهر به لحاظ دارا بودن ویژگی های منظرین خاص خود، دارای منظر شهری 

متفاوت با سایر مناظر شهری می باشد. منظر زیارتی به عنوان شاخه ای از 

منظر در تعامل با فضاهای جمعی مرتبط با اماکن مذهبی است که در راستای 

فرهنگ و اعتقادات به ارتقا تعامالت اجتماعی کمک می کند. حال آنکه با عدم 

در نظرگرفتن نوع اعتقادات بشر در هر نقطه ای از دنیا،  تاثیر فضاهای مذهبی 

را در فضاهای جمعی شهرهای دنیا میتوان شاهد بود. این مقاله به بررسی این 

موضوع اختصاص یافته که در نمونه موردی از شهر تاریخی بوشهر چگونه می 

توان حیات و پویایی را به منظر تاریخی فراموش شده شهر بازگرداند. در این 

راستا منظر زیارتی به عنوان یک نقطه ی قوت در شهر های اسالمی که در آن 

مذهب و اعتقادات دینی بر سایر جنبه های منظر غلبه دارد، شناخته می شود. 

در بافت تاریخی بوشهر عدم اتصال و یکپارچگی بین الیه های سخت معماری 

که در گذر زمان با تخریب ها پی در پی و سایر عوامل ایجاد گردیده است را 

از طریق شناسایی ریزدانه های زیارتی پراکنده در سطح بافت با کمک منظر 

به عنوان الیه نرم میانی )با ایجاد فضاهای جمعی و گذرهای زیارتی( در سطح 

وسیعی می توان احیا کرد.

واژگان کلیدی: منظر تاریخی، منظر زیارتی، منظر طبیعی، منظر شهری، بوشهر

حتی می توان حفره های درون بافت را در جهت گذرهای اصلی شناسایی کرد. ) تصویر 1(

منظر زیارتی عاملی اصلی در تعریف الگویی برای بافت تاریخی شهرهای ایران می باشد که در واقع فضاهای گمشده هستند جهت مدیریت شهری 

که بر بار معنایی آن ها در رفتارهای اجتماعی تاکید می کند. مساجد به ویژه در شهرهای ایران عالوه بر نقش و عملکرد عبادی برای مسلمین 

پیوسته کانون مجمع های شهری،  همفکری، مباحثه و فضایی برای دیدارها و کانون تعلیم و تعلم بوده است. از این رو در میان سایر فضاهای 

شهری نقش جامعه محور و بسیار مهم را ایفا کرده است. این تمرکز در فعالیت های یک نقطه از محله و شهر و نقش چندگانه فضای جمعی حیاط 

مسجد عامل مهمی در ایجاد خاطره جمعی و به دنبال آن ثبت این نقطه از شهر به عنوان نشانگر و شاخص بافت در میان شهر خواهد بود. ادراک 

شهر تا حدود زیادی به عناصر اصلی ادراکی شهر بستگی دارد که مسجد با نقش های چندگانه خود در راس آن هاست.

2. روند شکل گیری بافت تاریخی
تحوالت ساختار ذهن انسان ها در تفسیر معنای طبیعت، انسان، حقوق شهروندی موجب تغییر در ساختار شهرهای تاریخی شد که با از بین رفتن 

حصارهای شهر فاصله درون و بیرون از میان رفت و شهر ارتباط خود را با طبیعت در مرحله نزدیک تری پیش برد. اما این شهر که به عنوان پدیده ای 

سیال شناخته می شد؛ با آمدن عصر ارتباطات از رشد، حرکت و سرعت انسانها عقب ماند. در حقیقت طبیعت مغلوب توسعه های بی جا گردید. حال 

آنکه باید شهر به  عنوان جزیی از طبیعت و پدیده ای سیال همگام با حرکات انسان با توجه به بستر و زمینه تاریخی خود به سمت جلو حرکت کند و 

پیشی گرفتن یکی از دیگری جز نابودی دیگری را در بر نخواهد داشت. الزمه این امر شناخت انسان ها و نیازهای امروز او در این عصر با احترام به 

مناظر تاریخی شهر است که در رابطه ای ناگسستنی نسبت به هم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر »شهر به عنوان جزیی از مکان پدیده ای فیزیکی 

_ معنوی است که حاصل تجربیات انسان در آن و محصولی از تاریخ می باشد«]1[.

انسان های  برای  زمان  از  برهه  این  در  باید  آنها  فهم  که   ]2[ زمان شده  بستر  در  فضا  محتوای  در  تغییراتی  دارای  امروزین  واقع شهرهای  در 
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ویژه  توجه  نیز  آیندگان  نیازهای  به  حالی که  در  باشد؛  پاسخگو  معاصر 

شخصیت  در  پنهان  ابعادی  دارای  ما  شهر های  واقع  در  باشیم.  داشته 

خود می باشند که کشف آن ها از طریق نقش مردم و مشارکت های آن ها 

دارای  شهر  هر  که  چرا  شد  خواهد  امکان پذیر  شهری  پروژه های  در 

خصوصیات فرهنگی ویژه ای می باشد که با توجه به شرایط در بستر زمان 

شکل گرفته است. بنابراین می توان به نقش حیاتی مردم در برنامه ریزی، 

برنامه دهی، طراحی و اجرای پروژه ها درشت مقیاس شهری پی برد ]3[ 

عامل  و  منظر شهرها  عامل شکل گیری  آن ها  رفتارهای  و  مردم  که  چرا 

حیات امروزین شهرها بوده و شهر متعلق به کسانی است که در بستر 

این طبیعت زندگی می کنند.

منظر شهر ادراک سیال شهروندان از شهر است که در ارتباط با نمادها 

مورد  اجتماعی،  حوادث  و  تاریخی  بررسی  با  آن ها،  فیزیکی  مصادیق  و 

بعد  اصالت  اساس  بر  »منظر شهر  دیگر  به  بیان  می گیرد.  قرار  مطالعه 

شهرهای  افول  کورتسی  عقیده  به  است«]1[  آمده  پدید  شهر  معنایی 

دلیل  به  بلکه  کالبدی  خصوصیات  در  تغییرات  دلیل  به  تنها  نه  ما  امروز 

زیر پا گذاشتن ارزش هایی است که مبنای پایه گذاری شهرهای تاریخی 

است. بحران به  وجود آمده در پنهان کردن منظر تاریخی شهر می تواند 

منظر  به  توجه  که  آنجا  از  را سبب شود.  منظر شهری  کیفیت  در  ضعف 

در  می آید؛  به شمار  آن شهر  هویت  به  توجه  راستای  در  تاریخی شهر 

عین حال که تقویت هویت باعث افزایش حس تعلق و غرور بین اهالی 

می شود. منظر شهرهای تاریخی با دیگری متفاوت است و هویت خاصی 

تاریخی،  منحصربفرد  خصوصیات  حاصل  آن ها  هویت  به  عبارتی  دارد 

فرهنگی، اجتماعی و کالبدی است. رویدادها و حوادث که موجب تمیزی مکانی نسبت به مکان دیگر می شود می تواند به هویت بخشی از شهر کمک 

کند. بنابراین الزم است تا با شناخت بستر تاریخی زمینه های شکل گیری و توسعه ی منظر شهری پایدار را فراهم آورد.

منظر به عنوان یک عامل تعدیل کننده از مهم ترین ابزار هدایت توسعه در مسیر پایداری در الیه میانی بناها  محسوب میشود. در این راستا هر 

حرکتی بر خالف و غیر همخوان، موجبات تغییر در سیمای سرزمین و منظر را سبب گردیده، احیا منظر با زیرساخت علمی و برگرفته از فرهنگ 

انتشار بقا محیط موجبات بازسازی، پاک سازی ردپای تخریب شده است. بندر بوشهر به  عنوان یک شهر تاریخی در حوزه خلیج فارس از این 

فرآیند مستثنی نبوده به  گونه ای که در ابتدا فعالیت های اقتصادی مرتبط با دریا و طبیعت، موجب شکل گیری شهر تاریخی بوشهر شده و در گذر 

زمان در سال های اخیر توسعه یکسره اقتصاد گمرک سبب تخریب منظر قدیمی شهر گشته بطوری که این فرایند را می توان در3 بخش کلی 

تقسیم بندی کرد:

1. شکل گیری اولیه شهر بوشهر از  زمان ایالمیان به عنوان شبه جزیره واقع در جنوب غربی ایران در حاشیه خلیج فارس مرهون منظر طبیعی 

خود یعنی دریا بوده است.

2. در سایت مورد بررسی 3 حوزه منظر طبیعی)دریا(، منظر تاریخی)بافت تاریخی(، اقتصاد)گمرک شهر( در نقطه استراتژیک شهر واقع گردیده 

و طبیعت که اقتصاد و تاریخ زاده اوست با توسعه اقتصادی گمرک در حاشیه شرقی منطقه به بوته ی فراموشی سپرده شده است. ) تصویر 2و3(

تصویر - 2

تصویر - 1
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3. توسعه این حوزه با خشک کردن منظر طبیعی دریا عالوه بر نابودی هویت و ساختار اصلی شهر 

موجب آسیب رساندن به وجه تاریخی شهر با توجه به شکل گیری شهر در کنار ساحل به 

با ارزش دید  از گذشته ای دور گردیده است. عالوه بر این کریدور   عنوان شهر بندری 

از سمت دریا که به  عنوان دروازه ی ورود به شهر شناخته می شد از بین رفته است. 

همچنین منظر تاریخی شهر که در گذر زمان در جانب شمال غربی شکل گرفته بود، 

با کشیدن حصار جداکننده بین آن و منظر طبیعی دریا که به  عنوان لبه شهری به 

 عنوان نشانه شهری عمل می کرد از یکپارچگی و پیوستگی گذشته برخوردار نیست.

تغییرات  ایجاد  و  برنامه ریزی  سازماندهی،  آگاهانه  فرآیند  به  عنوان  منظر  طراحی 

فیزیکی در محیط و منظر است. این فرآیند، شامل سازماندهی فیزیکی محیط و منظر 

حفظ  آن  اجتماعی  وظیفه  که  حرفه ای  به  عنوان  منظر  معماری  مکان هاست.  طراحی 

سالمت و رفاه انسان و بوم است، مورد توجه قرار دارد. به این طریق، با تکیه بر تعریف 

پایداری، در تعریف منظر پایدار می توان گفت توانایی محیط و منظر به پایداری، بدون از بین 

بردن و کاهش کیفیت منابع است. همچنین ساخت مکان و طراحی حس مکان قوی و مثبت را، که 

به  معنی توانایی یک مکان در برانگیختن تصاویر ذهنی مطلوب و به خاطر نسپردن آن ها در دوره های طوالنی زمان 

است، مطرح می سازد.

با ایجاد خیابان هایی که در آن تنها به محل عبور و مرور اتومبیل اهمیت داده شده نه تنها منظر ساحل دریا را با کمرنگ شدن مسیر پیاده روی از 

انسان های ساکن داخل بافت تاریخی شهر دور کرده بلکه تفکیک بین این دو باعث تاثیر سو بر منظر تاریخی شهر گردیده است. همچنین جدایی 

بافت تاریخی از طبیعت به معنای نابودی آن وارد عمل شده و روند رو به تخریب بافت، منظر تاریخی شهر را فزونی داده است. با وجود حفظ 

برخی از دانه های باارزش لبه ساحلی بافت، روز به روز می توان شاهد تخریب سایر ریزدانه های منظرتاریخی شهر و در پی آن نابودی فضاهای 

باارزش مابین ساختمان ها بود. در این زمینه می توان گفت حفظ منظر تاریخی شهر تنها با حفظ برخی از ریزدانه ها درون منظر تاریخی شهر 

محقق نمی شود، بلکه ساختار منظر تاریخی شهر را باید با حفظ تمام ریزدانه های بافت محقق ساخت چرا که فضای مابین ساختمان های مرتبط با 

منظر طبیعی به عنوان ساختار اصلی منظر تاریخی شهر را می توان به  عنوان میراث با ارزش منظر تاریخی شناخت که حفظ ریزدانه های موجود در 

بافت شهر می تواند به حفظ این میراث تاریخی باارزش منظر تاریخی شهر کمک کند. در این زمینه با کشف نقاط و کانون های کلیدی درون سایت 

از لحاظ زیارتی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و طبیعی باید سعی در نمایان کردن هر چه بیشتر این عناصر نمود. با ایجاد ارتباط بین ریزدانه ها از 

طریق گذرهای زیارتی تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سعی در اتصال آن ها به گره های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و اقتصادی منظر شهر شده 

است. این کار نه تنها باعث انسجام و یکپارچگی بافت تاریخی می شود، بلکه بافت را از نظر سیاست های مختلف طراحی رونق می دهد چرا که 

بافت تاریخی قبل از این به صورت 4 محله به هم پیوسته بود که با دیگری کار می کرد. متاسفانه با ورود اتومبیل به درون شهر با خیابان کشی ها و 

تفکیک بین 4 محله زندگی بافت تاریخی رو به نابودی سوق داده شد. ) تصویر 6-5-4(

تصویر - 4 تصویر - 5

تصویر - 3
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مسیر  بر  عالوه  گذرها  و  می کردند  کار  هم  با  میدان ها  گذشته  در 

محل  ساختمان ها  بین  فضای  داشتند.  آن  از  فراتر  کارکردی  عبور، 

زندگی مردم محسوب می شد که صحنه حوادث مختلف بودند. برای 

اقلیمی  مردم این شهر کوچه های معروف به کوچه دوستی، آسایش 

کوچه ها  می کرد.  فراهم  خود  درون  به  دریا  نسیم  مکش  با  را  شهر 

سکانس های  در  دریا  با  ارتباط  در  که  بودند  دریا  صحنه  قاب های 

شهر  منظر  درون  از  دریا  طبیعی  منظر  به  متفاوت  دیدهای  مختلف، 

منظر شهری  های  ریزدانه  نابودی  با  متاسفانه  اما  می ساختند.  مهیا 

سریعتر  چه  هر  باید  حال  نیست.  اثری  خاطرات  کوچه  آن  از  دیگر 

این  کرد.  خاطرات  این  حفظ  در  سعی  موجود  داشته های  حفظ  با 

کوچه در گذر زمان حامل اتفاقاتی بودند که در حال حاضر به صورت 

خاطرات نقش منظر خاطره ای بافت تاریخی شهر را بازی می کنند. 

به  آن ها  رجوع  با  می توان  را  کوچه ها  این  به  مردم  کشش  و  جاذبه 

بود که  ایرانی اسالمی شاهد  بافت تاریخی در مراسم خاص مذهب 

در  میدان ها  است.  مرور  قابل  گذشته  خاطرات  قدم  هر  با  و  جا  هر 

چندگانه ای  عملکردهای  دارای  که  هستند  گره هایی  تاریخی  بافت 

گره ها  این  به  منتهی  بلند  و  باریک  گذرهای  راستا  این  در  می بودند. 

طبیعت را با مکش نسیم خنکی که از جانب دریا به این فضاها وارد 

می شد به درون فضاهای باز راه می داد. کهن درخت واقع در میدان 

تاریخی شهر عالوه بر نقش سایه اندازی به  عنوان نشانه ای شاخص در میدان شهر عرض اندام می کرد. در این برهه از زمان که تنها اثر 

کمرنگی از آن کوچه خاطرات منتهی به دریا به جا مانده، می توان گفت با نابودی منظر شهر که فضای مابین ساختمان ها از ویژگی شاخص 

منظر شهری شناخته می شد، نابودی بناها به  عنوان ریزدانه های منظر شهر و در پی آن منظر تاریخی و منظر خاطره ای شهر را سبب گردیده 

است. از آنجا که زندگی هر یک از مناظر شهری به زندگی دیگری وابسته است، نیاز است با حفظ منظر در همه ابعاد به احیا منظر تاریخی 

بپردازیم. شهر 

استفاده از فرهنگ بومی منطقه، جهت احیا منظر شهر در گرو شناخت منظر تاریخی شهر است که در گذر زمان شکل گرفته است. یکی از دگرگونی 

های عمده ای که از دوره پهلوی در ساختار کالبدی و سازمان فضایی شهرهای ایران روی داد تغییر و دگرگونی در ساختار مرکزیت شهری بود. در 

این دوره از یک طرف با تخریب سطح های وسیعی از محالت شهر و همچنین بریده شدن بازار توسط خیابان های جدید و تضعیف گشتن نقش 

عملکرد بازار به عنوان مهم ترین عامل انسجام دهنده به مرکزیت شهری در ایران، مرکزیت قدیمی شهر به شدت آسیب دیده و ضعیف گردید.

با توجه به شواهد موجود در بافت تاریخی این نکته حائز اهمیت است که رونق بافت تاریخی برای ساکنان اصلی آن که اکنون در بافت سکنی ندارد 

تنها در برهه ای خاص از زمان اتفاق می افتد. مراسم مذهبی که ریشه در فرهنگ و عقاید این مردم دارد سبب شده که مساجد و زیارتگاه های درون 

بافت از رونق و پایداری خاصی برخوردار باشند.

در جهت تثبیت و تقویت هویت منظر تاریخی نیاز به استحاله هویت منظر تاریخی نیاز به استحاله هویتی و فرهنگی خود این بستر تاریخی 

است.

3. مساجد به عنوان اماکن مقدس ) فرهنگ و عقاید مذهبی(
از 4 محله  بافت تاریخی بوشهر  اند.  بناهای قدیمی شهرها هستند. مساجد قدیمی در مرکز محله ها واقع شده  از مهم ترین  بناهای مذهبی 

قدیمی بهبهانی، دهدشتی، شنبدی و کوتی که بهبهانی قدمت بیشتری دارد. تشکیل محالت برحسب نظام کاستی یا شهروندی خاص نیست 

ولی در مقابل با ایجاد محالتی برحسب قوم و قبیله، نژاد و مذهب، زبان، فرقه و … مواجه هستیم. بعد از اسالم محله ها بر مشترکات موجود 

شکل گرفت به طور مثال بر اساس همشهری بودن: محله شیرازی ها و محله بهبهانی ها بر اساس فعالیت مشترک: محله ی سفره باف ها 

و محله ی حصیرباف و… محله یا کوی یک شهرک کوچک در دل شهر بود که برای خود بازارچه، مسجد، مدرسه و دیگر چیزها مورد نیاز را 

داشت. اما با توجه به ساختار شهر بوشهر هر محله به تنهایی بازار مستقل خود را ندارد بلکه بازاری بوده که در راستای مسیرهای اصلی حرکتی 

به مرور شکل گرفته است. 

) تصویر 7و8 (
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در کنار مساجد فضاهای باز میادین قرار دارد که برای مراسم مذهبی از آن استفاده می شده است با توجه با تغییر کاربری های بناهای مسکونی 

از سایت نسبت به سایر قسمت ها چشمگیرتر بوده است. این عملکردهای مذهبی  به عملکرد غالب مذهبی تقویت حوزه ی مذهبی در قسمتی 

که با وقف خانه ها به حسینیه ها تقویت شده، نشان از اهمیت محورهای مذهبی در سایت است که باید به آن در حیطه جداگانه توجه شود؛ چرا 

که این عامل غالب سبب و دلیل اصلی رجوع مردم بومی منطقه به این ناحیه از بافت تاریخی شهر است. در مراسم مذهبی به خصوص عاشورا 

با رجوع مردم به ناحیه شرق سایت از محورهای مذهبی و حسینیه ها و  و تاسوعا حرکت از محل دروازه ی تاریخی شهر )میدان انقالب فعلی( 

امامزاده ها شروع شده و تا محل عباسعلی که در گوشه ای از سایت گمرک هنوز حفظ شده ختم می یابد، مردم محل با گردش میان مسیرهای 

مذهبی داخل بافت با هدف یادآوری خاطرات به بافت محل قدیم خود که قبال در آن سکنی داشته اند رجوع می کنند.»این فضاهای مذهبی گم شده 

در منظر تاریخی شهر در غالب منظر زیارتگاه ها، نقش کلید واژه های ادراک شهروندان از فضاهای شهر است که به دلیل دارا بودن ظرفیت و 

عملکردهایشان نقش موثری را در تشکیل خاطره ی جمعی و فضای شهر نزد شهروندان ایفا می کند«]4[.

در جهان بینی اسالمی فرهنگ به معنای خاص آن مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزش ها، اخالقیات و رفتارها بوده و منبعث از وحی و جهت دهنده و 

محتوا بخش نظام ها و بخش های جامعه است. باورها، اعتقادات و ارزش های اسالمی صورت بخش نهادها و سازمان های جامعه اسالمی بوده و 

در تارو پود اندیشه و رفتار فردی و اجتماعی فرد مسلمان تنیده شده اند. چنین یکپارچگی و در هم تنیدگی کل نمای اعتقادات و باورها و نیز ارزش 

ها و رفتارها دین اسالم را به یک فرهنگ ) فرهنگ اسالمی( مبدل ساخته است.

4.  فضاهای جمعی در بافت تاریخی 
ساماندهی شهرهای اسالمی بر اساس توسعه و بر مبنای مرکزیت بوده است، که با تکیه بر ساماندهی مرکز آن از طریق ساختن ابنیه عمومی 

موجب می شد عالوه بر تقویت مشارکت عموم در سامان دهی محیط سازمان فضایی و کالبد محله نیز با اتکا به مرکزیت عمومی شکل گیرد. ساختار 

محله ای شهرها مبتنی بر تعریف واحدهای اجتماعی با کارکردهای خاص در اندازه گیری هایی متناسب با ظرفیت روحی انسان برای ایجاد ارتباط 

نزدیک با دیگران و مراکز محله ها با میدان گاه هایی متناسب با جمع شدن مردم و دیدارهای اجتماعی از دستاوردهای تمدن مسلمان است که 
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با فرهنگ اسالمی شکل گرفته است . با بررسی های انجام شده در بافت تاریخی جز میدان کوتی که محله ای تقریبا جدید نسبت به سایر محله 

های درون بافت است، محله های بهبهانی، دهدشتی، شنبدی میدانی با وسعت زیاد که کاربرد فضای جمعی باشد نداریم. بلکه میدان ها محدود 

به فضاهای باز می شوند که در مجاورت مساجد قرار گرفته و دارای عملکرد چندگانه مسائل مذهبی، سیاسی، اعتقادی و ... است. این نکته حائز 

اهمیت است که هر محله تنها محدود به یک مسجد جامع نبوده بلکه ممکن است در یک محله در بافت تاریخی بوشهر ما شاهد چند مسجد اصلی 

که جز مساجد اصلی بافت تاریخی هست باشیم. از این جهت ساختار آن با شهرهای اسالمی و تعاریفی که درکتب مختلف شده تفاوت دارد. از 

طرفی امروزه ساکنین که نقل مکان به فضاهای نوساز شهر کرده اند به دلیل اعتقادات مذهبی که دارند خانه های پدری خود را به حسینیه، تکیه و 

سایر مکان های مذهبی وقف کرده اند. این عامل باعث افزایش ریزدانه های زیارتی در بافت تاریخی شهر شده است که خود رهنمودی بر اهمیت 

منظر زیارتی به عنوان ابزاری کارا در احیا بافت تاریخی است.

5. شناسایی حفره ها در بافت تاریخی
 حفره های درون بافت تاریخی در واقع همان فضاهای باز و ساختمان های مخروبه هستند که در پهنه فشرده ریزدانه ها میتوان مشاهده کرد. 

زمین هایی که بدلیل تخریب بناهای مسکونی قدیمی جای آن را حفره هایی درون بافت ایجاد شده است که می توان با اتصال حفره های به وجود 

آمده درون منظر شهر، در بافت تاریخی شهرکه متشکل از4 محله و ایجاد ارتباط بین آن ها با منظر زیارتی شهر به تعادلی پایدار در زمینه طراحی 

منظر تاریخی شهر رسید. ) تصویر 9(

منظر بافت تاریخی شهر بوشهر در حقیقت رابطه ی بین انسان و محیط می باشدکه برگرفته شده از فرهنگ جامعه ای که در آن شکل گرفته است 

که در این راستا فرهنگ عقیدتی مردم بومی باعث تقویت منظر زیارتی شده است.

زیاد  بسیار  سرعت  دلیل  به  شهر  تاریخی  منظر  که  حال  عین  در 

امر  این  پیدا نکرد که  را  با فرهنگ جدید  تحوالت، فرصت تطابق 

موجب آسیب به منظر تاریخی شهر شده است. اما با وجود فرهنگ 

جهت  در  زیارتی  منظر  نقش  به  میتوان  مردم  مذهبی  عقیدتی 

هماهنگی بین زمان پی برد.

در پایان باید اشاره کرد که هرگونه تک بعدی نگری به منظر زیارتی 

نمی تواند راهکار مناسب شناخته شود. بلکه تنها ابزاری است که 

شروع تغییرات را جهت هماهنگی با منظر تاریخی و فرهنگی شهر 

های  الیه  توان  می  نگرانه  کلی  دیدی  با  و  کرد  خواهد  راستا  هم 

زیارتی- الیه های تاریخی- الیه های طبیعی- الیه های فرهنگی 

هر یک جداگانه بررسی کرد و با روی هم قراردادن آن به شناسایی 

محورهای اصلی پرداخت. در میان عوامل نامبرده تاثیر جهان بینی و 

ارزش های اعتقادی یا به عبارتی دین در شکل بخشیدن به عناصر 

و ساختار شهرها حائز اهمیت بسیار است. در حال حاضر بسیاری 

که  جا  آن  تا  شده  تبدیل  حسینیه  به  بافت  درون  های  ریزدانه  از 

می توان از این فرهنگ و اعتقاد مردم جهت ابزاری در احیا بافت 

تاریخی شهر استفاده کرد.

مساجد در بافت هر محله به عنوان ریزدانه های اصلی که اهمیت 

مذهبی و فرهنگی و اجتماعی برای ساکنان شهر دارد که مساجد 

بستری هستند برای تعامالت اجتماعی ساکنان بافت که خود موج 

ارتقا فرهنگی در سطح وسیعی خواهد بود. با توجه به نقش مذهب 

که به صورت خودرو درون بافت قابل لمس است می توان الگوهایی 

ارزش  با  تاریخی  بافت  احیا  و  مورفولوژی  گیری  شکل  جهت  را 

قراردادن نشانه های زیارتی و در نظر گرفتن محورهای اصلی که 

در  که  نمود  ارائه  را  طرحی  رسد  می  مسجد  کنار  باز  فضاهای  به 

جمعی  فضاهای  به  اصلی  اماکن  از  گذر  با  اصلی  های  ورودی  آن 
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که مکانی برای دسترسی عموم و گذران اوقات فراغت می باشد تبدیل 

شوند. لزوم توجه به نقش و کارکرد اصلی عناصر کالبدی زیارتی برای 

برجسته شدن هویت شهر اسالمی و تبلور بصری ماهیت اسالمی حائز 

اهمیت است. که در صورت بی توجهی به آن ها،  هویت منظر زیارتی و 

تاریخی رنگ می بازد و عناصری جانشین می شوند که رنگ و بوی بومی 

ندارند و کارکرد قبلی خود را از دست می دهند. نمونه بارز چنین تحولی را 

می توان در تغییر میزان تاثیرگذاری نقش مساجد در ایفای نقش هویت 

به  وابسته  فضاهای  و  مساجد  تاریخی،  بافت  در  دانست.  اسالمی  شهر 

آن همراه دیگر مراکز زیارتی و آموزشی بعد معنوی و فکری را به وجود 

می آورند. 

نتیجه گیری:
اماکن عبادی و زیارتی در بافت تاریخی ظرفیت آن را دارند که شاخص 

نزد ساکنان  خاطره ی شهر  و  هویت  روایتگر  و  دهنده  معنا  اصلی  های 

و  احیا  با  همچنین  کند.   ایفا  شهر  منظر  در  ساختاری  نقش  و  باشد 

شناسایی منظر زیارتی در بافت تاریخی شهر بوشهر میتوان به اهمیت 

تاریخی  بافت  در حال حاضر  کرد.  از شهر کمک  این قسمت  پویایی  و 

فراموش شده نزد مردم بومی تنها در مراسم مذهبی عاشورا و تاسوعا 

رونقی دوباره می یابد، در این زمان مردم بومی که ساختار منظر تاریخی 

نواحی  سایر  به  می دیدند،  تضاد  در  خود  امروز  عصر  زندگی  با  را  شهر 

شهر نقل مکان کردند . بومیان در مراسم جمعی مذهبی با رجوع دوباره 

به بافت تاریخی سعی به ایجاد ارتباط با منظر خاطره ای شهر دارند. هر 

فرد با رجوع به محله تاریخی دورن بافت از چهار محله که به آن تعلق 

داشته است و قبال محل سکونت او بوده، سعی در تقویت خاطرات عینی 

و ذهنی خود دارد. منظر تاریخی شهر واجد حیاتی دوباره می شود و این را 

می توان حتی با تغییر کاربری ریزدانه های درون بافت به امامزاده شاهد 

بود. میدان هایی درون بافت با وجود ریزدانه های مذهبی به صورت فضای 

جمعی در تعامل انسان ها نقش مهمی بازی می کنند.

بنابراین منظر زیارتی شهر را می توان به  عنوان یکی از ابزارهای کارا در جهت پویایی منظر تاریخی شهر بشمار آورد. در حقیقت می توان به این 

نکته پی برد که عامل متغیر پویایی شهر درگذر زمان قابل انتقال از موردی به مورد دیگر است. در شهر بوشهر حیات منظر تاریخی شهر در وجه 

اول مرهون منظر طبیعی خود یعنی دریا بوده است. حال آنکه با تغییر و فاصله گرفتن از منظر طبیعی، این وجه به منظر زیارتی انتقال یافته است. 

پس می توان گفت با تقویت فضاهای جمعی در منظر تاریخی شهر زمینه حضور مجدد مردم بومی منطقه در سطح بافت تاریخی شهر فراهم شده، 

در عین حال فرصت تعامالت و واکنش های اجتماعی را فراهم نموده که عامل یادآوری و خالق خاطرات جمعی مشترک، حس تعلق به فضا، ارتقا 

و کنترل کیفیت منظر شهری را سبب می گردد. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که منظر زیارتی آمیخته با اعتقادات مردم به عنوان ابزاری قدرتمند 

به احیا بافت تاریخی از طریق تقویت فضاهای جمعی و با درنظرگرفتن ریزدانه های زیارتی گسترده در بافت تاریخی، موجبات احیا منظر تاریخی 

شهر بوشهر را فراهم خواهد ساخت.

منابع :
]1[ منصوری، سید امیر. 1389. چیستی منظر شهری. ماهنامه منظر،:)9(-  30-33

]2[حبیبی، سید محسن.)1375(. از شار تا شهر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

]3[ حناچی، پیروز و محمد جواد مهدوی نژاد.)1389(. بازآفرینی شهرها میراثی برای آینده. تهران : انتشارات دانشگاه تهران

 ]4[ فرزین، احمد علی. )1389(. منظر زیارتی تهران. ماهنامه منظر،:)26(-   26-27

نمونه منظر زیارتی - مشهد
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نقش معماری در توسعه پایدار

مهندس مهدی علوی نژاد - کارشناس رشته عمران

چکیده
با  بلکه  ها،  فیزیکی ساختمان  پایداری  با  تنها  نه  هم  آن  کرد،  تعبیر  آینده  و سازهای  و ساخت  در طراحی  توان  می  را  معماری  در  پایداری 

و  معماری  مقاصد  و  اهداف  با  به خوبی  آن  مفاهیم  و  پایدار  توسعه  که  نظر می رسد  به  امروزه  آن.  انرژی  منابع  و  ها  و حفظ سازه  پایداری 

شهرسازی نوین سازگار بوده و می تواند به عنوان عامل موثر جهت تحقق اهداف پایدار مطرح شود. در مقیاس شهري، طراحي پایدار بر 

آوري،  و فن  2- مهارت طراحي   ،) انرژي  و  زباله  و  اقلیم، فضاي سبز، آب  ریز  منابع محیطي )شامل   -1 استوار است:  زیر  سه محور اصلي 

3- ارزش هاي اجتماعي.

 کلمات کلیدی: معماری پایدار- اصول پایداری- توسعه پایدار

1- مقدمه
سیمای اغلب شهرهای جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خود هویتی متفاوت داشت، هر  روز با سرعتی افزون تر در پی محو شدن آن 

چیزی است که به آن هویت مستقل می داد و این امر باعث یکنواختی آن ها شده است. معماری و شهر برای انسان قبل مدرن، محصول خالقه ای 

بود که نتیجه محدودیت های اقلیمی و سازه ای از طرفی و باورهای جمعی افراد از طرف دیگر بود. آنچه که فضای مصنوع او را تشکیل می داد، 

برخاسته از بستر و هم راستا با ویژگی های آن منطقه بود. لذا محصول اندیشه معمار در حدود ویژگی ها و بایدهایی که مصالح محلی و شرایط 

محیطی به اثر اجبار می نمود، امکان حرکت داشت. از جهت دیگر به علت باورهای متافیزیکی به طبیعت و پدیده های آن و لزوم حفظ این عرصه 

به عنوان موهبت، مدیریت پسماندها نیز به گونه ایی انجام می گردید که چرخه حیات مختل نگردد. الزم به ذکر است که سرعت تحول و تغییرات 

نیز به گونه ایی بود که فرصت آزمایش و خطا و سپس تصحیح به جهت حفظ هرچه بیشتر ساختارهای زیستی را ممکن می نمود. اما حریم باور 



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
63

متافیزیکی شکست و بشر تنها یک چیز و آن ذهن انسانی را محور قرار داد و دلیل بودن را در اندیشیدن و حتی به صورت افراطی در شک دائم 

یافت و چنان بر خود باور یافت که هر آنچه را انجام می داد، درست می پنداشت. جالب اینجاست که سرعت این تغییرات نیز امکان سنجش 

بازخوردها را از بین برده بود. بشر به مدد بهره گیری از تکنولوژی جهت جبران ضعف هایش و قرار دادن آن به عنوان بهترین دستاویز برای 

پاسخ به نیازهایش، دست یازیدن افراطی به طبیعت را به عنوان منبع تامین نیازها مجاز دانست. این امر تاثیرپذیری معماری از خصوصیات 

محیطی و محلی را کاسته بود، به گونه ای که برخی با طرح معماری بین المللی و منشور آتن، ادعای حل همه مشکالت معماری و شهر را داشتند، 

اما طبیعت و شهر در حال از بین رفتن بود. جلوگیری از صادرات نفت به غرب به دلیل وقوع جنگ بین اعراب و اسرائیل، اولین صدای زنگ خطر 

در خصوص محدودیت منابع را به صدا درآورد. در واقع آنچه که امروز به عنوان توسعه پایدار یاد می شود، بازنگری اصالح طلبانه ای است به 

مدرنیسم و سنت جهت یافتن راهی بینابینی. توسعه پایدار، توسعه ایی است که نیازهای اکنون را به گونه ایی برآورده نماید که توان نسل های 

بعدی را جهت تامین نیاز، کاهش ندهد. 

فرآیند سبز در معماري فرآیندي کهن می باشد. در ایران هم این فرآیند به شکل نهادینه در همه اقلیم هاي این مرز و بوم به کار میرفته که دست 

آوردهاي بسیاري در زمینه پایداري و حفظ منابع و دیگر موارد این نگرش را به همراه داشته که ضرورت بازخوانی آن با نگرش هاي نوین بر 

صاحبان نظر و اندیشه پنهان نمی باشد. در بعد جهانی، موضوع جدید درک این مهم است که معماري سبز براي محیط هاي مصنوع و انسان، 

آفرینش بهترین فرآیند براي طراحی ساختمان هاست؛ به گونه اي که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده 

از ویژگی هاي متعدد و قابل تشخیص  نیازمند پدید آوردن یک معماري پایدار هستند. بسیاري از ساختمان هاي موجود حداقل یکی  ساکنان، 

معماري سبز را درون خویش دارند، با این حال، تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند.  لذا با در نظر گرفتن الگو 

هاي طراحی پروژه هاي پایدار در جهان و تطبیق آن، می توان این اصول و الگوها را با هویت و فرهنگ ایرانی طراحی و در ارتقاء کیفیت زندگی 

انسان هاي آینده و حفاظت منابع و حامل هاي انرژي نقش مهمی را ایفا نمود.
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2-  تعریف توسعه پایدار 
را در  اکولوژیکی  نظام هاي  و  انسان  نوع توسعه اي است که سالمت  آن  پایدار  اکتفا کرد: »توسعه  فرایندگرا  و  تعریفی ساده  به  بتوان  شاید 

بلندمدت بهبود بخشد.« توسعه پایدار توسعه اي است که نیازهاي حال انسان را با توجه به توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مد نظر 

دهد. در راستاي تحقق اهداف توسعه پایدار، »پایداري محیطی« در ارتباط با معماري اهمیت زیادي دارد و مسائل زیست محیطی که آینده بشر 

را به خطر انداخته است، معماران را به چاره اندیشی وا داشته است. ]4[

3- اهداف اصلی توسعه پایدار
هدف اصلی توسعه پایدار، اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و یا 

کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حداکثر به کارگیری انرژی های طبیعی، حداقل 

تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان ها و کلیه موجودات زنده و هماهنگی با محیط طبیعی می باشد. هدف از طراحی این 

ساختمان ها کاهش آسیب بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است و شامل قوانین زیر می باشد:

•  کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید

•  توسعه محیط طبیعی

•  حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت، در صنعت ساختمان سازی.]2[

4- توسعه پایدار و معماری
کاربرد مفاهیم پایداري در معماري مبحثی تازه را به نام  »معماري پایدار »و یا » معماري اکولوژیکی« و یا »معماري سبز« و یا  »معماري زیست 

محیطی »باز کرده است که همگی اینها داراي مفهوم یکسانی هستند و بر معماري سازگار با محیط زیست داللت دارند. ]3[

4-1- طراحی پایدار
در تعاریف مطرح شده براي طراحی پایدار گاهی بیشتر بر ایده پایداري محیطی در ارتباط با معماري تاکید می شود. مثال در تعریف زیر چنین 

آمده است: »ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین تاثیرات ناسازگار بر محیط طبیعی را در طول عمر ساختمان و استقرار منطقه اي و 

جهانی دارد.«

 شکل 1- ارکان اساسی معماری پایدار ]4[

4-2- اصول معماری پایدار
 این که چگونه خانه هایمان را طراحی و مصالح آن را انتخاب کنیم از مهم ترین مسائلی است که آینده ساخت ساختمان ها را تحت تاثیر قرار 

می دهد. معماري سبز در چند سال اخیر موفقیت های قابل مالحظه داشته است. این موفقیت ها شامل اشاعه تکنیک هاي ساختاري جدید و 

فروش مصالح متناسب با تفکر معماري سبز است. به طور کلی معماري سبز بر مبناي چهار اصل استوار است : 1- از انرژي آب و باد و سایر منابع 

طبیعی حفاظت کنیم. 2- سالمت محیط زیست مان را تامین کنیم. 3- اقتصاد را در کشور رشد دهیم. 4- کیفیت باالیی از زندگی براي شهروندان 

ارائه دهیم. که این اصول زیر مجموعه اي از سه عامل ساختاري و موثر در معماري پایدار، یعنی جغرافیا، فرهنگ و معماري بومی می باشند. ]1[

در خصوص معماري پایدار راهکارهاي زیادي ارائه شده است. در اینجا تنها به تحلیل و بررسی معماري پایدار از دو دیدگاه، یکی دیدگاه کلی 
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و رزانا هارت که خود نیز در ساختمان هاي سبز ساکن هستند و دیگری دیدگاه برندا و روبرت ویل خواهیم پرداخت. برخی بناها داراي ویژگی 

ها و خصوصیاتی هستند که آنها را در زمره بناهاي پایدار قرار می دهد. تعریف و اصولی که از دیدگاه کلی و رزانا هارت باید رعایت شود تا یک 

بنا به عنوان نمونه اي از یک معماري پایدار طبقه بندي شود عبارتند از: 1- کوچک بیندیشید. 2- گرمایش ساختمان را با آفتاب تامین کنید.  

3- راحتی و آسایش خود راحفظ کنید. 4- از انرژي هاي قابل بازیافت استفاده کنید. 5- آب را ذخیره کنید. 6- از مصالح بومی و طبیعی استفاده 

کنید. 7- جنگل هاي طبیعی را حفظ کنید. 8- از مصالح قابل بازیافت استفاده کنید. 9- بادوام بسازید. 10-  غذایتان را تولید و نگهداری کنید. ]4[

   معماران انگلیسی، برندا و رابرت ویل در کتاب خویش با عنوان »معماري سبز: طراحی براي آینده اي آگاه از انرژي« یکی از ساده ترین و 

صریح ترین چارچوب ها را براي معماري سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را با  استفاده از مثال هاي مختلف از طراحی ساختمان در اروپا، 

انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیري از معماري بومی تأکید زیادي داشتند. معماري که در تجربه نسل هاي متمادي ساکن یک 

منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است.

1- حفاظت از انرژي: هر ساختمان باید به گونه اي طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد. 

2- کار با اقلیم: ساختمان ها باید به گونه اي طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژي محلی باشند. شکل و نحوه استقرار ساختمان 

و محل قرارگیري فضاهاي داخلی آن می توانند به گونه اي باشد که موجب ارتقا سطح آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق 

بندي صحیح سازه، موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید.

عکس 1- کار با اقلیم ]4[

3-  کاهش استفاده از منابع جدید: هر ساختمان باید به گونه اي طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و در پایان عمر 

مفید خود، منبعی براي ایجاد سازه هاي دیگر به وجود بیاورد. این استفاده مجدد می تواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهاي 

بازیافت شده شکل بگیرد.

4-  احترام به کاربران: معماري سبز به تمامی افرادي که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد. به نظر می رسد که این اصل ارتباط 

اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن داشته باشد. اما فرآیند سبز از معماري که شامل احترام براي تمامی منابع 

مشترک در ساخت یک ساختمان کامل هستند، انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید. احترام بیشتر به نیازهاي انسانی و نیروي کار، می 

تواند در دو مسیر مجزا مورد تجربه قرار گیرد. براي یک ساختمان ساز حرفه اي توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و سالمت مصالح و 

از اهمیت  فرآیندهاي شکل دهنده ساختمان به همان میزان که براي کارگران و یا استفاده کنندگان آن مهم است براي کل جامعه بشري نیز 

بسزایی برخوردار می باشد.

5- احترام به سایت: معمار استرالیایی، گلن مورکات این جمله عجیب را بیان می کند که: »ساختمان باید زمین را به گونه اي آرام و سبک لمس 

کند.« این گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که براي فرآیند سبز امري ضروري است و البته داراي ویژگی هاي 

گسترده تري نیز می باشد. ساختمانی که انرژي را حریصانه مصرف می کند، آلودگی تولید می کند و با مصرف کنندگان و کاربران خویش بیگانه 

است در نتیجه هرگز زمین را به گونه اي آرام و سبک لمس نمی کند. تفسیري صریح تر از این گفته چنین است که نمی توان هر ساختمان را 

از درون سایت ساخته شده در آن خارج نمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا کرد. این نوع ارتباط با سایت در سکونت 

گاه هاي سنتی اعراب بادیه نشین دیده می شود.



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
66

 عکس 2- طراحی با مصالح طبیعی ]4[                                            عکس 3- طراحی با مصالح بازیافتی]4[

6- کل گرایی: تمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندي کل گرا براي ساخت محیط مصنوع هستند. یافتن ساختمان هایی که تمام اصول 

معماري سبز را خود داشته باشند کار ساده اي نیست. چرا که معماري سبز هنوز به طور کامل شناخته نشده است. یک معماري سبز باید بیش 

از یک ساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهري باشد. شهر، موجودي فراتر از مجموعه ساختمان 

هاست؛ در حقیقت آن را می توان به صورت مجموعه اي از سامانه هاي در حال تعامل دید. »سامانه هایی براي زیستن و تفریح« که به صورت 

شکل هاي ساخته شده، داراي کالبد می باشند و با نگاهی دقیق به این سامانه ها است که می توانیم چهره شهر آینده را ترسیم نماییم. ]4[

عکس 4- احترام به سایت ]4[

4-3- هویت فرهنگی و بومی:
 آنچه که باید همواره مورد توجه طراحان قرار گیرد توجه به هویت فرهنگی و بومی منطقه اي است که براي آن طراحی انجام می شود که شامل 

سه اصل می باشد: 1- استفاده از مصالح بومی تا حد امکان، 2-  استفاده از کارگران محلی، 3- استفاده از المان ها و نمادهاي بومی، که جوابگوي 

ویژگی هاي اقلیمی منطقه نیز می باشند.

   عکس 5- کل گرایی ]4[                                                     عکس 6- توجه به المان های بومی ]4[ 
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 5- نتیجه گیری
عواملی از قبیل کاهش منابع فسیلی و خطراتی چون گرم شدن زمین، افزایش جمعیت، کاهش منابع آب آشامیدنی، کاهش منابع محیطی و آلودگی 

محیط زیست حال و آینده کره زمین را به مخاطره انداخته است. در این راستا طراحی صحیح ساختمان ها و کالبد شهرها می تواند یکی از تاثیرگذارترین 

ارکان ها در ساخت جهانی عاری از این تهدیدها در آینده باشد. با به کار بردن اصول معماری پایدار و توسعه ی شهرهای پایدار می توانیم عالوه بر 

ایجاد یک فضای راحت و با آسایش برای زندگی، از تهدیدهای پیش رو نیز جلوگیری نماییم. ایجاد شهرهای پایدار نه تنها می تواند ابتال به خطرات 

آینده را کم رنگ کند، بلکه توانایی بهبود امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع را دارد. در مقیاس شهري، طراحي پایدار بر سه محور اصلي زیر استوار 

است: 1- منابع محیطي )شامل ریز اقلیم، فضاي سبز، آب و زباله و انرژي (، 2- مهارت طراحي و فن آوري، 3- ارزش هاي اجتماعي. 

منابع:
1. کتاب طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان. نویسنده: کنت لبز، دونالد واتسون. مترجمین: وحید قبادیان، محمد 

فیض مهدوی.

 ،41 زیبا، شماره  هنرهای  نشریه  ژاپن،  معماری  با  قیاس  بهمراه  گیالن  پایدار  معماری  راهکارهای  علی.  یاران،  و  یوسف.  مهلبانی،  گرجی   .2

بهار1389.

3. مفهوم معماري پایدار. مونا آذربایجانی، مجید مفیدي. مجموعه مقاالت همایش بهینه سازي مصرف سوخت در ساختمان. سال 1382. جلد 1.

4. نگرش ها و اصول در معماری پایدار. حدیثه کامران کسمایی و همکاران. مجموعه مقاالت همایش عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت 

انرژی. بهمن 1390. 
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نقش المانهای شهری در ارتقاء هویت 
و کیفیت محیطی در شهرسازی معاصر  

مهندس زینب عبدی : کارشناس شهرسازی

مقدمه
هویت در هر جامعه نشان از فرهنگ آن جامعه است و فضاهای همساز با هویت شهری باعث ارتقاء و انسجام  بصری و کیفی محیط می شود. با 

نگاهی به تجربه کشورمان در زمینه شهرسازی معاصر، آشکار می شود که رویکرد مورد توجه در بیشتر آنها، رویکردی تک بعدی نگر بوده که تنها 

شهرها را به آهن رباهایی برای جمع آوری مردم و فعالیتها در  یک شکل شهری تبدیل کرده است. به این شهرها صرفاً به عنوان فضایی برای 

اقامت، استراحت، اشتغال  و یا مکانی برای جذب سرریز جمعیت شهرها نگاه شده است. شهرهایی که از بدو شکل گیری تهی از هویت اند. طبق 

نظریه »هارولد پروشانسکي« هویت مکاني بخشي از زیـر سـاخت هویـت فـردي انسان و حاصل شناخت هاي عمومي وي درباره جهان فیزیکي 

است که در آن زندگي مي کند. )proshansky,1 :147(  در واقع بخشـي از شخصـیت وجودي هر انسان که هویت فـردي وي را مـي سـازد 

مکاني است که خود را با آن مي شناسد و به دیگـران معرفي مي نماید. وجود المان به عنوان یک عنصر شاخص فضای شهری؛ عالوه بر زیبایی، 

کیفیت فضا را ارتقا می دهد و این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می گذارد.

 در این مقاله در بخش اول سعی بر بازتعریف المان شهری و  جنبه های مرتبط با آن شده است. و در بخش دوم آن به بیان تاثیر المان بر این 

جنبه ها به عنوان شاخص هایی مهم در شهرسازی معاصر پرداخته شده، که تقویت هر کدام از آنها فرصتی برای ارتقاء کیفیت محیطی بوده و می 

تواند از بار بی هویتی شهرهای امروزی و در مجموع شهرسازی معاصر بکاهد.

مبانی نظری
•  شهرسازی معاصر

شهرسازی معاصر را می توان، مطالعه »طرح ریزی و توسعه« شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن 

مهندس زهره شهری : دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
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چکیده :
تحقیق حاضر، بررسی گذرایی بر نقش عوامل موثر 

در سیما و منظر شهری در شهرسازی معاصر است. 

و  هویت  بحث  امروزی،  شهرهای  مسائل  از  یکی 

در  اگرچه  شهرهاست.  اینگونه  در  فضایی  کیفیت 

پژوهش های مختلف، بحث های فراوانی در ارتباط 

با اهمیت جایگاه المان های شهری بر سیما و منظر 

گرفته  انجام   ... و  فرهنگ  پایداری شهری،  شهر، 

است اما، بدلیل کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت 

بخش در شهرهای امروزی باعث ایجاد محیط هایی 

نقطه عطف  رو  این  از  ازهویت گردیده است  تهی 

موضوع  همواره  شهری  های  پژوهش  و  مطالعات 

مقاله  این  در  تحقیق  روش  است.  بوده  هویت 

توصیفی  تحلیلی بوده و داده های جمع آوری شده 

از طریق منابع کتابخانه ای، پژوهش ها و مقاالت 

بوده است. این پژوهش نشان میدهد که یک المان 

شهری چگونه می تواند تأثیر مستقیمی بر، ایجاد 

و  توریسم  جذب  مکان،  یک  به  خاطر  تعلق  حس 

رونق گردشگری، فرهنگ، زیبایی کالبدی، خوانایی 

و پویایی محیط و ... داشته باشد.

کلمات کلیدی: المان شهری، هویت شهری، کیفیت، 

شهرسازی معاصر، فرهنگ.

مشکالت شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری، تعریف کرد. از دید لوکوربوزیه آغاز شهرسازی معاصر به پایان قرن هفدهم، 

زیالی لوئی چهاردهم است و او را نخستین شهرساز دنیای غرب بعد از تمدن روم می داند و زیگفرید معتقد است: آغاز شهرسازی معاصر به 

سالهای آخرین قرن شانزدهم بر میگردد. یعنی – دوره پاپی سیکستوس پنجم – که وی را اولین شهرساز مدرن می داند.

•  المان شهری
المان یا نماد شهری یا ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی، صفحات قائم یا منحنی، اجزائ 

سازه ای، کابلها، پوترها و فریم ها و به طور کلی هر آنچه میتواند جنبه ی تزئینی و ساختمانی داشته باشد به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از 

موارد فوق استفاده میشود. به بیانی دیگر، عناصری کلیدی در زمینه طراحی شهری، که باعث شکل دهی پویا و متمایز شهر می شوند. این عناصر 

برای کمک به توسعه شهر و افزایش کیفیت و هویت محیط ساخته می شوند. 

•  فرهنگ 
جامعه شناسان برای واژه ی »فرهنگ« حدود پانصد معنا ذکر کرده اند که پرداختن به تک تک آنها و بررسی نقاط قّوت و ضعف هر یک از آن معانی 

دشوار خواهد بود. ما در اینجا سه گونه تعریف- که هر یک از این گونه ها شامل تعداد زیادی از تعاریف می شود - را پیش می کشیم.  در برخی 

تعاریف، فرهنگ دربرگیرنده ی اعتقادات، ارزشها و اخالق و رفتارهای متأثر از این سه، و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می 

شود. در گونه ای دیگر از تعاریف، آداب و رسوم شالوده اصلی فرهنگ تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی 

آن، به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی می گردد.  و باالخره در پاره ای دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان »عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت 

می دهد« شناخته می شود. )مصباح یزدی،1385(. 

نشانه ها و المانهایی که به شهروندان اجازه لذت بردن و تاثیرپذیری از محیط طبیعی را می دهد جایگاه و اهمیت ویژه ای در فضاهای شهری 
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برخوردار است. چرا که بسیاری از مسائل فرهنگی و آداب و رسوم و سنتهای مردم از این گونه عالئم سرچشمه می گیرند و در ارتقاء فرهنگ 

شهری و شهروندی تاثیر بسزایی دارند نشانه هایی که بیانگر خاطرات، مبارزات و دالوریهای یک ملت است و تبلور عینی آن در یک سمبل و نماد 

شهری شکل گرفته است.

•  هویت
لینچ مفهوم »هویت« را در معنای بسیار ساده یعنی »مکان« تعریف می کند. هویت یعنی حدی که یک شخص می تواند یک مکان را به عنوان مکانی 

متمایز از سایر مکان ها مورد شناسایی قرار دهد به گونه ای که شخصیتی منحصر به فرد داشته باشد و هویت را به همراه ویژگی های دیگری نظیر 

ساختار، شفافیت، سازگاری و خوانایی عاملی می داند که معنی مکان را در نظر ناظر شکل می دهند.

کالهن نیز در باب هویت میگوید هیچ مردم بینامی را نمی شناسیم، هیچ زبان و فرهنگی سراغ نداریم که بین خود و دیگری تمایز برقرار نساخته 

باشد، نوعی از شناسایی خویشتن که همواره نوعی ساختن محسوب میشود، صرفنظر از اینکه تا چه حد همچون یک کشف و وجود و آنچه موجب 

شناسایی شخص باشد بیانگر ویژگیهای هر فرد یا پدیده ای است. هویت وابسته، الجرم هر چیزی است که وجود دارد.)حجت،1384(.

از تعاریف این بزرگان، هویت را می توان اینگونه تعریف کــرد: حس هــا و تعلــق خاطرهایی که فــرد از محیط اطراف خــود داشته و کیفیت 

ها و توقعــات متفاوتی را در ذهن بــه وجود می آورد که دستاوردی همچون خاطرات را دارد. و نقش مؤثری در طراحی المان شــهری ایفا می 

کند، چــرا که این هویت اســت که طراحی هر یک از المان های شهری را منحصر به فرد می کند و به آن معنا می بخشد. 

•   کیفیت محیطی )زندگی(
مفهوم کیفیت زندگی به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخصی از سالمتی شامل همه عواملی که در رضایتمندی انسان نقش دارند، فرض شده 

است و تا حّد زیادی تحت تأثیر کیفیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهر می باشد.

•   کیفیت فضایی
کیفیت چگونگي یک چیز یا پدیده است که تاثیرات عاطفي، عقالني خاص بر انسان میگذارد. زماني که پدیده خود را در معرض محیط قرار میدهد 

یا محیط خود را در معرض ادراک قرار مي دهد، اجزایی از آن که برجسته تر و نیز داراي تاثیرات بیشتری است، کیفیت نامیده میشود . به هر میزان 

که شهرها بتوانند محیطهای عمومی مطلوبتری برای ساکنان شهرها ایجاد کنند تا تعاملهای اجتماعی بهتری در آن صورت بگیرد، به همان میزان 

شهر از کیفیت باالتری در شهرنشینی و سالمت روان ساکنین آن برخوردار خواهد شد. 

به نظر می رسد میان کیفیت محیط و کیفیت زندگی رابطه ای مستقیم برقرار باشد و شاید بتوان گفت که کیفیت محیط بخشی از مفهوم کیفیت 

زندگی است. کیفیت زندگی را می توان این گونه تعریف کرد: »کیفیت زندگی جنبه های کمی زندگی مانند چگونگی توزیع کاال و خـدمات و نیازهای 

مادی انسان و جنبه های کیفی آن مانند روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، مشارکت و احساس همبستگی اجتماعی و کلیه نیازهای معنوی انسان 

را در بر می گیرد« بر این اساس کیفیت محیط شامل همه فاکتورهایی می شود که بخشی از رضایتمندی انسان را شامل می شود مثل سالمت، 

زندگی خانوادگی، کار و ارتباطات اجتماعی.

کیفیت محیط شهری نیز عبارت است از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدیـ  فضایی محیط شهری که است که نشان دهنده میزان رضایت 

یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری می باشد. کیفیت فضا یکی از مهمترین دل مشغولی های شهرسازان و طراحان شهری می باشد، در حدی 

که بسیاری از نظریه پردازان، ارتقاء کیفیت محیط و فضاهای شهری و طراحی و ساماندهی نمادها و المانهای شهری را یکی از مهمترین حوزه های 

فعالیتی طراحی شهری می دانند.

•   خوانایی 
عوامل بسیاری به شناخت و تشخیص محیط کمک می کنند که منجر به ایجاد تصویری از محیط در ذهن ناظر می شوند . هر چه کیفیت این 

بلکه عمق و شدت تجربه  آورد  امنیت به وجود می  از روشنی و وضوح بیشتری برخوردار باشد شهر خواناتر است و نه تنها احساس  تصویر 

فضایی را نیز زیاد می کند. المانها و نشانه های شهری که از خوانایی و وضوح بیشتری برخوردارند تصویر ذهنی ماناتری برای مخاطبین ایجاد 

می کنند. المان ها با هر سبک و سیاقی که دارند می توانند حاوی اطالعات زیادی باشند که با این ویژگی تاثیر زیادی بر حیات کالبد معماری و 

شهرسازی شهرها می گذارند و به نوعی شناسنامه و زبان ناطق هر شهر می شوند که می توانند موجب متمایز شدن شهرها از یکدیگر شوند. 

)مبهوت،1391(

•  سیما و منظر شهری
سیمای شهری تمام عواملی از شهر را که به دیده می آید و چشم قادر به تماشای آن است؛ یعنی تمام این عواملی که به صورت انفرادی و خاصه 

در حالتی که به صورت پیوسته و دسته جمعی عمل می کند. از جمله نکاتی که درباره سیمای شهر می توان گفت این است که به دیده آید، به ذهن 

سپرده شود و سبب شادی و نشاط گردد. منظر شهری نیز هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان ها، خیابان ها و مکان 
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هایی است که محیط شهری را می سازند. )بحرینی،1933(.

طراحی و ساخت المانهای زیبا با معنا و مفاهیم خاص و ارزشی یک جامعه به خودی خود کیفیت و زیبای کالبدی و منظر شهری را درپی دارد.  

متاسفانه حدیث معماری شهرهای امروزی و به طور کل شهرسازی معاصر، حدیث کمرنگی از ارزشها و مفاهیم فرهنگی و تمدن ساز، چه در عرصه 

معماری و چه در عرصه شهر سازی و منظر شهری می باشد. امروزه عدم توجه به این عنصر مهم شهري، باعث عدم توازن در فضاهاي شهري 

شده است و نه تنها باعث هماهنگی و ارتقا کیفی منظر شهري نشده است، بلکه منظر شهري را دچار اغتشاش می کند. 

•  پایداری شهری
توسعه پایدار فرآیندی است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار 

یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسانها با یکدیگر است. طراحی و ساخت المانهای متناسب با فضای شهری با بکارگیری مفاهیم 

خاص و در نظر گرفتن هویت و فرهنگ یک جامعه، باعث پویایی و سرزندگی آن محیط می شود. محیطی که دارای پویایی باشد و شهروندان از 

نهایت استفاده و بهره برداری را ببرند محیطی پایدار خواهد بود که پایداری آن بر عرصه های دیگر فضاهای شهری تاثیر مثبتی خواهد داشت.

•  حس امنیت
امروزه امنیت از شاخصه هاي کیفي زندگي در شهرها است و آسیب هاي اجتمـاعي از مهـم تـرین پیامـدهاي مختلـف امنیـت بـه شـمار مي روند. 

در این میان فضاهاي شهري از جمله مولفـه هـایي هـستند کـه نابهنجـاري هـاي اجتمـاعي در بـستر آن هـا بـه وقـوع مـي پیونـدد طراحی 

یک المان و نشانه شهری از یک سو می تواند تاثیر مثبتی بر احساس امنیت داشته باشد، به طوری که با طراحی و مکانیابی مناسب و در عین حال 

زیبایی و کیفیت بصری مورد پسند شهروندان و افراد قرار گیرد و از سوی دیگر می تواند با طراحی و مکانیابی نامناسب نسبت به محیطی که در آن 

قرار گرفته باعث اغتشاش کالبدی و فضایی شده که این خود باعث تنزل حس امنیت و آرامش در مخاطب می شود. اغلب میادین بزرگ شهر با 

نماد حجمي و یا آبنماهـا آراسته شـده اند کـه همگـي نیازمنـد نورپردازیهاي ویژه خود هستند تا در شب، براي شهروندان عالوه برکاهش خطرات 

ناشي از تاریکي و عدم امنیت، مناظري جالب توجـه و زیبا پدید آورند. )اعتمادی فر،1387(

•  سواد بصری
سواد بصری به معنای فهمیدن معنای تصویر، یکی از مهارتهای مهم انسان است. این توانایی با عمل دیدن پرورش می یابد در ضمن این که پیوند 

میان تجربیات بینایی با تجربیات سایر حواس، ذخیره های ذهنی فرد را در خوانش اثر و درک معنای تصویر غنی تر می سازد. »سواد بصری« به 

این مهارت انسانی در فهم و ترجمه تصویر اطالق می شود. 

المانهای شهری عواملی هستند جهت شناساندن بهتر فضاهای شهری و یکی از دالیل استفاده از انواع المان در فضاهای شهری، ارتقای سواد 

بصری شهروندان و علی الخصوص مسافران است بگونه ای که بتوان از آنها جهت نیل به هدف شناسایی بهتر خیابانها، میادین و سایر فضاهای 

شهری در ذهن مردم بهره جست و با تناسب هر چه بیشتر این عوامل با فضای شهری مورد نظر آن منطقه، می توان در ایجاد خاطره انگیزی 

بیشتر، معرفی بهتر و سریعتر مکانها به افراد موفق تر بود. )جوادیان،1392(

 

تجزیه و تحلیل
شهرسازی امروز، نقطه اتکای روشنی ندارد و عمدتاً به تقلید از بیگانه و یا پاسخگویی به سالیق فرهنگ های وارداتی اکتفا می نماید؛ آنچنانکه در 

آثار معماری و شهرسازی معاصر، به جز مواردی معدود و انگشت شمار، اثری با ارزش و قابل بحث یافت نمی شود. وجود چند نمونه شاخص در 

سطح کشور هیچ گاه نمیتواند با انبوه فعالیت  ها و طراحی های شهری فاقد اندیشه، آشفته و گاه غیر اصولی که در حال انجام است، مقابله کند.  

کمبود دانش، کم توجهی به اصالتها و شناخت ناکافی فرهنگ بومی و ملی، نادیده گرفتن حرمت و اصالت سرزمینی و بسیاری مسائل دیگر، دست 

در دست یکدیگر؛ این بحران و نابسامانی را موجب گردیده اند.

اما آنچه امروز شهرسازی معاصر را بیش از هر مسأله دیگری دستخوش بحران و یا به تعبیری، بی هویتی نموده است، وجه فرهنگی- اجتماعی 

آن می باشد.  با توّجه به این که شهر چون کلیّتي پیچیده، لزوماً در پیوند با فرهنگ زمانه به عنوان بستر خود، معني پیدا مي کند، هویّت خود را از 

دست داده و تصّور ذهني مردم نیز از شهر دچار اغتشاش شده است. کسب هویّت مطلوب و اصیل و رهایي از بحران هویّت از دغدغه هاي تاریخ 

و فرهنگ هاي انساني بوده است. مي توان گفت انسان به آن دلیل انسان است که موجودي هویّت ساز و خواستار هویّتي آرماني است. امروزه 

عرصة شهرسازی کشور ما در بحران هویّتی به سر مي برد. )نقره کار،1381(  در محالت بي هویت امروزي که به دور از ارتباط فرهنگي، اجتماعي 

به وجود مي آید در نقاطي که کیفیت جاي خود را به کمیت آن مي دهد، جوانان با گذشته خود، فرهنگ خود و هویت خود بیگانه مي شوند و چندان 

دور از انتظار نیست که دست به دامن فرهنگهای وارداتی شوند. )معظمی،1388(
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رابطه المان ها با هویت شهری
هـویت، واحدی است که می تواند یک مکان را به عنـوان مکانـی متمایز از سایر مکان ها به مخاطبین بشناساند. نشانه ها و المان های شهری 

در زندگی روزمره افراد نقش مهمی ایفا می کنند و با وجود خود در محیط شهری به بیان معنای خود می پردازند. حال اگر این نشـانه ها برپایه 

تاریخ، فـرهنگ، آداب و رسوم یک شهر طراحی و ساخته شوند، بیانگر هـویت  آن شهـر هستند. )مبهوت،1391( چون به دفعات و طی یک زمان 

طوالنی در اذهان تکرار می شوند از این رو، این المانها و یا نشانه ها تصویر خود را در ذهن انسان تثبیت کرده و ذهنیتی ماندگار بوجود آورده است.  

در واقع این هویت است که از طراحی المان شهری رمزگشایی می کند و آنها را برای درک و خوانایی بهتر قابل پذیرش می کند. همین خاطرات 

جمعی و فردی ناشی از هویتی که در طراحی المان های شهری ایجاد می شود، به نسل های بعدی منتقل می شود و در واقع کمک شایانی به حفظ 

هویت شهروندان،که خود نقش بسزایی در حفظ هویت شهری نیز دارد، می کند.)مرتضایی،1381(.

به طور کلی می توان هویت کلی شهر را به چهار بعد اساسی طبقه بندی کرد:

جدول 1 : ابعاد اساسی هویت کلی شهر ) منبع: نشریه هویت شهر، شماره 3، ص9( 
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•  انواع المان های شهری :
المانهای شهری به سه دسته تقسیم بندی می شوند که در ذیل با ذکر انواع آن به صورت خالصه خصوصیات هر کدام از آنها بیان می شوند:

)greendiamondadv.com :جدول 2 : انواع المانهای شهری  )منبع  

 چرا به عناصر یا المانهای دارای هویت شهری نیاز داریم ؟ 

نشان ها و المانهای با هویت تاریخی؛ فرهنگی و ...  پاسخی هستند به سوال: من کجا هستم؟ 

انسانها نیاز به درک جای خود و روابط خود با محیط دارند، و اینکه بدانند به کجا میروند ؟ 

وقتی که شخص فکر میکندکه از پاریس یک برج ایفل را می بیند، سیدنی » اپرای خود، سان فرانسیسکو « گلدن گیت.

 اما چرا آنها نماینده شهر خود به عنوان یک نشانه، عالمت، یک المان یا حتی یک برند ارسال موج فراتر از مرزهای شهری خود هستند؟ قبل از  

شناسایی ویژگیهای اساسی و حیاتی این ساختارهای نمادین ما نیاز به بررسی اصول و دالیل شهرت جهانی این فضاها داریم.  

کوین لینچ محیط شهر را وسیله ای ارتباطی می داند که هم نمادهای صریح و هم نمادهای ضمنی را در بردارد. وی برقراری ارتباط میان شهروندان 

و شهر را جزیی از معنا دانسته و آن را خوانایی می نامد. بدین معنا که ساکنین یک سکونتگاه تا چه میزان قادر به برقراری ارتباط صحیح با یکدیگر 

از راه عناصر کالبدی نمادین هستند.)مبهوت،1391(

باید  از ارزش های شکل شهر تبدیل می شود: »شهر  به یکی  آنقدر حائز اهمیت است که  لینچ  از دیدگاه  به معانی درشهر  نمادگرایی و توجه 

نمایانگرجامعه و ماهیت جامعه بوده و آن را تقویت کند. عناصر مهم این هدف عبارتند از نمادگرایی، معانی فرهنگی، غنای تاریخی و شکل های 

سنتی«.)مبهوت،1391(

نشانه های شهری به عنوان یک عنصر شاخص فضای شهری، عمل می کنند. این نشانه ها در راستای فرهنگ ها، سنت ها و اعتقادات و شخصیت ها 

یک اجتماع شکل می گیرند و می توانند نشان دهنده هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و... یک شهر باشند که در برقراری ارتباط موثر شهروندان 

و کسانی که به محل رفت وآمد دارند نقش مهمی دارند. )پورجابری،1391( معموال توسعه شتابان و تغییر بي مطالعه در ایفاي نقش هاي اقتصادي 

شهر، نتایج مختلفي دارد. از جمله آنها آسیب به میراثها و پیشینه هاي فرهنگي است. از این رو به منظور ترویج ضوابط فرهنگي و جلوگیري از زیانهاي 

اجتماعي)شیعه1387،115( و بهبود شرایط در شهرها، با توجه به وجود مشکالت اجتماعي ناشي از آثار تمرکز جمعیت در این اماکن، باید برنامه ریزي 

و طراحي مجموعه هاي جدید را بر مبناي سنتها، خلق و سلیقه ها و روشهاي زندگي ساکنان آن پایه ریزي و در بازگشت به گذشته پرثمر، خط مشي 

آینده را پربارتر تعیین کرد. آنچه که بیش از حد مورد توجه قرار دارد، حفظ ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي و در ارتباط قرار داشتن انسان با محیط 

طبیعي و اجتماعي است.) شیعه:1387،10(

شهرسازي سنتي ایران در مقام مقایسه با شهرسازي عصر حاضر، از نظر محتوایي نه تنها چیزي کم نداشته و ندارد، بلکه نکاتي عمیق تر و افزون 

تر را بر شهرسازي پیشرفته دنیا در بر مي گیرد. مهمترین عامل در شهرسازي ایران بسط و انسجام محیط اجتماعي و فرهنگي و روابط محله اي 

است. عناصر شهر ایراني با شهرسازي نوین قابل مقایسه است. تنها عامل افتراق در دانش فني و نیاز زمان و تحول آن است؛ این مورد نتیجه اي 

از انسجام اجتماعي، کالبدي و اقتصادي محیط است که شهر ایراني نیز آنها را دارا مي باشد.) شیعه،1387:8(
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نتیجه گیری:
در مورد استفاده نشانه ها، نمادها و المانها در شهر باید دقت فراوانی شود چرا که یک طرف نماد، تعبیر مردم است. از اینرو نمادها و المان های 

شهری و عناصر شاخص از جمله ی بناها و عوامل مهم در طراحی معماری و طراحی شهری محسوب می شوند. 

هدف دیگر المان ها، ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری و زیبایی و شادابی است. نصب نشانه های شاخص شهری و کمک گرفتن 

از ابزارهایی جهت زیباسازی آنها از عوامل مهم ایجاد محیط سالم و با نشاط برای زندگی شهروندان است.

با توجه به مفهوم تعریف شده و تاثیر المان شهری بر آنها، می توان شاخص های مهم فضای شهری را که یک المان بر روی آن تاثیر مستقیمی 

دارد به صورت زیر دسته بندی کرد.

 

اگر معماران، طراحان شهری و شهرسازان پیش از طراحی به شناختی کافی نسبت به ارزشهای فرهنگی، تاریخی، بومی، مذهبی و ... هر شهر و 

منطقه دست یابند و سپس با تاثیرپذیری و بکارگیری این عوامل ضمن در نظر گرفتن، مقیاس و مکان یابی مناسب، معانی و مفاهیم یک المان یا 

عنصر شهری را طراحی نمایند این المان های شهری را می توانند به نماد و سمبل یک شهر تبدیل کنند. این المانها و نشانه ها می توانند درعین 

بی جانی و بی روحی، فضاهای شهری روح بخش و پویایی ایجاد کنند فضاهایی که با قدم زدن در آن، نگاه کردن و لمس آن بتوان هویت تاریخی، 

فرهنگی و اجتماعی آن را درک کرد و به تعبیری بهتر و گویاتر فرم و عملکرد خاص آن فضا زبان گویای هویت شهر باشد.
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جغرافیا،  ملی  همایش  شهروندان«،  بصری  سواد  ارتقای  در  شهری  المان  عنوان  به  پیکره  و  مجسمه  »جایگاه   )1392( شعله،  جوادیان.   -15

شهرسازی و توسعه پایدار.
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زیباسازی و منظر شهری )مقاالت و آراء نشست های تخصصی( زیباسازی
و منظر شهری )مقاالت و آراء نشست های تخصصی(

ناشر:نشر پیکره
تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت 

مطالعات و آموزش- واحد آموزش

مباحث کتاب:
مبحث اول: این کتاب به موضوع زیبایی شناسی منظر شهری پرداخته که دکتر سید امیر 

منصوری با توصیف مفهوم زیبایی به بررسی آن در فرهنگ ایرانی و اسالمی و همچنین 

به  مقاله ای  نیز طی  بل  پرداخته است. دکتر سایمون  ایران  زیبایی در  آسیب شناسی 

با  نقش زیست محیطی زیباسازی توسعه شهرها و بافت های حاشیه ای و رابطه آن 

سالمتی افراد اشاره داشته است.

سید  و  امامی  جمشید  که  است  اسالمی  ایرانی  هویت  با  شهری  مبلمان  دوم:  مبحث 

مسعود سعیدی طی دو مقاله به هویت بخشی کاربردی مبلمان شهری و جایگاه مبلمان 

با  مقاالتی  مبحث  همین  ادامه  در  اند.  پرداخته  اسالمی  ایرانی-  شهرهای  در  شهری 

محوریت همپونی فرهنگ و نشانه شناسی بر بستر زیباسازی شهری و استفاده از هویت 

ایرانی در طراحی المان های شهری به چاپ رسیده است. در انتهای همین مبحث دو مقاله در رابطه با جایگاه مبلمان شهری در بهبود فرهنگ 

شهروندی و واقعیت گرایی در موضوع هویت شهری اشاره شده است.

مبحث سوم: با بررسی عناصر مزاحم در منظر شهری و زیباسازی به زندگی شهری در فضای شهری، شهری ایمن و جامعه ای سالم، و انسان 

مدرن و زندگی در غار پرداخته است.

مبحث چهارم: به ابعاد اجتماعی-فرهنگی رویکردی زیباسازی در منظر شهری در دهه اخیر پرداخته و مقاالتی در مورد درک حقیقی زیبایی، زیبایی 

و رسیدن به کمال، و زیبایی ذاتی و زیبایی عرضی در این فصل آمده است.

مبحث پنجم: با بررسی کارکرد هنرهای شهری در زیباسازی شهری به تاثیر هنر علی الخصوص هنر مجسمه سازی بر فضا و حیات شهری پرداخته 

و بر رعایت تناسب در اجرای پروژه های شهری تأکید دارد.

مبحث ششم: این کتاب سلسله مقاالتی در رابطه با اثرات آلودگی نوری در سیما و منظر شهری است که به توصیف آلودگی نوری و اثرات مخرب 

آن پرداخته و راهکارهایی را برای مقابله با آن ارائه می دهد.

مبحث هفتم: با محوریت مفاهیم و رویکردی نوین در زیباسازی شهری به زیباسازی و کیفیت زندگی شهری می پردازد.

مبحث هشتم: نیز با بررسی نگرش زیباشناختی و کیفیت محیط در منظر شهری به لزوم مشارکت در امر زیباسازی و استفاده از روان شناسی و 

خالقیت هنری در زیباسازی می پردازد.

 

معرفی کتاب
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ساختمان های نئوکالسیک؛ 
ارمغان تجدد برای معماری ایران

دکتر پویا دوالبی- استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس

مهندس زهره شاعری- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بوشهر

هنر معماری بخشی از هویت تاریخی یک کشور به شمار می رود که میراثی گرانبها برای آیندگان خواهد بود و از سویی دیگر این هنر ارزشمند، 

بازتابی از دین، تمدن و فرهنگ یک مملکت است که به جهانیان عرضه می شود. بنابراین معماری؛ تجلّی جهانی ابدی و ازلی است که تاریخ، 

فرهنگ، دین و سبک زندگی جامعه ای را به گونه ای نمادین در هنر منعکس می سازد.

در تاریخ ایران و در اندیشه ایرانیان باستان، شهر فضایی منتج از معماری، نمادی از بهشت، مکانی برای تجلی آرمان های جامعه انسانی، ارزش ها، 

آرزوها و مکانی مقدس بود. بنا نهادن شهر همراه با آیین های اسطوره ای در مکان و زمان خاص و پرداختن به موضوع »آرمانشهر1« در متون 

قدیمی، شواهدی مبنی بر پیوستگی عمیق مفهوم شهر با باورها و اصول ارزشی انسان های ایرانی دارد.

شهرسازی و معماری سنتی به پاس منزلت انـسان  از  ریـا و تـظاهر به دور بود. مـعمار و شـهرساز سنتی وقـتی ایمان  و باور داشت که  خداوند  

زیباست و زیبایی را دوست دارد، به  خود  حق  نمی داد  که با نـمایش زشـتی ها، چـشم آزار و روح  خراش   مردم باشد و روابط انسانی- اجتماعی 

انسان ها را مورد تعّدی  قرار دهـد. مـعمار، هنرمند  و شهرساز  سنتی نمای بیرونی بناها را  با  کارکرد مناسب  مصالح ، نقش  و تعبیه فضاها و حجم های  

متفاوت زیـنت مـی داد و منظره درون را که باید کانون گرم خانواده یا جامعه ای کوچک باشد از بیرون زیباتر می آراست. مسکن در  جامعه ایران 

متشکل از  چـهار دیـواری  بود از  حیاط  و فضاهای ضروری که پیـرامون  حـیاط قرار می گرفت. فضاهای بسته ی گرداگرد صحن که تاالر ، »پنج  

دری«هـا  و »سـه  دری «ها بودند از روزنه های  رنگارنگ »ارسـی«ها نور می گرفتند، و بـر طـاقچه ها و رف ها، مجری ها، گالب پاش ها، عودسوزها 

و گـلدان ها چـیده می شدند. انحنای  طاق ها  و گنبدها به تقلید از پهنه آسمان ، سخاوتمندانه  به  بلند  نظرانه   بـرآورده شـده بودند  و اتاق ، محیطی 

صمیمی و رؤیـایی و آراسـته بـه فرهنگ و محضر مـتعالی و پررمـز و راز اسالمی ایران  بود. بسیاری از معماران غربی، آنگاه که با این هنرنمایی 

زیبا و منحصر به فرد ایرانیان مواجه می شوند، به تحسین این هنر اصیل ایرانی- اسالمی وادار می شوند. چرا که این هنرمندی معماران با ذوق 

ایرانی، دارای ظرافتی چشم نواز است که به سختی دچار یکنواختی می شود و همواره معنا و مفهومی مبتنی بر آرامش، تازگی، سرزندگی و پویایی 

را در خود متجلی می یابد و به آدمی منتقل می کند.
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حال سوال اینکه؛ چرا معماری ایرانی- اسالمی، این ذوق هنری که با فرهنگ، تاریخ و دین کشورمان اُنس و الفتی دیرینه دارد، مدت هاست از 

معماری شهری رخت بربسته و جای خود را به معماری غریب و ناآشنایی داده است که از بی ریشگی، بی هویتی و دوری از بستر زمانی و مکانی 

خود رنج می برد؟ به نظر می رسد اکنون، بیش از هر زمان دیگر در عرصه معماری و شهرسازی دچار نابسامانی و ناسازی هستیم. از طرفی با 

بناهایی مواجه هستیم که هیچ نسبتی با فرهنگ سرزمین ما نداشته و بدون وجود زمینه های فرهنگی، اجتماعی و فلسفی، بنا به سلیقه متأثر از مد 

و تبلیغات و خوشامد کارفرمایان و طراحان، با اقتباس از نمونه های خارجی، در گوشه گوشه شهرهای ما سر برآورده و دیدگاه متحیّر شهرنشینان 

را به خود خیره می نماید.

گمان نرود که انگیزه این مقاله عناد با به روز نمودن، توسعه و آبادانی است، بلکه مراد این است که باورهای دینی و فرهنگی دیرین ما که چون 

نشانه های گیرایی بر چهره زیبای شهرهای این کشور نشسته است، در پیِش پاِی فرهنگ مهاجم و پدیده های نو و ره آوردهای غربی بی ریشه و 

هویت آن قربانی نشود.

معماری بومی، زیر سایه معماری رومی
امروزه اگر از کنار ساختمان های شیک و لوکس شهری عبور کنید با نمای ساختمان هایی مواجه می شوید که به زمینه خود مومن نیستند و به بستر 

محل ظروف تعلق ندارند و تنها حسی از اشرافیت را به رخ می کشانند. اگرچه همواره بخشی از یک نمای معماری، وجه معنایی آن بوده اما به نظر 

می رسد امروزه نمای ساختمان ها بیش از هر زمان دیگری در تنگنای معنی گرایی قرار گرفته و درگیر مخابره هدفمند پیامی نه چندان انسانی، از 

کارفرما یا مالک به مخاطب اثر معماری شده اند، گویی هاله ای معنایی آن را فرا گرفته و در حال تبدیل کردن  آن به یک نشانه صرف است. این 

روزها، ساکنان شهرهای بزرگ، کمتر صبحی را بدون دیدن بنای کوبیده شده و کمی بعد روییدن یک بنای جدید و پر ابهت که با نمای رومی آراسته 

شده، آغاز می کنند. گشتی کوتاه در محالت مرفه نشین، کافی است تا ما را با احجام و المان های تندیس گونه برگرفته از نمونه های غربی غریبی 
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همچون پانتئون، کنگره آمریکا، کلیسای سنت پل، کاخ الیزه، معابد یونانی در قالب محالت مسکونی مواجه کند.

روند رو به افزایش این نوع نما که در مجامع علمی با نمای نئوکالسیک شناخته می شوند و اغلب با سبک های کاخ سازی دوران هلنسیم2 برابری 

می کند، نشان از مقبولیت آن برای قشر سرمایه گذار چه در مرحله طراحی و چه به عنوان بهره بردار و مصرف کننده نهایی را دارد. استفاده افراطی 

از سطوح و احجام بیرونی در سبک کالسیک، که عامدانه در تناقض آشکار با همجواری های اطراف و شبیه به کاربری هایی که در دنیای معماری 

غیرمسکونی تعریف می شود، طراحی شده اند، نشان از تمایل آگاهانه به نمایش تمایز، تفاوت و حتی تمول صاحب خانه دارد. بروز گونه های خاص 

این نما با استفاده از سنگ های گرانقیمت، نشانه ای تأمل برانگیز از شیوع عارضه ای حاد، در سطح تعارضات فرهنگی و اجتماعی است.

شبیه سازی معابد، کاخ ها و کلیساها به وضوح ما را به این واقعیت می رساند که سبک های معمول خانه سازی دیگر جوابگوی مشتریان این نوع سبک 

نیست و همیشه این بیم یا نگرانی در ذهن بیننده وجود دارد که در رقابتی که میان سازندگان و مشتریان این نوع سبک های انگشت  نما درگرفته، 

شهر در آینده ای نه چندان دور، به صحنه نبرد سبک هایی پرابهت تر همچون باروک3و روکوکو4 تبدیل شود و نسل امروز ایران شاهد مرور دوباره 

سیر تحول معماری غرب، در وجه تاریخ مصرف گذشته آن باشد.

شاید سوالی که در این رابطه مطرح می گردد علت گرایش قشر مرفه به استفاده از نماهای کاماًل سنگی که با تزئینات و جزییات آمیخته است 

در ساختمان های مسکونی شان می باشد. به نظر می رسد شیوع این نوع ساخت و ساز به اعتقاد برخی، نشان از پدیده شایع و نوظهوِر اجتماعی 

»نوکیسگی« در راستای به رخ کشیدن ثروت در بین گروهی از متمولین جامعه دارد که با داشتن سرمایه الزم ولی خالی از بنیان های فکری و هویتی 

کافی در رویای کاخ نشینی به ستون و سرستون های معابد دوران باستان گرایش یافتند. همان اتفاقی که در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن 

بیستم آمریکا رخ داد و ارجاعات جامعه شناسانه آن به نقل از تورستین وبلن جامعه شناس آمریکایی، دقیقاً به طبقه نوپایی برمی گردد که با تقلید 

از سبک زندگی طبقه اشرافی اروپا و مصرف متظاهرانه نشانه های طبقاتی، به تمایز و خلق هویت اجتماعی دست زد. »میان این مصالح بیش از 

همه سنگ دارای چنین ویژگی  و ظرفیتی است و در سابقه تاریخی آن در دوره رنسانس، با ظهور بورژوازی5 تولیدگر در اروپا که به نوعی خواهان 

بازگشت به شکوه گمشده رم باستان بود، چنین برخورد و استفاده ای برای به نمایش گذاشتن تجمل و ثروت طبقه جدید وجود دارد؛ این بار نیز 

گویی قرار است چنین برخوردی با سنگ در  شهر بوشهر با سطحی ترین و غیراصیل ترین روش، تفاوت و تمایز طبقه ای خاص را به نمایش بگذارد. 

اما استفاده از سنگ به واسطه  هزینه ی گزاف آن و در نتیجه تولید معماری گران قیمت و دست نیافتنی و تغییر طبقه مخاطب آن کاال به لحاظ توان 

محدود خرید قشر اندک و نه کیفیت آن، مبتذل ترین نوع به کارگیری از آن است.6« که در میان مدت، در جامعه تک ارزشی )اقتصاد( ایران، تبدیل 

به محصولی لوکس و باارزش می شود. 

باید اندیشید که چگونه است که ما، فارغ از تاریخ و آنچه هنوز هم- هر چند بسیار ناچیز- به عنوان معماری بومی شناخته می شود در دنیا به وجود 

حتی پوسته مینیمال7 آن در جهت خاطره انگیزی فضای شهری و در وجه گسترده تر آن می بالند، به یکباره به انگاره های نزدیک به میالد مغرب 

زمین و شیوه های مشابه آن روی آورده ایم؟ تناقض آشکاری در میان است که می گوید معماری بومی از نوع سنتی اش محلی از اعراب ندارد، چرا که 

انسان امروزی و مقتضیاتش، دیگر همانند گذشته نیست، ولی به یکباره نگاهی، انسان امروزی در جغرافیای ایران را شبیه به انسان غربی دوران 

کالسیک و پیش از آن می بیند و در نهایت برای معماری، ورودی ای به تقلید از کنستانتین و نمایی، متأثر از پروژه های هوسمان تجویز می کند.

چه ضرورتی در زمان فعلی به الگوبرداری از سبکی انقضا یافته احساس می شود که بر حسب مقتضیات تاریخی و مکانی خود در مقابل سبک های 

پرتجمل تر دیگر قد علم کرده و اغلب بدون آگاهی از تناسبات و اصول اولیه اش، بر پوسته بناهای امروزی ما کالژ8 می شود؟ روزی معماری وارداتی 

مدرن و پست مدرن، بار اتهام زمان پریشی را در این سرزمین می کشید و حال چه تعبیری برای ظهور مجدد سبک نئوکالسیک غربی به فاصله 

بیش از دو قرن می توان یافت؟



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
79

گویی ظهور روزافزون نشانه ها و تندیس های اغراق گونه کالسیک غربی، سلیقه بصری جامعه ای را به مرگ گرفته که گاهی به تبی نوستالژیک برای 

نماهای مدرن و ساده دهه های 60 و70 دلخوش می کند و شاید در طرف دیگر داستان، سواد زیبایی شناسی مردمی که روزگاری، زندگی شان با 

رنگ و نقوش معماری نجیب و ظرافت هایش عجین بوده، به یکباره دچار تغییر بنیادین کرده است.

چه تفاوت جهان بینی ای، این سوی معماری ایرانی است که معمار سنتی اش از سر تواضع حاضر به نوشتن نام خود روی بنا نبود و حتی بیش از 

نام آوری، به عاقبت به خیری و دعاگویی ساکنان می اندیشید ولی معماری سوداگر امروز ما همچون کاالی پشت ویترین، بسته به نام طراح و برند 

آن، ارزشگذاری و خرید و فروش می شود؟

 

معماری ایرانی، هویت گمشده
زمان  در  که  شود  مطرح  سوال  این  شاید   

داده های  از  مناسب  بهره گیری  با  و  حاضر، 

حسنه  سنت های  با  آن ها  آمیختن  و  علمی 

را  انسان ها  منافع  همه  که  اسالمی  ایرانی- 

شهرسازی  و  معماری  داشت،  همراه  به  نیز 

حیات  امکان  ما  جامعه  فرهنگ  با  متناسب 

نداشت، تا به جای ساختمان های نئوکالسیک، 

ما  سنن  با  که  باشیم  برخوردار  معماری  از 

این گونه  بنای  آیا  داشته  باشد؟  سازگاری 

ساختمان ها نمونه مهمی از هجمه فرهنگی و گمگشتگی هویتی مبدأ در حال حاضر ایران نیست؟ امروز در جهان معاصر، تعامل بین فرهنگ ها 

امری غیر قابل اجتناب است. ردپای این تعامل را می توان در همه شئون اجتماعی و هنری از جمله معماری دید. اما آنچه که از دوره قاجار به بعد 

مورد غفلت قرار گرفت برقراری تناسب بین فرهنگ و تاریخ خود و نمونه اروپایی آن بود. برای معماری ویژگی ها و اصول زیادی را عنوان کرده اند 

اما تقریباً همه آنها روی یک شرط مهم در معماری توافق دارند و آن تعلق به زمینه ی خود است. استفاده فرمی و شکلی از عناصر هویتی فرهنگی 

گذشته در معماری معاصر بدون در نظر گرفتن بنیان فکریش به خودی خود خالی از اشکال است اما تقلید کامل از آنها- در کلیّات و جزییات- محل 

اشکال می باشد. سبک موسوم به نئوکالسیک دارای نظام و فلسفه وجودی و شرایط ایجاد خاص خود می باشد اما مسئله ای که وخامت خلق مجدد 

این سبک در ایران را تشدید می کند تقلید لفظ به لفظ تنها در پوسته و نمای بیرونی ساختمان است که صرفاً توسط نماهای پرده ای که با تزیینات 

فراوان و شکوهی که یادآور سبک ساختمان های روم و یونان باستان است فاقد هرگونه خالقیت و ارزش معمارانه است، بی آنکه از فلسفه ایجاد، 

رشد و گسترش این سبک در خاستگاه خود اطالع داشته باشد.

معماری نئوکالسیک با تزیینات فراوان و هزینه های گزاف، عالوه بر اینکه تجمل گرایی، تظاهر و فرهنگ الکچری9 را در کالنشهرهای ما گسترش 

می دهد، ظاهری بی هویت را نیز به سیمای شهری ما تحمیل کرده و مسابقه ای بس کودکانه میان سرمایه داران برای به رخ کشیدن ثروت خود در 

قالب ساختمان هایی با نمای رومی- یونانی و ساختار داخلی مدرن که هر دو به صورت ناپخته، دست و پا شکسته و بدون معنا و با کپی برداری راه 

انداخته است که نتیجه ای جز گمراه نمودن و بالتکلیف گذاشتن یک نسل در قالب فراقی به نام معماری نخواهد داشت.

اگر انـدکی بـه قـبل بازگردیم و نگاهی به  مسکن  و معماری ایرانی که متأثر از فرهنگ غنی ایران و اسالم است بیندازیم، در حقیقت باید  بر  شکوه  

و اقتدار بناهای بزرگی کـه امـروزه  بـه عنوان یادگار به ما رسیده و شاید بسیاری از مـا  بـه  راحتی و بدون هیچ تأملی از کنار آن بگذریم، غبطه 

بخوریم. امروز در جامعه ما، شهرنشینان در بستر فرهنگی بیگانه و دور از سنت هایشان با شأن و منزلتی پایمال شده و هویتی نامشخص و نامعلوم 

زندگی می کنند و با نهایت تأسف این واقعیت را باید پذیرفت که نسل های حال و آینده باید مسکن و سکونت سنتی پدران و مادران را در قالب 

افسانه ها بخوانند. ما باید در هر بستر زمانی و مکانی، نگاهی به پیرامون خود بیندازیم تا دریابیم که از داشته های خود چه ساخته ایم. چرا که به 

تعبیر دلنشین عطار:

چرخ گیتی دائماً در گردش است       همچو  چرخ  ساعت   دوار   ما
لیکن این تشبیه بی سامان   بود      حاصل    اندیشه ی   گمراه    ما
جنبش  عالم ز  افعال   خداست       گرچه خارج باشد آن از درک ما
پرده بردار از  نمای  این   جهان       تا ز جهل آسوده  گردد جان ما
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پی نوشت ها:

Utopia )1

2( یونانی گرایی یا یونانی مآبی یا هلنیسم به معنای گرایش یا گسترش به فرهنگ یونان باستان است. اوج گسترش فرهنگی یونانی با 

کشورگشایی های اسکندر مقدونی و آغاز دوره هلنسیتی است. از این پس در سرزمین های گشوده شده زبان، فرهنگ، و آیین های یونانی گسترش 

یافت و با عنصرهای بومی نیز درآمیخته و به گونه ای ویژه رخ نمود.

3( باروک به فرانسوی)Baroque(، روشی است در هنرهای معماری، نقاشی، موسیقی و مجسمه سازی که از اواخر سده 16 میالدی در 
ایتالیا آغاز شد. شمار زیاد شکل ها و درآمیختگی آن ها، ساختن فضاهای منحنی و استفاده ی فراوان از تزیینات معماری از ویژگی های این سبک 

است.

نقاشی،  معماری،  مختلف  زمینه های  در  تزیینی  هنر  توصیف  برای  هنر  تاریخ  در  است  اصطالحی   ،)Rococo( فرانسوی  به  روکوکو   )4

پیکرسازی و اشیاء تزیینی، تزیینات و ریزه کاری فراوان از ویژگی های این سبک است.

5( بورژوازی، مفهوم دقیق آن به توسعه شهرها در اروپای غربی و مرکزی در قرون وسطی باز می گردد. طبقات بازرگان و اشراف به طور کلی 
بورژوا   )Bourgeois(  گفته می شود.

6( برای اطالعات بیشتر در زمینه نمای  نئوکالسیک ر.ک: سلیمانی، زکریا، )1391( »بررسی روند و علل بروز عناصر معماری غربی در تهران معاصر 

با تمرکز با نمای ساختمان«، همایش بین المللی معماری و طراحی شهری تبریز.

7( مینیمالیسم یا ساده گرایی به انگلیسی)Minimalism( ، یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش های 

ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته است.

8( کالژ به فرانسوی)Collage( ، روشی در تولید آثار تجسمی است که در آن مصالح و مواد را بر سطح بوم، تخته یا مقوا با ترکیب توأمان 

و مناسب می چسبانند. و گاه با نقاشی و طراحی به تکمیل آن می پردازند. 

9( الکچری، واژه ای است که از لوکس گرایی برخاسته، فرهنگی آمیخته با سنت و مدرنیته.
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معرفی 
معرفی مشاهیر
مشاهیر شهرسازی - پیتر کالتورپمشاهیر

) Peter Calthorpe ( 
پیتر کالتورپ، شهرساز،  برنامه ریز، و معمار آمریکایی به علت فعالیتهایش 

نو-  جنبش   به  کمک  آمریکا،  در  گرایی  حومه  با  مقابله  های  زمینه  در 

شهرسازی و ریاست همایش نو- شهرسازی، کمک به ابداع برنامه ریزی 

معطوف به وسائط نقلیه عمومی، مشهور و مطرح شد. 

کالتروپ در سال 1946 در شهر پالو آلتو Palo Alto در کالیفرنیا به دنیا 

آمد . وی در مدرسه معماری دانشگاه ییل Yale تحصیل کرد و پس از 

آن به تدریس و سخنرانیهای علمی پرداخت. کالتورپ در آمریکا، اروپا و 

آمریکای جنوبی سخنرانی داشته است و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، 

دانشگاه واشنگتن، دانشگاه ارگان، و دانشگاه کارولینای شمالی تدریس 

نموده و جوایز متعددی در زمینه هنر و معماری کسب نموده است. وی کار حرفه ای در مورد شهرسازی و طراحی شهری را از سال 1976 آغاز کرد . در 

سال 1983 بنیاد کالتورپ را بنیان نهاد و در زمینه های شهرهای جدید و مقابله با حومه گرایی به فعالیت پرداخت . در این مؤسسه بیش از 30 شهر جدید 

طراحی شد و 11 برنامه بلندمدت منطقه ای به اجرا گذارده شد. همچنین چند طرح در کشورهای دیگر مثل برنامه ریزی برای سواحل تونس و یا برنامه 

زمین های خارج شهر روتردام هلند از کارهای انجام شده در این نهاد بوده است . وی سپس شروع به کار برای بنیاد توسعه شهری آمریکا کرد و در مورد 

ارتباط بین کاربری زمین ، حمل و نقل و توسعه شهری به پژوهش پرداخت . کالتورپ در ابتدای دهه 1990 به عنوان اولین رئیس همایش نو- شهرسازی 

Congress for the New Urbanism انتخاب شد و به فعالیت گسترده ای در مورد نو- شهرسازی و طراحی جوامع شهری پیاده دست زد . وی 

از اولین کسانی است که به طراحی شهری برای حدود 500000 نفر با استفاده از اصول نو- شهرسازی پرداخت . پیش از این ، برنامه ریزی و طراحی 

شهری بر اساس نو-شهرسازی ، برای جمعیتهای کمتر ) برای مثال 5000 و یا 10000 نفر ( انجام می شد . طراحی و اجرای این شهری که محل آن در 

فیلیپین خواهد بود در حال حاضر در جریان است . 

او در طرح های شهری خود همواره چهار اصل توجه به تنوع فرهنگی و ساختمانی ، توجه به مقیاس انسانی ، نگهداری و حفظ بافتها و ساختمانهای تاریخی، 

و منطقه گرایی و توسعه منطقه ای را در نظر داشته است .

کالتورپ اندیشه های خود را به صورت سخنرانی ، مقاله ، کتاب و غیره منتشر کرده است . این افکار در مهمترین کتابهایش که سه مورد ذیل هستند ، 

ارائه شده اند : 

•  Sustainable Communities: A New Design Synthesis for Cities, Suburbs and Towns.

•  The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream.

•  The Regional City: Planning for the End of Sprawl. Washington, D.C.: Island Press.

در کتاب » کالن شهر بعدی آمریکا «، کالتورپ از شهرسازی و مخصوصاً توسعه مناطق حومه ای آمریکا، ساخت جوامع شهری بدون مقیاس انسانی، 

اساس قرار دادن اتومبیلها در طراحی شهری، بی انتها تصور کردن سوخت های فسیلی، و ساخت روزافزون خیابان و بزرگراه انتقاد کرده و نو- 

شهرسازی را به عنوان پاسخ مناسب چنین معضالتی مطرح می نماید. این کتاب 175 صفحه ای، در سال 1993 چاپ شد و به عنوان یکی از ایده 

های جالب شهرسازی آمریکا مطرح گشت. 

تصویری از کتاب » کالن شهر بعدی آمریکا « . در این تصویر کالتورپ حومه سازی معمول آمریکا را نشان داده است . فواصل مقاصد احتمالی سفرها بسیار 

طوالنی است زیرا اصوالً پایه این نوع طراحی ها بر استفاده از اتومبیل بنا شده و بهای کمی به مسیرهای پیاده و دوچرخه داده می شود. 

تصویری از کتاب » کالن شهر بعدی آمریکا « . در این تصویر استخوان بندی شهری مورد نظر کالتورپ که معموالً در نو-شهرسازی به کار برده می 

شود ، دیده می شود . شبکه خیابانها به هم پیوسته اند و خانه ها در فاصله پیاده از مرکز شهر یا محله جای داده شده اند . در ترددهای طوالنی تر وسائل 

 Transit-Oriented نقلیه عمومی سهم عمده ای به عهده دارند. همچنین کالتورپ یکی از پایه گذاران برنامه ریزی معطوف به وسائط نقلیه عمومی

Development )TOD( نیز می باشد و همواره از دهه 1990 تا کنون در این مورد فعالیت داشته است. 

طرح پیتر کالتروپ برای قسمتی از شهر ساکرامنتو Sacramento در کالیفورنیای آمریکا به نام کالوین Calvine  شبکه خیابانها به صورت بهم پیوسته 

و تقریباً شطرنجی شکل گرفته است.  1400 خانه مسکونی در فاصله پیاده از مرکز محله قرار گرفته اند. در مرکز محله، فضای سبز و مجتمع تجاری قرار 

گرفته است که به وسیله وسایل نقلیه عمومی قابل دسترس هستند. 

*  برگرفته از سایت آرمانشهر
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مقدمه
مصرف انرژی در چند دهه اخیر به طور سرسام آوری افزایش یافته که 

این افزایش از یک طرف نشانه رشد اقتصادی بوده و بیشتر به گردش 

به  کاالهای صنایع  آن جابجا شدن  پی  در  و  افتادن چرخ های صنعت 

نقاط مختلف و از طرف دیگر شاید به دلیل قیمت ارزان انرژی صورت 

می گیرد و به همین دلیل صاحبان صنایع و مصرف کنندگان خصوصی در 

کشور ما در پی صرفه جویی و استفاده منطقی از آن نبوده اند. استفاده 

منطقی از انرژی در رئوس اصلی کار کشورهای فاقد انرژی فسیلی قرار 

گرفت و بر آن شدند که در یکی از مراکز اصلی مصرف انرژی، یعنی 

جدی  را  انرژی  مصرف  کردن  بهینه  مسئله  مسکونی،  ساختمان های 

که  است  چندین سال  و  مطرح شد  مسئله  این  ترتیب  بدین  بگیرند، 

کشورهایی مانند آلمان، سوئد، ایتالیا، انگلیس و ... قوانین خاصی در امر 

ساختمان سازی و بکار بردن عایق های حرارتی، بهبود روش گرمایش 

مصرف  کردن  بهینه  جهت  در  ساختمان  کلی  ساختار  و  سرمایش  و 

این  اجرای  می باشد.  االجرا  الزم  که  نموده اند  تدوین  آن  در  انرژی 

موارد نتایج جالبی به دنبال داشته، طوری که موفق شده اند با بکارگیری 

این قوانین تا حدود 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمایند. 

ساختمان  بخش  در  انرژی  مصرف   ،1381 سال  ترازنامه  به  توجه  با 

خانگی و تجاری ایران حدود 40 درصد کل مصرف انرژی می باشد که 

صرفه جویی حدود 30 درصد در آن رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود 

)1(. امروزه سیستم مدیریت ساختمان BMS نقش بسیار مهمی را در 

کنترل فنی، مدیریتی و هزینه ای تاسیسات ساختمان به عهده دارد.

  )BMS( 1- تعریف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 BMS مخفف می باشد که به سیستمی اطالق می شود که توسط آن 

نیاز یک ساختمان را کنترل و مدیریت کرد. عبارت  بتوان موارد مورد 

معادل BMS در زبان فارسی سیستم مدیریت جامع ساختمان است. 

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، به مجموعه سخت افزارها و نرم 

یکپارچه  کنترل  و  مانیتورینگ  منظور  به  که  می شود  اطالق  افزارهائی 

 BMS  .  )2( و حیاتی در ساختمان نصب می شوند.  قسمت های مهم 

شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار می باشد، سخت افزارها معموال 

به صورت اختصاصی توسط میکروکنترلرها پیاده سازی می شوند و نرم 

افزارها نیز ممکن است به صورت اختصاصی برای سیستم نوشته شوند، 

در برخی از سیستم ها از نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ برای کنترل 

مهندس میالد محبی کچالم - کارشناس برق
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و نظارت بر عمل کرد بخش های مختلف استفاده می شود. ارتباط میان 

 DeviceNet، پروتکل های  از  یکی  توسط  افزار  نرم  و  افزار  سخت 

 SOAP، XML، BACnet،LonWorks ،MODBUS ،usp

lan،  و... پیدا سازی خواهد شد)4(.

2- اجزاء سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 
بخش  سه  از  نیز   BMS کنترلی،  سیستمهای  دیگر  همانند  اساسا 

تشکیل می شود: 

حسگرها  
را  سیستم  به  اطالعات  این  ارسال  و  محیطی  پارامترهای  سنجش 

عهده دار هستند. این اطالعات می تواند دمای محیط بیرون و درون، 

محیط،  روشنائی  میزان  کننده،  خنک  یا  و  کننده  گرم  سیال  دمای 

افراد  حضور  عدم  یا  و  حضور  هوا،  در  گازها  مقدار  رطوبت،  میزان 

حیاتی  سیستم  بهینه  راهبری  برای  که  اطالعاتی  دیگر  و  محل  در 

است باشد)1(.

کنترلرها 
اجزائی از سیستم هستند که اطالعات دریافتی از حسگرها را دریافت 

و بر اساس نرم افزار درونی خود و یا نرم افزار شبکه پردازش و بر 

حسب نیاز فرامینی را به عملگرها ارسال می کنند.

عملگرها  
اجزائی از سیستم هستند که فرامین ارسالی از کنترلرها را دریافت و 

بر اساس آن واکنش نشان می دهند. این عملگرها می توانند شیرهای 

برقی سیاالت، دریچه های قابل تنظیم عبور هوا، رله های قطع و وصل 

جریان الکتریکی و... باشند. سه بخش یاد شده باال توسط یک مکانیزم 

تشکیل  مهم  قسمت  دو  از  خود  که  می شوند  مرتبط  هم  با  ارتباطی 

امواج  فیبرنوری،  سیم،  مانند  ارتباطی  )مدیای(  رسانه  است:1.  شده 

 BacNet رادیوئی، 2. پروتکل ارتباطی و یا زبان محاوره اجزاء مانند

از طریق  و عملگرها  کنترلرها  LonWorks. در حقیقت حسگرها،  و 

با  ارتباطی  پروتکل  یا  و  ای  محاوره  زبان  براساس  ارتباطی،  رسانای 

یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

چکیده

به  تنها  ساختمان ها  ساخت  در  گذشته  در 

شکل و ساختار کلی، مصالح مورد استفاده، 

و  ساده  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم 

توجه  امنیت  و  ایمنی  سیستم های  بعضاً 

گفت  باید  کالم  یک  در  است.  می شده 

و  اقتصادی  که  باید ساخت  ساختمان هایی 

ایمن بوده و تمامی احتیاجات ساکنان خود 

در  هوشمند  ساختمان های  کنند.  فراهم  را 

هستند  شده  برنامه ریزی  شبکه هایی  اصل 

که باعث یکپارچه و هوشمند شدن کلیه زیر 

و سرمایشی  گرمایشی  برقی،  سیستم های 

تجاری  اداری،  ساختمان های  تاسیساتی  و 

ابتدا  مقاله  این  در  می شوند.  مسکونی  و 

هوشمند  مدیریت  های  سیستم  تعریف  به 

ساختمان پرداخته و مزایای آن بیان خواهد 

ارتباطی  مدیای  پروتکل های  سپس  شد،  

رایج در BMS معرفی و مزایا و معایب هر 

کدام شرح داده می شود.
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شکل 1: سیستم BMS در ساختمان)4(

3- اهداف استفاده از سیستم هوشمند ساختمان 
می شود:  پیگیری  زیر  اهداف  معموالً  ساختمان ها  در   bms اجرای  با 

ایجاد محیطی مطلوب  انرژی،  در مصرف  و صرفه جویی  بهینه سازی 

برای ساکنان ساختمان، پایش دائمی کلیه اجزای ساختمان، مدیریت 

ساختمان در هنگام بروز حوادث، استفاده بهینه از تجهیزات و باال بردن 

عمر مفید آن ها، کاهش هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات

امکانات و مزایای سیستم های کنترل هوشمند ساختمان را می توان در 

موارد زیر خالصه کرد:

مصرف  مدیریت  سیستم  انرژی:  مصرف  سازی  بهینه  و  جویی  صرفه 

آب، سیستم کنترل گرما و تهویه مطبوع 1، سیستم کنترل روشنایی و 

مصرف برق و سیستم کنترل موتورخانه ) بویلرها، چیلرها، پمپ ها و ...(

سیستم  ساکنین:  راحتی  و  آسایش  افزایش  و  مطلوب  محیط  ایجاد 

درها،  کنترل  دلخواه،  رطوبت  و  دما  ایجاد  امکان  هوشمند،  روشنایی 

پنجره ها، سایبان ها و کرکره ها، سیستم هوشمند صوتی و تصویری و 

سیستم های مخابراتی پیشرفته و آنتن مرکزی 

افزایش ایمنی و امنیت: سیستم اعالم و اطفاء حریق، سیستم کنترل تصاویر 

و دوربین های مدار بسته و سیستم شنود، امکان شبیه سازی حضور، سیستم 

های هشدار دهنده و ضد سرقت، سیستم های کنترل ورودی ها، خروجی ها، 

قفل ها و تعریف سطح دسترسی برای بخش های مختلف ساختمان

ساخت های  زیر  سازی  یکپارچه  سیستم  ساختمان:  مدیریت  تسهیل 

فوق و ایجاد ارتباط منطقی بین اجزای سیستم توزیع برق اضطراری، 

بخش های  عملکردهای  و  مصرف  میزان  اطالعات  دریافت  سیستم 

تغییر شیوه  امکان  مناسب،  برای تصمیم گیری های  مختلف ساختمان 

توزیع انرژی و امکانات در زمان های خاص و موقعیت های بحرانی)2(

ایجاد  هوشمند،  های  سیستم  به کارگیری  در  عامل  مهم ترین  راحتی: 

از  یک  هر  که  معنا  این  به  است.  ساختمان  ساکنین  برای  راحتی 

با کنترل دلخواه روشنایی، دما و دیگر  بر اساس سلیقه خود  ساکنین 

ایجاد  خود  برای  را  دلپذیری  محیط  سازی،  هوشمند  زیرسیستم های 

می نمایند.

 بهینه سازی: هدف دیگر از به کارگیری 

سازی  بهینه  هوشمند  های  سیستم 

مصرف انرژی است. با استفاده از این 

به طور معقول  انرژی همواره  سیستم 

می گیرد  قرار  استفاده  مورد  منطقی  و 

و به دلیل کنترل همه جانبه، تلفات آن 

می شود.  کاسته  چشمگیری  طور  به 

بررسی ها نشان می دهد با به کارگیری 

یک منطق کنترلی صحیح تا میزان 40 

درصد از انرژی مصرفی در ساختمان 

هوشمند کاسته خواهد شد.

کاهش هزینه: با توجه به آنکه مصرف انرژی کامال در کنترل قرار دارد، 

بهای پرداختی تا حد قابل قبولی به میزان انرژی مفید مصرفی نزدیک 

است. به این معنا که کاربر تنها هزینه واقعی انرژی مورد نیاز را می پردازد.

سازی  هوشمند  در  باز  استاندارد  یک  سازی  پیاده  پذیری:  انعطاف 

ساختمان  کنترلی  های  سیستم  پذیری  انعطاف  باعث  ساختمان، 

می شود. به این معنا که منطق تعریف شده برای کنترل، همواره قابل 

تغییر است بدون آنکه نیازی به تغییرات فیزیکی و سخت افزاری در 

ساختمان باشد.

کنترل یکپارچه: سیستم هوشمند امکان کنترل یکپارچه کل ساختمان 

نقاط  دورترین  در  کنترلی  المان های  که  نحوی  به  می سازد  میسر  را 

مراجعه  به  نیازی  و  می شوند  کنترل  و  مانیتور  راحتی  به  هم  ساختمان 

زیرسیستم های  هوشمند  ساختمان  یک  در  نیست.  کنترلی  نقطه  به 

با  مناسب  و  شده  تعریف  پیش  از  منطق  یک  چارچوب  در  کنترلی 

وضعیت کاربری ساختمان هوشمندانه عمل کرده و همواره در ارتباط و 

تعامل با یکدیگرند فرآیند کنترل در ساختمان هوشمند با پیاده سازی 

استانداردهایی انجام می پذیرد.

4- وظایف و کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
کنترل  بخش  به  )مربوط  الکتریکی  و  مکانیکی  تاسیسات  کنترل 

به بخش  )مربوط  روشنایی  کنترل سیستم های  مکانیکی(،  تاسیسات 

کنترل سیستم های روشنایی(، کنترل تهویه مطبوع )مربوط به بخش 

به  )مربوط  دود  کنترل  و  حریق  اعالم  سیستم  مطبوع(،  تهویه  کنترل 

بخش کنترل سیستم اعالم حریق(، کنترل تردد و حفاظت )مربوط به 

بخش کنترل تردد و حفاظت(، مدیریت آسانسورها در زمان های خاص

در  فقط  اقتصادی  دالیل  به  قبال  ساختمان  مدیریت  سیستم های 

کشی  لوله  و  الکتریکی  مکانیکی،  سیستم های  با  بزرگ  ساختمان های 

تمامی  در  می تواند  سیستم  این  امروز  اما  می شد،  اجرا  گسترده 

ساختمان ها استفاده شود. شاید یکی از دالیل مهمی که سیستم های 

BMS را از نظر اقتصادی توجیه می کند، صرفه جویی در مصرف انرژی 

باشد. هزینه باالی آب، برق، گاز، تلفن و ... نیاز به صرف جویی بیشتر 

در مصرف این موارد نیاز به یک سیستم کنترلری هوشمند دارد)3(.
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5- معرفی پروتکل های باز در هوشمندسازی خانه 
سازندگان متعددی در دنیا در زمینه تولید سخت افزار و نرم افزارهای 

BMS فعال هستند. برخی از این سازندگان، پروتکل های خاص خود 

را معرفی و بر آن اساس محصوالت خود را ساخته و روانه بازار می کنند. 

شرکت ها و متخصصانی که اقدام به طراحی پروژه های هوشمندسازی 

براساس این گونه محصوالت می کنند، ملزم به استفاده از سخت افزار 

و نرم افزار های عرضه شده شرکت های یاد شده خواهند بود. از این 

رو مشاوران و مدیران پروژه های هوشمندسازی می بایست در انتخاب 

سازندگان به نحوی که در درازمدت مجبور به رعایت انحصار استفاده 

از محصوالت شرکتی خاص نباشند، دقت کافی به خرج دهند. به منظور 

شکستن این قفل انحصار و تامین آزادی عمل برای مدیران پروژه های 

هوشمند سازی، رویکرد متفاوتی توسط عده ای دیگر از سازندگان که 

بخش بزرگ تری از بازار را نیز به خود اختصاص داده اند، اتخاذ شده 

است که به سیستم هایی با پروتکل باز مشهور هستند. این سازندگان 

محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری خود را بر اساس پروتکل های 

باز رایج هوشمندسازی عرضه می کنند. از این رو خریدار ملزم به خرید 

مادام العمر از شرکت اولیه برای تعمیرات، خرابی ها و توسعه سیستم در 

آینده نخواهد بود. پروتکل های باز آزادی عمل کافی را برای سازندگان 

جهت ساخت یک دستگاه منفرد و مجزا گرفته و راهکارهای جامع و 

فراگیر تمام نیازهای هوشمندسازی را به ارمغان آورده اند. قابلیت دیگر 

پروتکل های باز، امکان برقراری ارتباط هر جزء از سیستم با دیگر اجزاء 

بدون نیاز به واسط سخت افزاری و نرم افزاری است. به طور کلی برای 

انجام یک پروژه بزرگ هوشمندسازی بر اساس پروتکل باز، می توان 

کرد.  خریداری  اجزاء،  ناسازگاری  از  نگرانی  بدون  سازنده  چندین  از 

این مسئله باعث رقابتی شدن بازار و در نهایت کاهش هزینه های کلی 

پروژه های هوشمند سازی می شود )5(.

با  ارتباطی  مکانیزم  اشاره شد، عملگرها توسط یک  قباًل  که  همانطور 

هم مرتبط می شوند که خود از دو قسمت مهم تشکیل شده است)4(:

1. رسانه )مدیای( ارتباطی مانند سیم، فیبر نوری، امواج رادیویی

BacNet, LonWorks 2. پروتکل ارتباطی یا زبان محاوره اجزا مانند

BMS 1-5- پروتکل های مدیای ارتباطی رایج در

BMS شکل 2: پروتکل های رایج در 

 Insteon، ،X10 :پروتکل هایی که بر روی خطوط برق نصب می شوند

 Lontalk، HomePlug، KNX،C- BUS

Zigbee , Bluetooth، Z-wave :پروتکل های بیسیم با برد کوتاه

   X10 2-5- پروتکل
دستگاه های  میان  ارتباط  برقراری  برای  پروتکل  X10یک 

الکترونیکی استفاده شده در خانه های هوشمند است و از سیم کشی 

الکتریکی موجود در خانه برای سیگنالینگ و کنترل استفاده می کند، 

که در آن سیگنال ها شامل مختصری فرکانس رادیویی برای نشان 

پایه  بر  رادیویی  فرکانس  همچنین  هستند.  دیجیتال  اطالعات  دادن 

ارتباطات بیسیم نیز تعریف شده است. X10 برای ارسال اطالعات 

دیجیتال از کد گذاری داده ها استفاده و آن ها را به فرکانس مناسب 

از  متشکل  که  دیجیتال  داده های  تبدیل می کند.  خطوط حامل جریان 

که  دستگاهی  به  کننده  کنترل  از  هستند  فرمان  یک  و  آدرس  یک 

قرار است کنترل شود فرستاده می شوند)3(. سیستمی که با پروتکل 

X10 تجهیز شده باشد به طور معمول شامل یک واحد کنترل کننده 

دریافت  یک  با  ای  رسانه  چند  شده  کنترل  اجزاء  و  دهنده  انتقال  با 

متمایز  بقیه  از  خود  آدرس  کد  با  آنها  از  یک  هر  که  می باشد  کننده 

می شود. کد آدرس از 16 کد خانه و 16 کد واحد ساخته شده است. 

هر بسته داده X10 شامل یک کد شناسه است که با کد خانه و کد 

تابع ادامه میابد. با پیشرفت فن آوری مشتری می تواند با وارد کردن 

شونده،  نویسی  برنامه  شیوه  یک  در  اجزاء،  آدرس  کد  و  فرمان ها 

وسایل خانگی را از راه دور کنترل نماید، در این حالت کنترل کننده ها 

خطوط  طریق  از  می توانند  خانگی(  )وسایل  شونده  کنترل  اجزاء  و 

انتقال با هم مرتبط نباشند)6(.

 X10 مزایای
ارتباط تنها از طریق خط برق صورت می گیرد، دستگاههای محدودی 

مجدد  کشی  سیم  به  نیازی  کرد،  استفاده  محل  یک  در  می توان  را 

ساختمان نیست، به صورت ماژول های مستقل بوده و به آسانی قابل 

ایجاد  و  کاربری  سهولت  راندمان،  افزایش  باعث  می باشد،  افزایش 

محصوالت  دنیا  در  مختلفی  تولیدکنندگان  می گردد،  خانه  در  امنیت 

العاده راحتی دارد،  متنوعی در این زمینه تولید می کنند، کاربری فوق 

نصب آن بسیار آسان است، از نظر اقتصادی به دلیل صرفه جوئی در 

انرژی به صرفه است )7(.

 X10 معایب
 X10 با پایین است، ماکسیمم وسایلی که  پیام بسیار  انتقال  سرعت 

قابل کنترل اند 256 عدد است )16 کد واحد * 16 کد خانه(، سیگنال 

X10  ممکن است در اثر اختالل ایجاد شده توسط دیگر وسایل آسیب 

اینکه مشخص  برای  مکانیسمی  متوقف شود،  یا  و  برود  بین  از  ببیند، 

هیچ   x10 ،ندارد وجود  نه  یا  است  اجرا شده  درستی  به  فرمان  شود 

اطالعاتی در مورد نوع وسیله ها نمی دهد)7(.
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INSTEON 3-5-پروتکل
INSTEON یک سیستم برای اتصال سوییچ های روشنایی و بارها، 

برق  ترکیب سیم کشی  از  و همچنین  است  اضافی  بدون سیم کشی 

می کند،  استفاده  داده ها  انتقال  برای  رادیویی   فرکانس  و  ساختمان 

را  وسایل  می تواند  دو  هر  یا  رادیویی  فرکانس  یا  با سیم کشی  یعنی 

هوشمند  خانه  تکنولوژی  در   INSTEON از  کند.  مرتبط  یکدیگر  به 

استفاده می شود و توسط smart – labs طراحی شده است. شرکت 

مانند سوییچ های  فعال کردن دستگاه هایی  برای  را  آن   INSTEON

روشنایی، سنسور دما، حرکت،... و ارتباط آنها با یکدیگر با استفاده از 

سیم کشی برق یا فرکانس رادیویی یا هر دو طراحی کرده است. همه 

دستگاه های INSTEON به صورت جفت بکار می روند، به این معنی 

که هر دستگاه می تواند هم ارسال کننده و هم دریافت کننده پیام باشد 

و همچنین بدون نیاز به کنترل کننده master یا نرم افزار مسیریاب، 

مزیت های  از  یکی  کنند.  تکرار  را   INSTEON پروتکل  پیام های 

مش  توپولوژی  از  که  شبکه هایی  دیگر  با  مقایسه  در   INSTEON

 INSTEON استفاده می کنند این است که همه دستگاه های سازگار با

به عنوان تکرار کننده عمل می کنند، به این معنی که آن ها هر پیامی را 

که می شنوند، تکرار می کنند. همچنین تشخیص خطای اندازه گیری و 

INSTEON گنجانده شده  با  اصالح آن در تمام محصوالت سازگار 

برای  فازی   تغییر  زنی  کلید  از  استفاده  با  قدرت  خط  پروتکل  است. 

هماهنگ سازی تکرارها طراحی شده است)8(.

INSTEON مزایای
وسایل   ،)b/s  2880( است  خوب  نسبتا  اطالعات  انتقال  سرعت 

آسان  نصب  می دهند،  پاسخ  فرمان ها  به  تاخیر  بدون   INSTEON

بدون نیاز به سیم کشی مجدد، قابلیت اطمینان بیشتر به خاطر تکرار 

پیام ها توسط هر وسیله، هزینه کم، زیرا به کنترل کننده های خاص یا 

الگوریتم های مسیریابی پیچیده نیاز ندارد، کامال با X10 سازگار است، 

در یک شبکه از هر دو آن ها می توان استفاده کرد، ارتباط می تواند از 

می تواند   Insteon گردد،  برقرار  رادیویی  امواج  یا  برق  خط  طریق 

حدود 16777216 وسیله را آدرس دهی کند)4 و 9(.

LonTalk 4-7- پروتکل
LonTalk یک پروتکل بهینه سازی برای کنترل دستگاه ها است که 

ای  رسانه  ای  شبکه  دستگاه های  برای   Echoelon شرکت  توسط 

توسعه   ،RF نوری،  فیبر  نیرو،  انتقال  خطوط   ،pair twisted مانند 

مختلف  های  اتوماسیون  در  محبوب  پروتکل های  جمله  از  شد.  داده 

و  حمل  خانگی،  اتوماسیون  صنعتی،  اتوماسیون  صنعتی،  کنترل  مانند 

نقل و همچنین سیستم های ساختمان از قبیل روشنایی، تهویه مطبوع، 

ساختمان های هوشمند به شمار می آید و در حال حاضر به عنوان یک 

المللی  بین  شبکه های  از  ای  خانواده  برای  »باز«  استاندارد  پروتکل 

استاندارد ISO/IEC14908 محسوب می شود. این پروتکل استاندارد 

در  منظوره،  چند  کنترل  برای   ،SC6/ISO/IEC JTC1 طریق  از 

کاربردی  برنامه های  و  هوشمند  ساختمان های  و  هوشمند  شبکه های 

 Platform از  بخشی   LonTalk می شود.  استفاده  هوشمند  شهر 

های فن آوری LonWorks است )11(. 

 LonTalk مزایای
 ،coax سرعت انتقال اطالعات باال است، ارتباط از طریق کابل های

می پذیرد،  صورت  رادیویی  امواج  و  برق  خط  نوری،  فیبر  دوسیمه، 

توانایی آدرس دهی وسایل تقریباً نامحدودی را دارا است.

 LonTalk عیب 
 قیمت اجزای سیستم های آن تقریباً باال است)4(.

 HomePlug 5-7-پروتکل
توافق نامه HomePlug Powerline شامل گروهی از تولیدکنندگان 

ایجاد  در  سعی  که  است  فروشندگان  و  ها  سرویس  ایجادکنندگان  و 

استانداردها و ویژگی هایی برای محصوالت و سرویس های شبکه سیم 

کشی خانه در جهت سودمندی بیشتر دارند)6(.

HomePlug مزایای
ایجاد راه حلی ایده آل برای کنترل و فرمان دادن به وسایل خانه، امنیت 

و اتوماسیون خانگی که سراسر خانه را به طور کامل پوشش می دهد، 

کردن  اضافه  با  متفاوت  تولیدکنندگان  با  وسایل  بین  همکاری  قابلیت 

هر  به  می تواند  که  راحت  نصب  و  بودن  قیمت  ارزان  پروتکلی،  پشته 

وسیله ای در خانه اضافه شود، سرعت انتقال اطالعات باالست، انتقال 

 25600 تا  می توان  می گیرد،  صورت  شبکه  کابل  طریق  از  اطالعات 

انتقال تصویر، دیتا و تلفن بر روی  وسیله را آدرس دهی کرد، قابلیت 

یک باس وجود دارد)4 و 12(.

KNX/EIB  -7-6
KNX  یک استاندارد بر مبنای مدل OSI بوده و یک پروتکل ارتباطی 

شبکه است که در خانه های هوشمند به کار می رود.

  

 KNX 7-7- پروتکل
KNX بسترهای ارتباطی فیزیکی زیادی را تعریف می کند: سیم کشی 

 Bati و   EIB استانداردهای  از  )برگرفته  تابیده  هم  به  زوج  کمک  با 

 ،EHS و EIB (، شبکه برق ساختمان )برگرفته از استانداردهایBUS

رادیویی،  امواج  از  استفاده  می نماید(،  عمل   X10 که چیزی  آن  شبیه 

نیز   KNX net/IP یا  و   EIB net/IP عناوین  با  )که    Ethernet

شناخته می شود(.

 KNX مزایای
انتقال  سرعت  است،   CEBus و   LonTalk مانند   KNX مزایای 
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دوسیمه   ،coax های  کابل  طریق  از  ارتباط  است،  باال  اطالعات 

)twisted(، فیبر نوری، خط برق و امواج رادیویی امکان پذیر است، 

توانایی آدرس دهی وسایل تقریباً نامحدودی را دارا است)13(.

C- BUS -7-8
و ساختمان هاست که  منازل  اتوماسیون  برای  پروتکل  C-BUS یک 

در استرالیا، نیوزلند، آسیا، خاورمیانه، روسیه، آمریکا، آفریقای جنوبی، 

خالف  بر  می کنند.  استفاده  آن  از  اروپا،  دیگر  بخش های  و  انگلستان 

پـروتکل عمومی X10 که از یک سری سیگنال های اجباری بـر روی 

خطوط قدرت استفاده می نمایند،  C-BUS  یک کابل اختصاصی ولتاژ 

پایین یا یک شبکه بی سیم دوطرفه را جهت انتقال سیگنال های کنترل و 

فرامین استفاده می نماید. این امر اعتبار ارسال دستورات را بیشترکرده 

و باعث می شود C-BUS نسبت به X10 برای ساختمان های بزرگ و 

کارهای تجاری مناسب تر باشد)14 و 15(.

C-BUS مزایای
سرعت انتقال اطالعات بسیار باالست )Mb/s 200(، انتقال اطالعات 

روی خط برق صورت می پذیرد.

 C-BUS معایب
هزینه اجرای پروژه باالست)16(.

8- نتیجه گیری
و  خانگی  های  ساختمان  بخش  در  انرژی  مصرف  اینکه  به  توجه  با 

صرفه  می باشد  انرژی  مصرف  کل  درصد   40 حدود  ایران  در  تجاری 

جویی در این بخش امری ضروری به نظر می رسد. سیستم مدیریت 

ساختمان BMS نقش بسیار مهمی را در کنترل فنی، مدیریتی و هزینه 

ای تاسیسات ساختمان به عهده دارد. در این مقاله وظایف و کاربرد 

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، معرفی شد و مزایای استفاده از 

آن مورد بحث قرار گرفت، همچنین توضیحاتی راجع به پروتکل های  

بکار گرفته شده در BMS  و مزایا و معایب هر کدام بیان شد.
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مدیریت انرژی خانه های هوشمند با استفاده
 Grid/DG – PV از کنترل فازی با ارائه مدل ترکیبی

مهندس زهرا صادقی نژاد _ کارشناسی ارشد برق 

مقدمه
به  آفتاب  مستقیم  نور  تبدیل  شامل   )PV( فتوولتائیک  های  سیستم 

جریان الکتریسیته هستند، از جمله ویژگی های سیستم های فتوولتائیک 

این است که دستگاه های PV به حالت جامد وجود دارند، طراحی آن ها 

می توانند  همچنین  و  دارند  کمی  بسیار  نگهداری  به  نیاز  است،  ساده 

به  پنل های خورشیدی  دادن  قرار  با  کنند.  تولید  برق  مگاوات  تا چند 

صورت افقی و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می توان سطح واقعی 

تابش خورشیدی را در یک دوره از زمان پیش بینی کرد و سپس نتایج 

پیش بینی شده را به منظور بدست آوردن بهترین توان در سطحی از 

از  با استفاده  از آنجایی که انسان ها  PSO داد)2(.  ولتاژ مشخص به 

متغیرهای فازی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، بنابراین استفاده از 

سیستم کنترل فازی بسیار آسان است)3(. از جمله کارهای انجام شده 

 Parameshwaran ،در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد

و همکاران، نتایج تست بهینه سازی مقدار هوای متغیر سیستم تهویه 

چکیده
در اینجا طراحی یک سیستم پایدار خورشیدی  به صورت یکپارچه با شبکه / دیزل ژنراتور به عنوان یک منبع تکمیلی برای پاسخ گویی 

به کل تقاضای انرژی خانه بررسی می شود. این سیستم برای حداکثر انرژی بار روزانه 60KWA توسعه یافته و کار شبیه سازی و پیاده 

سازی سخت افزاری آن با استفاده از مدیریت انرژی هوشمند انجام شده است، همچنین در صورت عملکرد مطلوب، این سیستم می تواند 

منجر به کاهش 50 درصدی یا بیشتر در هزینه برق برای هر روز شود، سیستم ترکیبی PV و DG/شبکه از نظر صرفه جویی در مصرف 

انرژی بسیار مقرون به صرفه تر از استفاده جداگانه از سیستم های PV و DG / شبکه یا شبکه به تنهایی است. 
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مطبوع را به وسیله دو تابع هدف الگوریتم ژنیک ارائه دادند و توانستند 

 GA بهینه سازی شده با سیستم VAV باعث صرفه جویی انرژی در

 Yu در مقایسه با مقدار هوای ثابت، 31,5  درصد شوند)4(. همچنین

و همکاران یک قانون پایه سلسله مراتبی مبتنی بر طرح کنترل نظارتی 

در  تجدیدپذیر  انرژی  عملکرد سیستم  بهینه سازی  به  قادر  که  فازی 

مراتبی  سلسله  قوانین  عملکرد  که  کردند  طراحی  را  است  ساختمان 

از قوانین  بهتر  اتاق،  فازی استفاده شده توسط آن ها در حفظ دمای 

کارشناس است و منجر به عملکرد بهتر آسایش حرارتی و جلوگیری از 

ناراحتی در ابتدای صبح می شود)5(. در این مقاله از یک سیستم کنترل 

است،  شده  استفاده  خانه  محیط  کنترل  برای  فعال  و  حساس  فازی 

سیستم کنترل طراحی شده با تغییر شرایط ساکنان خانه سازگار است 

و خود را با این تغییر تطبیق می دهد، این سیستم با بهره گیری از یک 

اصل یادگیری پیوسته کار می کند و نیاز به آموزش قبلی ندارد.  

 pv 1- پیکربندی سیستم و عملکرد
از پیکربندی سیستم خورشیدی )PV( - Grid/DG، یکپارچه  هدف 

شامل  ابتکاری  طرح  این  است.  ساختمان  در  قدرت  سیستم  سازی 

ماژول های زیر است که در شکل 2 نمایش داده شده است.

PV 1. ماژول

2. باتری تغذیه

3. مبدل دو جهته

4. واحد کنترل

DG .5 به عنوان یک منبع قدرت آماده به کار برای شبکه

)5( Grid/DG شکل 1: طرح شماتیک یک مبدل قدرت خورشیدی با یک

صفحه 
89

صفحه 
89

صفحه 
89

صفحه 
89

صفحه 
89

صفحه 
89



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
90

   

شکل 2: مدل قدرت مدار  )5(

این سیستم برای یک خانه با مشخصات بار زیر طراحی شده است:

انرژی بار:   KWh 7-6 در 24 ساعت شبانه روز

V 12 , Wp 75 X 2 :PV اندازه

  v 12 , Ah 80 X Dual 2 :  Grid منبع

ماکروویو،  اجاق  اتاق ها،  بخاری  بخاری،  هوا،  )تهویه  بار  اوج  بارها: 

توستر، آبگرمکن و غیره(، بار پایه )یخچال، فریزر، تلویزیون، میکسر، 

سیستم موسیقی، ماشین لباسشویی، کامپیوتر، جاروبرقی، قهوه ساز و 

غیره(، بار بحرانی )CFL، فن ها و غیره( 

 , VDC 12 , VAC 220 , VA 100 دو طرفه HZ 50   :مبدل

 KVA 1,5 :  DG مجموعه

باتری  یک   PV انرژی  سازی  ذخیره  برای  اولیه  اصلی  تغذیه  منبع 

 Grid/DG منبع  یا   PV سیستم  توسط  بار  انرژی  همچنین  و  است 

12VDC را به عنوان  PV ولتاژ   اداره می شود، مبدل قدرت سیستم 

  B2 ,B1دریافت می کند و آن را در بانک های PV منبع انرژی سیستم

ذخیره می کند و کنترل نیز از طریق سوئیچ S1  که در شکل 3 نشان 

داده شده است انجام می شود. 

 220VAC خروجی انرژی ذخیره شده در بانک باتری برای استفاده، به

پالس  کننده  کنترل  تبدیل می شود، همچنین مدار   50HZ با فرکانس 

 4047 50HZ, IC CD را تولید می کند و از اسیالتور PWM مربعی

 IRF540(   T2 ,T1 برای روشن کردن و فعال کردن ترانزیستورهای

در   AC ولتاژ  بار  کل  در  می کند.  استفاده   )2N3055/MOSFET

منبع  بار  اوج  تولید می شود و در حالت  ترانسفورماتور  ثانویه  خروجی 

سوئیچ   طریق  )از   DG مجموعه  می شود،  گذاشته  اشتراک  به   Grid

 V تخلیه 10,4  به سطح  باتری  که  متصل می شود  بار  به  زمانی   )S4

برسد یا شبکه وجود نداشته باشد. 

باتری،  بار  انرژی  مدیریت  شامل  کننده  کنترل  تطبیقی  کنترل  عمل 

نظارت و مدیریت بر عرضه برق به صورت مداوم است که به صورت 

فعال  بار  بدون  شرایط  تحت   S3 سوئیچ  می شود.  انجام  هوشمند 

می شود، در این حالت ترانزیستورهای T2 ,T1   خاموش می شوند و 

 ,D1 که شامل(  Grid/DG و یا PV عملیات شارژ توسط مدار مبدل

D2 است( صورت می گیرد.

شکل 4 یک نمونه از توسعه سیستم PV را نشان می دهد که انرژی 

مورد نیاز حداکثر بار آن در آزمایشگاه محاسبه شده و در یک خانه در 

شهر جمشید پور هند آزمایش شده است. 

 

شکل 4: ماژول اولیه سیستم آزمایشگاهی )5(

2- مدل سیستم کنترل فازی
سازی سیستم  یکپارچه  برای  کنترل  استراتژی  فازی،  کنترل  سیستم 

قدرت است که از یک الگوریتم کنترل برای تعامل میان اجزای سیستم 

برای  شرایط  بهترین  تعیین  جهت  و  می کند  استفاده  مختلف  های 

کنترل  سیستم  اینجا  در  می شود.  طراحی  بهینه  عملکرد  به  دستیابی 

فازی برای انجام موارد زیر طراحی شده است)4(:

Grid/DG و PV 1- به اشتراک گذاری منبع

2- عملیات شارژ باتری

Cutting-in -3 یا cutting-out منابع انرژی تجدیدپذیر خورشیدی

PV و  شکل 5  مدل استراتژی کنترل به منظور یکپارچه سازی منبع 

Grid/DG را نشان می دهد.

شکل 5: مدل استراتژی کنترل 

)5( Grid/DG و PV به منظور یکپارچه سازی منبع

 

بین شبکه  بهینه  اشتراک گذاری  به  منظور رسیدن  به  فازی  الگوریتم 

برق/دیزل ژنراتور و سیستم PV و همچنین برای به حداقل رساندن 

عملیات و در نتیجه کاهش هزینه های برق و مصرف سوخت اجرا شده 

است. 
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3- الگوریتم کنترل فازی 
الگوریتم کنترل فازی به عنوان یک ابزار هوشمند برای مدیریت منابع 

انرژی یکپارچه مطابق نیاز و تحت شرایط مختلف بار استفاده می شود. 

تشعشات خورشیدی و بارها، عواملی هستند که بر خروجی مورد مطالعه 

ذخیره  خورشیدی  انرژی  و  بار  انرژی  تقاضای  رو  این  از  دارند  تاثیر 

می شوند،  گرفته  نظر  در  ورودی  متغیرهای  عنوان  به  باتری  در  شده 

 Duty cycle همچنین متغیرهای خروجی کنترل کننده وظیفه تطبیق

انرژی  و   DG یا    Grid بین  را  قدرت  اینکه  یعنی  دارند  عهده  به  را 

انرژی  کم،  بارهای  برای  می کنند،  تقسیم  باتری  در  شده  ذخیره   PV

ذخیره شده در باتری کافی است، برای بارهای متوسط، از به اشتراک 

گذاری PV با Grid/DG   استفاده می شود در حالی که برای اوج بار، 

انرژی ذخیره شده در باتری کم است که این موضوع منجر به کاهش 

تلفات و بهره برداری از انرژی بهینه می شود. از آنجایی که پارامترهای 

ورودی ارائه شده به وسیله تابع عضویت fuzzified می شوند، معادله 

کنترلر  قوانین  مجموعه  از  که  سازی  فازی  حداکثر  حداقل-  روش   1

استفاده می کند را نشان می دهد. 

  )1(

چون سیستم انرژی ترکیبی نمی تواند به کنترل فازی به طور مستقیم 

باید  فازی  الگوریتم  کمک  به  شده  تولید  کنترل  مجموعه  دهد،  پاسخ 

از روش مرکز  کند سپس  تغییر  فازی سازی  از روش غیر  استفاده  با 

تقریبی ثقل  برای بدست آوردن یک مقدار واضح برای غیر فازی سازی 

استفاده شود که در معادله 2  نشان داده شده است. 

)2(

  ( : عملکرد قانون i^th   که حکم می کند 

   i^th حقیقت قانون :  ) 

 

4- قانون فازی

قانون فازی بر اساس شرایط ورودی باتری و بار برنامه ریزی می شود. 

است،  شده  داده  نشان  زیر  جدول  در  شده  فرموله  فازی  قاعده  یک 

نتیجه خروجی، مثل فعال کردن Z یا P باعث روشن یا خاموش شدن 

Grid/DG برای یک دوره نمونه برداری می شود.

جدول 1: قانون فازی )5(

نتایج شبیه سازی بدست آمده برای یک روز معمولی که یک بر اساس 

دوره زمانی استفاده از Grid/DG بدست آمده است در جدول 2 نشان 

داده شده است.

)1(   Rule Base :2 جدول
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معنی برچسپ های نامگذاری شده برای مقدارهای زبانی عبارت اند از:

B  : باتری ذخیره کننده انرژی R : انرژی بار  

O :  Grid / DG H  : باال     M : متوسط   S : کوچک  

Z&P : فاصله به اشتراک گذاری H : پیک بار   M : بار متوسط   L : بار بحرانی 

معادله تعادل انرژی اداره شده، به وسیله معادله های زیر بدست می آید :

 ،Grid/DG  و انرژی بار به عنوان ورودی و به اشتراک گذاری فاصله زمانی PV در شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار متلب، انرژی

به عنوان خروجی در شکل 6  تا 9 نشان داده شده است، انرژی بار بسته به نوع بار می تواند کم، متوسط و زیاد باشد.

)5(  PV شکل 6: تابع عضویت برای انرژی 

شکل 7: تابع عضویت برای بار و انرژی  )5(

شکل 8: تابع عضویت برای فاصله زمانی به اشتراک گذاری  Grid/DG، یعنی خروجی سیستم )5(
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شکل 9: قانون ناظر  )5(

5- صرفه جویی در انرژی و هزینه برق 
Grid/DG انرژی ذخیره شده در باتری( و(  PV صرفه جویی در هزینه برق به علت به اشتراک گذاری بار توسط سیستم

در جدول 3 که از سال 2008 تا 2009 جمع آوری شده نشان داده شده است.

)5(  PV – Grid/DG جدول 3: کاهش هزینه های برق با توجه به اشتراک گذاری بار توسط منابع

6- نتیجه گیری
در اینجا طراحی یک سیستم پایدار خورشیدی به صورت یکپارچه با شبکه / دیزل ژنراتور به عنوان یک منبع تکمیلی برای پاسخ گویی به کل 

تقاضای انرژی خانه بررسی شد، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که یک کنترل کننده منطق فازی باعث بهینه سازی در به اشتراک گذاری سیستم 

PV و Grid/DG می شود که این موضوع منجر به از دست دادن توان کمتر و کاهش مصرف سوخت و هزینه های برق و آلودگی هوا می شود. 

PV-Grid/ صرفه جویی در سوخت دیزل ژنراتور می تواند بین 30-100 درصد باشد که حاکی از اجرای موفقیت آمیز سیستم ترکیبی و یکپارچه

DG است.

منابع
- Vainio, A.-M., Valtonen, M., & Vanhala, J. )2006(. Learning and adaptive fuzzy control system for smart home Developing Ambient 
Intelligence )pp. 47-28(: Springer.
- Yu, Z., & Dexter, A. )2008(. Hierarchical fuzzy control of low-energy building systems using fuzzy decision trees. Proceedings of 
the 5th Windsor Confonference: Air Conditioning and the Low Carbon Cooling Challenge. 
- Parameshwaran, R., Karunakaran, R., Iniyan, S., & Samuel, A. A. )2008(. Optimization of energy conservation potential for VAV 
air conditioning system using fuzzy based genetic algorithm. International Journal of Mathematical, Physical and Engineering 
Sciences, 230-223 ,)4(2. 
- Yu, Z., Zhou, Y., & Dexter, A. )2007(. Hierarchical fuzzy rule-based control of renewable energy building systems. CISBAT, 
Renewables in a changing climate-Innovation in the Built Environment. 
- Singh, S., & Singh, A.)2011(. Rural Home Energy Management by Fuzzy Control Model for Solar )PV(-Grid/DG Power System in 
India. Journal of Electrical and Control Engineering.
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1. کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نماهای جانبی، 
نمای شهری محسوب شده، الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب، و زیبا و هماهنگ نماسازی شود.

2. صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است.

3. در کلیه شهرهای دارای طرح جامع و تفصیلی و هادی و شهرک سازی الزم است ظرف 6 ماه از این تاریخ ضوابط و مشخصات نماسازی 
هماهنگ تهیه شده و به تصویب مراجع تصویب کننده طرح ها برسد. همراه طرح های جامع و تفصیلی و هادی و شهرک سازی که بعد از تاریخ 

این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رسید، ضوابط مشخصات نماسازی هماهنگ نیز باید به تصویب برسد.

4. اصول کلی ضوابط و مقررات نمای شهری ظرف یک ماه مشترکاً توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور ابالغ خواهد شد.

5. تا زمان تهیه ضوابط و مشخصات موضوع بند 3 شهرداری ها با هماهنگی وزارت کشور در نحوه صدور گواهی پایان کار اقدام خواهند نمود.

6. مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی موظفند در تهیه و اجرا و نظارت بر طرح های ساختمانی نماسازی کامل کلیه سطوح 
نمایان را رعایت کنند. 

ضوابط و مقررات نمای شهری
)مصوب مورخ ۱36۹/8/28(

تهیه کننده: اداره معماری و طراحی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
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ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری 
) پاکسازی ، بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده روها، ساماندهی به منظر شهری (

مصوب مورخ 87/9/25

1. کلیات
در راستای وظایف محوله بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ 1369/8/28 شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری 

ایران در جلسه مورخ 87/9/25 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود.

1,1. دامنه کاربرد
و  توسعه شهری  های  اجرای طرح  بر  نظارت  و  تصویب  و  تهیه  های  دستگاه  معماران، طراحان شهری،  کلیه  برای  ابالغ  تاریخ  از  مصوبه  این 

شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط الزم االجرا خواهد بود. 

1,2. حوزه شمول
توسعه های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرک های مسکونی جدیداالحداث از زمان ابالغ، مشمول این مصوبه خواهند بود. برای بافت های 
موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی ساماندهی منظر شهری تهیه می شود. این طرح ها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 5 

سال از  تاریخ ابالغ این مصوبه تهیه خواهند شد.

1,3. هدف
هدف از اجرای این مصوبه:

الف- تالش در جهت استفاده بهینه  از منابع و تأمین سالمت و رفاه ساکنین،
ب- ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تالش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی 

در آنها،
ج- احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور،

د- جلوگیری از ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری،
هـ- افزایش تعامالت اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی.

2. تعاریف 
2,1. منظر شهری: در این مصوبه منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع )ساختمان ها و الحاقات آنها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی 

و ...( قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین، گره ها و پهنه های عمومی است. 

2,2. نما: منظور از نما در این مصوبه، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارئه شده در بند مصوبه 1369/8/28 شورایعالی شهرسازی و معماری 
ایران )کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا 

نماهای جانبی( می باشد.  

2,3. جداره: منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهای محوطه هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بالفصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار 
باغات و نظایر آن.

2,4. پیاده راه: منظور از پیاده راه، خیابان ها و گذرهایی است که منحصراً برای عبور پیاده مورد استفاده قرار می گیرد.

2,5. کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری: این کمیته نهادی پیشنهادی است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان 
ها، نهادها، دستگاه ها، شرکت ها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر، در شهرها تشکیل می گردد. نهادهای مذکور در این مصوبه  

از این پس به اختصار »کمیته« نامیده می شود. 

3. ضوابط کلی

3,1. ضوابط مربوط به سیما و منظر
3,1,1. طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاریخی شهر باید دارای مقیاس انسانی بوده و دانه بندی و ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی شهر 

داشته باشد. در طراحی معماری بناهای کالن مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندی بخش تاریخی شهر الزامی است. 
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3,1,2. در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهای ساختمانی باید به گونه ای باشد که عالوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی و 
سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موجب آلودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد. 

به شهرداری ها امکان داده می شود تا طی برنامه 5 ساله نسبت به بهسازی مصالح نمای ساختمان های موجود در شهرها اقدام نمایند.

3,1,3. در پاکسازی مصالح ساختمانی، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش های تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد )محلی( 
انتخاب شوند.

3,1,4. کلیه تابلوهای مربوط به فعالیت های شهری اعم از تجاری، درمانی، خدماتی، اداری و ... در سطح شهر باید در انطباق با مبحث بیستم 
مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود. ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط »کمیته« تعیین و مالکین 

و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات می باشند.  

3,1,5. تعدد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد؛ و هرتصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از 
معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است.

3,1,6. به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهرداری ها اختیار داده می شود تا نسبت به تهیه 
ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری )بیلبوردها(، نقاشی ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری، تابلوهای 
تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شهری )نام خیابان ها و میادین و ...( اقدام نماید و به تصویب »کمیته« برساند. رعایت تصمیمات »کمیته« در این زمینه 

برای دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.

3,1,7. پیش آمدگی بدنه ساختمان ها )نظیر بالکن، تراس و ...( در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای 
تابش شدید خورشید،  اثر  مناسب شهری، کاهش  اندازهای  تقویت چشم  باز جهت  نیمه  این فضاهای  تأمین خواهد شد.  زمین  از حد  خارجی 
نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از این فضاها به عنوان انباری )محل نگهداری مواد غذایی، سوخت و ...( و خشک نمودن 

البسه ممنوع است.

3,1,8. طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسه را در درون ابنیه پیش بینی نمایند. مساحت این 
فضاها تا سقف 10درصد )ده درصد( کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه نمی شود.

3,1,9. تمام پیش آمدگی های موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه از نما یا جداره ساختمان حذف می شوند.

3,1,10. از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف 15درصد مساحت زیربنای هر یک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش فضای ورودی 
اختصاص خواهد داشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهای محدود ساختمان ها به هر نحو 

ممنوع می باشد.

3,1,11. طراحان و مجریان موظفند معماری بناهای واقع در تقاطع معابر را به گونه ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضایی 
تقاطع ها منجر شود.

3,1,12. باتوجه به اهمیت معماری نبش، کنج، دروازه ها، طرح و نمای ساختمان های واقع در این نقاط باید به تأیید »کمیته« برسد.

3,1,13. در شهرهایی که پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوشش های شیبدار می باشد »کمیته« رنگ ها، جنس و حدود شیب مجاز آن را به گونه 
ای معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهری فراهم آید.

3,1,14. استفاده از پوشش های شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد، ممنوع خواهد بود.

3,1,15. استفاده از فرم های نامتعارف )نظیر کشتی، میوه ها و ...( در طراحی و احداث بناها، به تشخیص کمیته ممنوع می باشد. رعایت این مصوبه 
برای دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی در اولویت قرار دارد. 

3,1,16. استفاده از نماهای پرده ای )نماهای آلومینیومی، شیشه ای، کامپوزیت، شیشه های جیوه ای و ...( در جداره های بیرونی و قابل مشاهده 
از عرصه های عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برای کلیه بناهای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح 
صرفاً درون بناها مجاز است. به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می شود تا ظرف مدت 3 سال، با اولویت بناهای دولتی و عمومی به اصالح نمای 

این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط »کمیته« تعیین می شود، اقدام نمایند.

3,1,17. در طراحی و اجرای ابنیه احداث تأسیسات )نظیر چیلر، کولر و ...( به صورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تأسیسات باید با 
ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه ای که از سوی »کمیته«  از معرض دید عمومی حذف شوند. در  تمهیدات مناسب 

مشخص می شود ظرف مدت 3 سال به اصالح نما اقدام نمایند.

3,1,18. از این پس احداث ابنیه ای که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و ... حقوق همسایگان را در استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی 
سلب نماید ممنوع می باشد. »کمیته« سنجه های مورد نیاز در این خصوص )نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحد ها( را تعیین 
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خواهد نمود.

3,1,19. استفاده از بام های سبز در محل هایی که »کمیته« تصویب نماید مجاز خواهد بود.     

3,2. ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری
3,2,1. به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف مدت 5 سال از تاریخ ابالغ این مصوبه، کلیه کانال های تأسیساتی نمایان در جداره های 
شهری شامل کولرها )اسپیلیت ها( کانال های کولر، ناودان ها، سیم ها، و کابل های برق و تلفن، دودکش بخاری، لوله های تأسیساتی ) به استثناء 
لوله های گاز شهری( و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه ای ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد. 

لوله های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمان ها رنگ آمیزی شود.

3,2,2. نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ممنوع است.

3,2,3. مکانیابی کابین ها، کیوسک ها در معابر پیاده )اعم از تلفن عمومی، روزنامه فروشی، صندوق های جمع آوری صدقات و ...( باید به گونه یی 
انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد.

3,2,4. به شهرداری ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه ای 3 ساله نسبت به ساماندهی کابین ها و کیوسک ها و اثاثه شهری موجود اقدام 
نمایند.

3,2,5. ایجاد هرگونه اختالف سطح )لبه، پله، سکو و ...( در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و 
رمپ انجام شود.

3,2,6. کفسازی معابر پیاده بایستی به گونه ای انتخاب شود که امکان سر خوردن عابرین به حداقل کاهش یافته، امکان پاکسازی داشته و از 
مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد. 

3,2,7. کفسازی معابر باید با همکاری و مشارکت عمومی مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری، نگهداری و مرمت شود.

3,2,8. اثاثه شهری بکار رفته در فضاهای شهری از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح اثاثه شهری و متناسب با بافت و احجام 
معماری اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.

3,2,9. حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی االمکان با گونه های گیاهی بومی صورت گیرد. »کمیته« گونه های گیاهی بومی را متناسب با 
ویژگی های طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعالم می نماید. 

3,3. ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت های شهری
3,3,1. تعبیه تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانال های مورد نیاز در فضاهای داخلی ساختمان الزامی است.

3,3,2. کلیه مسیرها و کانال های تأسیساتی موجود در معابر )پیاده روها پیاده راه ها( باید بوسیله کفسازی مشخص شود. کانال ها باید به گونه ای 
احداث شوند که دسترسی به آنها برای تعمیر به سهولت فراهم آید.

3,3,3. »کمیته« موظف است تا زمینه شکل گیری ایجاد کانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری، وزارت کشور و سازمان ها و دستگاه 
های ذیربط پیگیری نماید.

3,4.  ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری
3,4,1. به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری و ایجاد سرزندگی در آنها، به شهرداری ها اختیار داده می شود تا با هماهنگی »کمیته« ها در 
شهرها و ساکنان مجاور، در معابری که عرض بخشی از پیاده رو آنها بیش از سه متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربری هایی 
چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی های سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین 

پذیرایی نمایند، لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است. 

3,5. ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات
3,5,1. تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور )همسایگی( برای اخذ پروانه ساختمانی 
به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از 
نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است. دستورالعمل های مورد نیاز در این خصوص از سوی کمیته 

تدوین و ابالغ خواهد شد.

3,5,2. صدور پایانکار و گواهی عدم خالف برای ابنیه جدید االحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است. 
مهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب )بویژه نما و حجم( خواهند بود. 

4. سازمان اجرای مقررات
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4,1. به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیری این مصوبه، »کمیته« های بین بخشی تحت عنوان »کمیته ارتقاء 
کیفی سیما و منظر شهری« ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این مصوبه در کلیه شهرها به شرح زیر تشکیل خواهد شد.

دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر خواهد بود.

4,2. کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

4,2,1. این کمیته نهادی تخصصی، غیر انتفاعی است )بر اساس مفاد تبصره بند 3 از ماده 3 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه 
و عمران محلی، ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 78/10/12 هیأت محترم وزیران( به منظور ایجاد 
هماهنگی میان کلیه سازمان ها، نهادها، دستگاه ها، شرکت ها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و با عضویت نمایندگان 
شهرداری، مهندسین مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان نظام مهندسی 
استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده های معماری و شهرسازی استان و سازمان مسکن و 

شهرسازی استان تشکیل می گردد.

4,2,2. در صورت تشکیل شورای سیما و منظر شهری در استان ها این کمیته به عنوان یکی از کمیته های تخصصی شورای مذکور خواهد بود.

4,2,3. کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات مرتبط دعوت به عمل می آورد.

4,2,4.  مدیر )معاون( شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان دبیر کمیته خواهد بود.

4,2,5. اعضاء کمیته توسط باالترین مقام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آن توسط رئیس سازمان مسکن و شهرسازی 
استان صادر و ابالغ خواهد شد.

4,2,6. اعضاء کمیته بایستی دارای تخصص معماری، طراحی شهری و یا طراحی منظر باشند.

4,2,7. ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمان ها و دستگاه های ذیربط الزامی نخواهد بود.

4,2,8. ضوابط و مقررات تکمیلی در خصوص این مصوبه توسط »کمیته« تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان خواهد رسید.

4,2,9. وظایف کمیته عبارت است از:

الف- ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهری

ب- منطقه بندی شهرها جهت انجام اقدامات بهسازی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری 

پ- بررسی و تأیید طرح های موردی ساماندهی سیما و منظر شهری
ت-تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره های شهری، کفسازی بستر معابر پیاده راهی و پیاده روها با عنایت به موارد اقلیمی، 
فرهنگی و سایر ویژگی های تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و جداره ها و کفسازی معابر پیاده راهی یا پیاده راه ها با اولویت 

بکارگیری مصالح بومی.

ث- تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای شهری )معابر، میادین، پهنه ها و بناهای مهم بر حسب لوکس( و نحوه نورپردازی آنها )به گونه ای که باعث 
افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهای شهری شده و در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود(.

ج- تدوین ضوابط و استانداردهای بومی، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهری

چ- تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی

ح- تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداری، بهسازی، مرمت، بازسازی و نوسازی نماها، جداره ها و کفسازی معابر

خ- تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهری در فضاهای شهری متناسب با مقتضیات محلی و بومی 

د-تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز در خصوص نحوه مکانیابی، نحوه استقرار، جنس، رنگ و فرم تابلوهای شهری و محلی

ذ- اولویت بندی فضاهای شهری جهت انجام مطالعه، طراحی و اقدامات بهسازی سیما و منظر شهری

4,2,10. هرگاه بر اساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرح های توسعه شهری دچار تغییراتی شود این 
تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد.

4,2,11. نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم گیری ها بر اساس آئین نامه داخلی کمیته ها انجام خواهد شد. 

5. بازنگری در ضوابط
در صورت تشخیص کمیته و نیاز، این مصوبه هر 5 سال یکبار مورد تجدید نظر، تکمیل و اصالح قرار خواهد گرفت.
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ضرورت توجه به سیما و منظر شهري 
مهندس حسین حسن زاده 

 کارشناس ارشد شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر

ضرورت توجه به سیما و منظر شهري :

شهر بزرگترین نماد تمدن بشري حاصل ذوق و هنري است، که بشر آن را براي آسایش و امنیت خود بنا کرده است و  براي سکونت و زندگي، 

شهر خانه اي است بزرگ و همان گونه که خانه باید از وی ژگي هایي برخوردار باشد تا سکونت و زندگي را مطلوب و آسایش بخش سازد، شهر نیز  

باید داراي کیفیات و ویژگي هایي براي تأمین آسایش و راحتي باشد. اما مسأله اینجا است که معماران و دست اندرکاران، هنرشناسان و خبرگان 

از مدتها پیش به اینکه خانه باید سیماي مطلوبي داشته باشد توجه کرده اند، اما کمتر به موضوع سیماي شهر توجه شده است. سیما و منظرشهري 

و چگونگي و کیفیت آن، از حقوق مسلم شهروندان است و این موضوع از این جهت که انسان ها از شهر و سیماي آن تأثیر مي پذیرند و از آن مهم 

تر آن که این تأثیر در رفتار انسان ها نسبت به محیط و نسبت به دیگر شهروندان متجلي مي گردد حائز اهمیت است. 

سیماي شهر: تمام عناصر و عوامل شهري است که به دیده مي آید، چشم قادر به تماشاي آن مي باشد و در ذهن و خاطر انسان شکل مي گیرد.

)علي یوسفي و همکاران، پردیس دانشگاه مشهد(

منظر شهري: شامل کلیه عناصر طبیعي و مصنوع )ساختمان و الحاقات آنها، مبلمان شهري، پوشش گیاهي و...( قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي 

شهر شامل خیابانها، میادین،گره ها و پهنه هاي عمومي است. )شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران، 1387(

مسأله اي که به طور چشمگیر در سیما و منظر شهري شهرهاي امروز به چشم مي خورد این است که سیما و منظر شهرهاي امروز فاقد هویت 

هستند. در این زمینه دو دیدگاه متمایز وجود دارد: عده اي از متخصصان و کارشناسان آن را مقوله اي صرفا« فرهنگي مي دانند و معتقدند که سیما 

و منظر شهري و چگونگي آن متأثر از فرهنگ جامعه است. در مقابل، جمعي دیگر را عقیده بر این است که چهره مخدوش، عبوس و آفت زده ي 

سیماي کنوني شهرهاي ما حاصل بي توجهي و کم کاریهاي دست اندرکاران مربوطه و همچنین حرکت شتاب آلود براي نوسازي طي دهه هاي اخیر 

مي باشد و براي اثبات ادعاهاي خود به این نکته اشاره مي کنند که در گذشته هاي نه چندان دور، شهرهاي کشور ما از سیماي منسجم و هماهنگي 

و هویتي مطلوب برخوردار بوده است. زیرا شکل گیري سیماي امروزي شهر که نشاني از فرهنگ، اقلیم، اعتقادات، ذوق و هنر مردمان این سرزمین 

نداشته است و از بازتاب هویت ایراني-اسالمي که بیانگر تمدن و فرهنگ غني این سرزمین است نیز عاجز است.

بدیهي است که آنچه به شهر هویت مي بخشد و براي ساکنان شهر آسایش را به همراه مي آورد انبوه ساختمان ها و ترافیک در فضاي شهري 

نمي باشد بلکه زیبایي منظر شهري مي باشد.

سیماي شهري توسط ذهن ساکنان درک مي شود. چنانچه سیماي شهر زشت، ناپیوسته، نامعقول، آشفته، غیرمعمول، بي ارتباط با محیط، نامتداوم، 

یکنواخت و پیچیده، ناخوانا، نامطبوع، تاریک، مضطرب و در هاله اي از دود و ترافیک باشد، چگونه مي توان انتظار داشت که تصویر ذهني مناسبي 
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در ساکنان به وجود آورد. امروز ما در شهرهایمان شاهد آلودگي ها، اغتشاشات بصري و زشتي هاي فراواني هستیم ازجمله :

1-  عدم همخواني مصالح نما، رنگ و بافت مصالح ساختماني و نما در بخش هاي تاریخي.

2-  پیش آمدگي بدنه ساختمان ها به شکل هاي مختلف )تراس، بالکن و..( در معابر.

3-  تعدد تابلوهاي شهري در فرم هاي متفاوت جهت معرفي کاربري ها.

4-  استفاده از نماهاي پرده اي )آلومینیومي، شیشه اي، کامپوزیت، شیشه هاي جیوه اي و...( درجداره هاي بیروني و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي.

5-  اختالف سطح )پله، سکو، رمپ و لبه( در مسیر عبور در معابر پیاده.

6-  استفاده از رنگ هاي مات در نماي بیروني.

7-  استفاده از تراس ساختمان ها جهت خشک نمودن البسه و غیره.

8-  در معرض دید بودن تأسیسات ساختمان ها از جمله کولر و چیلر.

9-  عدم توجه جدي به معماري بومي و گذشته در ساختمان سازي.

به هر حال نباید فراموش کرد که پیشینیان ما خالق شهرهایي بودند که امروزه مایه ي فخر و مباهات است و جهانیان با دیدن آن زبان تحسین 

مي گشایند و از پیوند هنر و معماري و عشق و ایمان اظهار شگفتي مي نمایند.

اما آیا آیندگان نیز به شهرهاي امروز ما افتخار خواهند کرد؟

پیشنهادات:
1-  توجه جدي شهرداري ها، نظام مهندسي و راه و شهرسازي به مقوله ي سیما و منظر شهري در راستاي وظایف قانوني خود از جمله راه اندازي 

کمیته هاي ارتقاي کیفي سیما و منظر شهري توسط اداره کل راه و شهرسازي )مصوبه 87/9/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران(.

2-  اولویت بندي فضاهاي شهري توسط شهرداریها جهت انجام مطالعه، طراحي و بهسازي سیما و منظر شهري.

3-  پرداختن به بررسي و مطالعه پیرامون سیما و منظر شهري در طرح هاي توسعه شهري.

4-  تهیه ي ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه ي استقرار تابلوهاي شهري، نقاشي ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهاي بزرگ شهري، 

تابلوهاي تبلیغاتي و تابلوهاي راهنماي شهري توسط شهرداري ها و تصویب در مراجع قانوني.
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طراح جدول: مهندس روح اهلل دشمن زیاری

 افقی
1-طرحیست برای گسترش شهر و نحوه استفاده 

از زمینهای شهری- اگر یک تبلور عینی در فیزیک و 

محتوای شهر اتفاق بیفتد این هویت شکل می گیرد.

انتهایی  نوک دوحرف  معنای  به  اول  2-سه حرف 

مات میان تهی! – از مصالح ساختمانی – عبارتست 

پوسیده  ساختمانهای  بردن  بین  از  و  تخریب  از 

ناهماهنگ موجود و بهره برداری مجدد از زمین در 

یک حوزه شهری

آزادراه  مانند  آن  دوطرف  ترافیک  که  3-راهیست 

نحوه  و  باشد  می  جدا  یکدیگر  از  فیزیکی  بطور 

ورود و خروج آن کامال کنترل شده می باشد - فیلم 

انیمیشینی معروف جهانی اما درهم ریخته!

هنگام  در  وسیله  این  از   – وزن  واحدهای  از   -4

اجرای سقف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.- 

به هر چیزی که قابلیت جمع شدن در سازه را دارا 

باشد این اصطالح اطالق می گردد – شراره آتش 

که را گویند که برجهد.

5-تباه تباهی شده!

6-این گذرگاهها آخرین رده بندی شبکه ارتباطی 

شهری بوده و دسترسی به واحدها و مجموعه های 

مسکونی را فراهم می آورد – روح بدون سر!

برنامه  گروه  چهار  به  شهری  های  طرح  این   -7

و  طراحی  جامعه شناسی شهری،  ریزی شهری، 

مدیریت شهری تقسیم می شود.

8- میزان موفقیت در کار را گویند - با گنده همراه 

شود در کوچه بازارهای »طهران« قدیم زیاد دیده 

می شد – درخت انگور 

9-حرف فاصله – ضمیر عربی – به معنای مردار - 

حرف شگفتی

10- ابر قابل دسترس! – با » یر« همراه شود به 

معنای بی حساب شدن

11- در لغت نامه دهخدا به سنگهای بزرگی اطالق 

می شود که بر پشت حمل می شود –یکی از گرایش 

های علم عمران و همچنین از منابع تولید برق

12-در منظر شهری نوعی از مدیریت اطالق می 

شود که به زیبایی و پاکیزه ماندن فضای شهری 

کمک می کند.

عمودی:
1- به معنای شادمانی - جام آن معروف است 

و  نامبارک  سیمای  و  روی  معنای  به   – سر   -2

نامیمون – باال آمدن آب دریا

3- افسوس – حرف ندا

4- در تعریف شیمی تمامی مواد بصورت یکسان 

ترکیب شوند – مخفف برادر – تکرار یک حرف

5- از مواد حالل – حرف ندا

از  اما  چیزی  هر  درون   – بیابید  سوهان  در   -6

آنطرف! – زبان موسیقی

7- دو حرف اول حرف ندا دو حرف دوم  به معنای 

سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای 

حل یک مشکل در رایانه می باشد! – ناهار قاطی! 

– گیاهی خاردار که به زبان تازی ثمام گویند و آنرا 

بر اطراف خیمه و دیگر جایها می گذارند تا مردم و 

جانوران نتوانند آمدوشد کنند.

8- دوحرف نخستین احمد 

9- خیس – یک خودمانی 

10-در دست بنا بیابید- از بیماریها

11-در زبان عربی به معنای ریزه های کاه و مانند 

آن که بر جای ماند و همچنین ذره های پراکنده در 

هوا که بر اثر وزش باد ایجاد شود.– پدر علم شیمی 

– از اعداد

12- از فنون ورزش ژیمناستیک – نوعی از خرما 

همچنین به معنای پنجه عروس و قوی و استوار نیز 

معنای دیگر آن است

13- با ال همراه شود ابدیست! – به آالت موسیقی 

گویند اما از انتها در جدول قرار دهید 

14- آزمون – در جدول منظر شهری درشت نوشته 

شده است!

15- شاباش درهم ریخته!

16- هزار سال را گویند - از خلفایی که بر ایران 

حکومت کردند

از  اول  حرف  سه   – کشورمان  شهرهای  17-از 

وسایل برقی خانه چهار حرف بعد زیارت کنندگان

18- یکی از آزمونهای نظام مهندسی ساختمان

سرگرمي
سرگرمي جدول
جدول
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چکیده
می  ارت  چاه  جایگزین  که  است  دستگاهی  الکترونیکی  ارت  سیستم 

فلزی  بدنه  روی  بر  القایی  های  جریان  و  ولتاژها  سیستم  این  باشد. 

مصرف کننده الکتریکی را به خود جذب می کند و در صورت بروز اتصال 

بدنه با نفوذ آب به تأسیسات الکتریکی برق را به سرعت قطع می نماید 

و از برق گرفتگی جلوگیری می کند. از مزایای سیستم ارت الکترونیکی 

باال در هنگام عمل  ارتینگ سرعت بسیار  به سایر روش های  نسبت 

قطع برق’ نصب سریع و آسان’ جلوگیری از برق گرفتگی در صورت 

اتصال بدنه ’عدم خطا در عملکرد و غیره می باشد، که باعث شده که 

مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله روش های مختلف اجرای ارت ) روش 

های سطحی و عمقی ( و شرایط استفاده از آنها و همچنین چگونگی تست 

سیستم زمین، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان سیستم ارتینگ 

الکترولیتی شمراد توضیح داده شده است.

مقدمه
یافته و حتی در حال  با کشورهای توسعه   می توان گفت در مقایسه 

توسعه، متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر مهم )ارتینگ( پرداخته 

شده است. بخصوص در بخش منازل، کارگاه ها و صنایع کوچک. البته 

نشده  گرفته  جدی  اجرا  مرحله  در  ولی  گرفته  صورت  اقداماتی  اخیرا 

است و گاهی توسط افراد ناآگاه که تصورشان از ارتینگ پنهان کردن 

شیء رسانا در زیر خاک است و اطالعات فنی کافی در این خصوص 

نداشته، انجام گرفته و با آن علمی برخورد نشده است.  و این در حالی 

مقایسه سیستم ارت الکترونیکی
و مزیت های آن نسبت به دیگر روش های ارتینگ

و بررسی چند روش اندازه گیری مقاومت شبکه زمین

1-نوشین ربیعی - دانشجوی دکترای برق
2- ماه منیر فرخ پور- کارشناسی مهندسی عمران

3-فرنوش حیدری- دانشجوی دکترای برق
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است که همه ما حداقل یک بار گرفتار ولتاژهای سرگردان داخل لوازم 

برقی خانگی مان و گزیدگی توسط الکتریسته و به عبارتی برق گرفتگی 

شده ایم ]4[.  

به طور خالصه اهداف بکارگیري سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :

الف ـ حفاظت و ایمني جان انسان

ب ـ حفاظت و ایمني وسایل و تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي

ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده ال جهت کار

د ـ جلوگیري از ولتاژ تماسي

ه ـ حذف ولتاژ اضافي

و ـ جلوگیري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه

ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکي 

1-روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی 
بطور کلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش کلی وجود دارد 

که ذیاًل ضمن بیان آنها، موارد استفاده هر روش بیان می گردد. 

1-1- روش عمقی
در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت 

استفاده می شود. در شکل1 این روش نشان داده شده است.

 

شکل1- روش عمقی ]5[

1-2- روش سطحی
امکان  که  مناطقی  )برای  زمین  سطح  در  ارت  سیستم  روش  این  در 

حفاری عمیق در آنها وجود ندارد( و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا 

می گردد.

 

شکل2- روش سطحی ]5[

در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم ؟

وجود  اطراف سایت  در  حفاری  امکان  و  که فضای الزم  مکانهایی  در 

داشته باشد.

ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور.

ـ پستی و بلندی محوطه سایت کم باشد.

ـ فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد.

با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد

2- اجرای ارت به روش عمقی 
2-1 ـ انتخاب محل چاه ارت 

احتمال  و  داشته  را  پایین ترین سطح  که  جاهایی  در  باید  را  ارت  چاه 

دسترسی به رطوبت حتی االمکان در عمق کمتری وجود داشته باشد و 

یا در نقاطی که بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمینهای 

چمن، باغچه ها و فضاهای سبز حفر نمود.

2-2- عمق چاه
با توجه به مقاومت مخصوص زمین، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و 

قطر آن حدودا 80 سانتیمتر می تواند باشد. در زمین هایی که با توجه به نوع 

خاک دارای مقاومت مخصوص کمتری هستند مانند خاکهای کشاورزی و 

رسی عمق مورد نیاز برای حفاری کمتر بوده و در زمینهای شنی و سنگالخی 

که دارای مقاومت مخصوص باالتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر 

می باشد. برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک از دستگاههای خاص 

استفاده می گردد. در صورتی که تا عمق 4 متر به رطوبت نرسیدیم و 

احتمال بدهیم در عمق بیشتر از 6 متر به رطوبت نخواهیم رسید نیازی 

نیست چاه را بیشتر از 6 متر حفر کنیم.  بطور کلی عمق 6 متر و قطر حدود 

80 سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد.

2-3 - اتصال سیم به صفحه مسی
هیچ  در  و  هرگز  و  باشد  می  مهم  بسیار  به صفحه مسی  اتصال سیم 

به  سیم  دوختن  بست،  از  استفاده  با  تنها  اتصال  این  نباید  شرایطی 

صفحه و یا ... برقرار گردد. بلکه حتما باید سیم به صفحه جوش داده 

شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از 2 عدد بست سیم به صفحه 

بسته شده و محکم گردد برای جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از 

جوش برنج یا نقره استفاده شود.

2-4- حفر چاه ارت
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان 

مناسب )با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ( حفر گردد. شیاری 

به عمق 60 سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا 

برقگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. 

بهتر است مسیر دو سیم  باشد  در صورتی که مسیر 2 سیم مشترک 

ایزوله گردند. همینطور مسیر سیمها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم 

و  باشد  خم  و  پیچ  بدون  و  مستقیم  االمکان  حتی  ارت  و  برقگیر  میله 

نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیاز به خم زدن سیم در 
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طول بیش از 50 سانتیمتر انجام گردد.

2-5 - پر نمودن چاه ارت
ابتدا حدود 20 لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه میریزیم بطوریکه 

تمام کف چاه را در برگیرد بعد از 24 ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم

پر  نرم  خاک  یا  و  رس  خاک  با  را  چاه  ته  از  سانتیمتر   20 ارتفاع  به 

 30 کیسه   15 معادل  کیلوگرم   450 )حدود  الزم  مقدار  به  مینمائیم 

کیلوگرمی( بنتونیت را با آب مخلوط کرده و بصورت دوغاب در می آوریم 

و مخلوط حاصل را به ارتفاع20 سانتیمتر از کف چاه می ریزیم هر چه 

مخلوط حاصل غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود.

صفحه مسی را به 2 سیم مسی نمره 50 جوش می دهیم این سیم ها 

یکی به میله برقگیر روی دکل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد 

رفت بنابراین طول سیم ها را متناسب با طول مسیر انتخاب می نمائیم 

صفحه مسی را بطور عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم اطراف صفحه 

مسی را با دوغاب تهیه شده تا باالی صفحه پر می نمائیم.

لوله پلیکای سوراخ شده را بطور مورب در مرکز چاه و در باالی صفحه 

مسی قرار می دهیم و داخل لوله پلیکا را شن میریزیم تا 50 سانتیمتر 

انتهای لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد  از 

و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد. الزم 

بذکر است در مواردی که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته 

چاه به رطوبت رسیده باشد و یا کال در جاهایی که رطوبت ته چاه از 

باالی چاه یا از پایین چاه تامین گردد نیازی به قراردادن لوله نمی باشد 

بعد از قراردادن لوله پلیکا به ارتفاع 20 سانتیمتر از باالی صفحه مسی 

را با دوغاب آماد شده پر می نمائیم. الباقی چاه را هم تا 10 سانتیمتر 

بر سر چاه مانده، با خاک معمولی همراه با ماسه یا خاک سرند شده 

کشاورزی پر می نمائیم و 10 سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و 

آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می نمائیم. روی چاه 

مخصوصا در مواقعی که از لوله پولیکا استفاده نمی گردد نباید آسفالت 

خاک  با  را  حفاری شده  شیارهای  داخل  پرگردد.  سیمان  با  یا  و  شده 

سرند شده کشاورزی یا خاک نرم معمولی و یا خاک معمولی مخلوط با 

بنتونیت پر نمائید.]5[. 

3-اجرای ارت به روش سطحی
هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از:

6-الکتروشیمیایی  5-حلزونی  4-مختلط  )شعاعی(  ای  3-پنجه 

1-ROD    2- RING  7-شبکه ای

4-سایر روش ها
روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگالخی و مکانهای خاص کاربرد 

دارد که بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیری های الزم می تواند طرح 

مناسب تهیه گردد.

4-1-اجرای ارت در ارتفاعات 
ارتفاعات کشور را با توجه به نوع زمین و خاک می توان به سه دسته 

تقسیم کرد.

در  فوالدی  مغز  میله  کوبیدن  و  امکان حفاری  که  ارتفاعات خاکی   -1

آنها وجود دارد

2- ارتفاعات سنگالخی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد ولی 

میتوان شیار ایجاد کرد

3- ارتفاعات صخره ای

5-چگونگی تست سیستم زمین
اولین نکته این است که اندازه گیری مقاومت شبکه زمین اعم از یک 

چاه یا میله ارت تا یک شبکه ارت بزرگتر را نبایستی ساده انگاشت و 

بیشتر روی روشهای مرسوم قدیمی و اکثرا  توام با اشتباه پافشاری 

نمود. از بین روشهای اندازه گیری مقاومت شبکه زمین بهترین روش 

اندازه گیری همان روش افت ولتاژ یا fall of  potential  است که 

در شکل 3 نشان داده شده است  

 

شکل3- روش افت ولتاژ ]6[

اصول کار این است که یک جریان با فرکانس حول و حوش 100 هرتز 

به شکل مربعی از طریق دستگاه و الکترود C به زمین وارد می شود و 

این جریان از زمین عبور کرده و از طریق صفحه ارت به دستگاه بر می 

گردد، این جریان در زمین افتی ایجاد می کند که افت ولتاژ نسبت به 

چاه ارت است و این افت توسط الکترود P اندازه گیری می شود. میزان 

این افت تقسیم بر جریان ارسالی بر حسب  Ω است که دستگاه نشان 

می دهد و همان مقاومت چاه ارت است.

 شکل4-شماتیک روش افت ولتاژ]6[

مهمترین نکته در این روش فواصل میخ های C و P از چاه یا شبکه 

مورد اندازه گیری است که در اندازه گیریها نقش به سزایی دارد.
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 اگر سیستم مورد نظر یا همان X یک میله ارت یا صفحه ارت ساده 

و تک باشد الکترود Y را 30 تا 50 متر دورتر از میله ارت می کوبیم 

و Z را هم وسط یعنی C ½ قرار داده و عدد را می خوانیم، اگر 5 متر 

الکترود Z را به سمت X نزدیک کرده و عدد دوم را بخوانیم و در مرحله 

 Y الکترود  Y رفته و عدد سوم را بخوانیم یعنی  سوم 5متر به سمت 

روی 30 تا 50 هر عددی که امکان کوبیدن هست مانده و تغییری نکند 

ولی الکترود وسط در 3 نقطه حرکت کرده و 3 عدد بدست آید و اعداد 

خوانده شده نزدیک هم باشند و اختالف آنها بیش از 5 درصد نباشد 

میانگین 3 عدد خوانده شده همان R شبکه یا صفحه ارت است، اگر 

اعداد با هم اختالف زیادی داشتند بایستی C را بیشتر کنیم و آزمایش 

را تکرار کنیم.

6-اندازه گیری مقاومت شبکه زمین به روش دو الکترودي )ارت مرده(

فضاي  یا  و  باشد  نمي  امکانپذیر  الکترود  کوبیدن  که  مواقع  بعضي  در 

که  صورتي  در  ندارد  وجود  ها  میله  کوبیدن  و  کشي  سیم  جهت  الزم 

مدفون،  آب  گسترده  کشي  لوله  سیستم  یک  مزبور  ارت  میله  نزدیک 

فونداسیون گسترده و یا سیم نول وجود داشته باشد به راحتي و بدون 

کوبیدن الکترود میتوان مقاومت شبکه ارت را با تقریب باالئي به دست 

آورد. روش کار به این صورت است که یک سیم از چاه ارت به دستگاه 

ارت تستر وصل میکنیم و یک سیم هم از سیم نول یا ارت گسترده به 

دستگاه مي آوریم و دستگاه را در حالت دو پین قرار میدهیم و تست را 

انجام مي دهیم.که در شکل 5 نشان داده شده است.

دقت این آزمایش به اندازه روش 3 پین نمي باشد ولي روش بسیار 

ساده اي است و معموال جواب قابل قبولي خواهد داد. و مقدار بدست 

آمده بیشتر از مقدار واقعی می باشد.

 شکل5-نحوه اندازه گیری مقاومت شبکه زمین به روش دو 

الکترودی]6[

7- اندازه گیری بدون کوبیدن میله
  stake less measurement     
 این روش بسیار عملي و مفید است و نیازي به کوبیدن الکترود ندارد.

در این روش نیاز به دستگاه مخصوصي با دو انبرک یا کلمپ میباشد. 

توسط یکي از انبرک ها که دور سیم زمین حلقه میزند ولتاژي به سیم 

نیز در همان محل چفت  القا میشود و توسط حلقه دوم که این  زمین 

گیري  اندازه  ولتاژ  این  از  ناشي  زمین  حلقه  از  عبوري  جریان  میشود 

شبکه  مقاومت  یعني  دو  این  تقسیم  حاصل  دستگاه  صفحه  و  میشود 

زمین را نشان خواهد داد.

با  ارت  یا چاه  میله  مواقعي که چند  براي  به طور مشخص  این روش 

هم موازي شده و تشکیل یک شبکه ارت گسترده و موازي را داده اند 

بسیار کاربردي میباشد.

این روش بسیار عالی است و در زمان کمتری می توان سیستم را تست 

نمود. فقط قیمت دستگاه گران می باشد و تنها کلمپ های آن به اندازه 

یک دستگاه 3 پین قیمت دارد. نکته جالب در مورد اکثر دستگاههای 

کلمپی اینست که، امکان تست بروش 2 پین در آنها وجود ندارد. شکل 

هاي 6 و 7 نحوه تست را به طور شماتیک نشان میدهد.

 شکل6-اندازه گیری  مقاومت زمین بدون کوبیدن میله]6[

شکل7-اندازه گیری مقاومت زمین بدون کوبیدن میله]6[

8- سیستم ارت الکترونیکی
می  ارت  چاه  جایگزین  که  است  دستگاهی  الکترونیکی  ارت  سیستم 

فلزی  بدنه  روی  بر  القایی  های  جریان  و  ولتاژها  سیستم  این  باشد. 

مصرف کننده الکتریکی را به خود جذب می کند و در صورت بروز اتصال 

بدنه با نفوذ آب به تأسیسات الکتریکی برق را به سرعت قطع می نماید 

و از برق گرفتگی جلوگیری می کند.

اداری، مسکونی، صنعتی و  موارد مصرف: بانک ها، واحدهای تجاری، 

دستگاه های مصرف کننده برق مانند: خودپرداز، سرورها، رایانه، لوازم 

خانگی و دستگاه های صنعتی

دارای  فاز،  سه  یا  تکفاز  خروجی  و  ورودی  دارای  فنی:  مشخصات 

خروجی 5 آمپر تا چند صد آمپر، دارای کابل رابط برای نصب بر بدنه 
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فلزی مصرف کننده الکتریکی برای تثبیت بدنه در صفر، دارای سنسور 

دارای  برق،  و قطع سریع  الکتریکی  تأسیسات  به  نفوذ آب  تشخیص 

خاصیت تشخیص خطای اتصال بدنه و قطع برق، با سرعت قطع برق 

در 25 میلی ثانیه، قطع برق در موقع افزایش ولتاژ ارت به باالی 20 

ولت، جذب ولتاژها و جریان های القایی بر روی بدنه فلزی دستگاه های 

مصرف کننده الکتریکی و کاهش ولتاژ ارت به پایین تر از 1 ولت، تغذیه 

با 220 ولت 50 هرتز- دارای چندین مکانیزم و پشتیبان های حفاظتی 

برای جلوگیری از احتمال هر گونه خطا- ضد زلزله- ضد آب.

سیستم شمراد، یک سیستم ارتینگ چندمنظوره می باشد که برای تأمین 

محافظت طوالنی مدت در برابر صاعقه، گذرهای الکتریکی، تخلیه های 

برقی  مخاطرات  سایر  و  مغناطیسی   - الکترو  های  تداخل  استاتیکی، 

طراحی شده است. از این سیستم می توان برای محافظت از دستگاه 

ها، وسایل الکترونیکی و پرسنل استفاده نمود. 

فشار  پستهای  از  عبارتند  سیستم  این  رایج  مصرف  موارد  از  برخي 

قوی کامپکت و سلولي، سیستمهای رادیویي و تلویزیوني، کامپیوتري، 

کارخانجات  و  پزشکي  مراکز  ارتباطي،  مراکز  کوچک،  نیروگاه هاي 

صنعتي.

برابر خطرات  در  را  الکترونیکي  قابلیت دستگاه هاي  و  عملکرد  شمراد 

آسیب ها  بروز  از  و  مي کند  تثبیت  را  سیگنالي  مبانی  مي دهد،  افزایش 

صورت  به  که  است  پایدار  ارتینگ  سیستم  یک  نتیجه،  در  مي کاهد. 

طوالني مدت بدون اینکه دچار اشکال شود کار مي کند ضمن اینکه در 

هزینه ها صرفه جویي مي کند]3,2[.

9-سیستم ارتینگ الکترولیتی شمرادچیست؟  
سیستم ارتینگ الکترولیتی شمراد براي کسب رطوبت از اتمسفر از یک 

پروسه هیدروسکوپي بهره مي گیرد. رطوبت و مواد شیمیایي غیرسمي 

موجود در درون الکترود با یک محلول الکترولیتي واکنش مي دهند. این 

به  شده اند  تعبیه  الکترود  در  که  مجاري  طریق  از  الکترولیتي  محلول 

درون خاک اطراف نشت مي کند. این پروسه، رسانایي خاک را افزایش 

خاک  و  الکترود  بین  الکتریکي  مقاومت  میزان  از  شدت  به  و  مي دهد 

مي کاهد. 

شده  حفر  گودال  مي باشد.  نیز  دیگري  مزیت  داراي  همچنین  شمراد 

براي نصب به وسیله PetInfill پر مي شود که به شدت از طریق ایجاد 

یک ارتباط مستقیم، مقاومت الکتریکي بین الکترودها و زمین را کاهش 

می دهد. استفاده از PetInfill از میزان امپدانس با افزایش محوطه 

تماس موثر الکترود با خاک، خواهد کاست. 

شکل8-سیستم الکترولیتی شمراد ] 2 و 3 [

10-نتیجه گیری
ارتینگ  های  روش  سایر  به  نسبت  الکترونیکی  ارت  سیستم  مزایای 

بصورت زیر می توان بیان نمود:

ارت  سیستم  از  استفاده  صورت  در  ارت:  چاه  از  استفاده  بدون   -1

الکترونیکی دیگر نیازی به استفاده از چاه ارت نیست.

2- سرعت بسیار باال در هنگام عمل قطع برق: سیستم ارت الکترونیکی 

در صورت اتصال بدنه به سرعت برق را قطع می نماید. سرعت این 

سیستم بسیار باالتر از سیستم های ایمنی دیگر است و سرعت آن در 

حدود 25 میلی ثانیه است.

تأسیسات  در  ارت:  کشی  سیم  برای  ضخیم  سیم  کاربرد  عدم   -3

در هنگام  فیوز  و همچنین قطع  مقاومت  آوردن  پایین  برای  الکتریکی 

ارت  سیستم  در  ولی  کنند.  می  استفاده  ضخیم  سیم  از  بدنه  اتصال 

الکترونیکی نیازی به سیم ضخیم برای سیم کشی ارت نیست.

صد  چند  تا  کیلووات   1 از  الکتریکی  های  قدرت  انواع  در  کاربرد   -4

کیلووات

5- عدم رخ دادن اتصال کوتاه و قطع شدن فیوز در هنگام عملکرد: 

در سیستم چاه ارت هنگام اتصال بدنه اتصال کوتاه رخ می دهد. ولتاژ 

صفر می شود و جریان به حداکثر می رسد. در این هنگام فیوز اصلی 

قطع می شود. در سیستم ارت الکترونیکی در هنگام اتصال بدنه بدون 

تأثیر بر روی برق اصلی، برق بصورت سوئیچینگ قطع می شود.

6-   باال بردن امنیت الکتریکی سیستم های الکترونیکی و رایانه ای، 

بخاطر حذف مکانیزم اتصال کوتاه و استفاده از مکانیزم سوئیچینگ

7- جلوگیری از برق گرفتگی در صورت اتصال بدنه و قطع سریع برق

القایی بر روی بدنه فلزی تأسیسات  های  8- جذب ولتاژها و جریان 

الکتریکی و تثبیت بدنه فلزی در صفر

9- عدم خطا در عملکرد

10-  دارای خاصیت تشخیص نفوذ آب به تأسیسات الکتریکی و قطع 

سریع برق در هنگام نفوذ آب به تأسیسات الکتریکی ]1[

فهرست

 مراجع :
1( www.ynsi.ir

2( www.pc.petuniaco.com

3( sazehniro.persianblog.ir

4( www.novin-elec.com

5( www.earthing.blogfa.com

6( www.fnm.ir
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معرفی آیین نامه اروپا
آیین نامه اروپا شامل 10 مبحث می باشد که زیر به شرح آنها می پردازیم:

1- تعاریف مقدماتی

2- بارهای وارد بر سازه ها

3- طراحی سازه های بتنی

4- طراحی سازه های فوالدی

5- طراحی سازه های مختلط

6- طراحی سازه های چوبی

7- طراحی سازه های بنایی

8- طراحی ؤدوتکنیک

9- طراحی سازه ها در مقابل زلزله

10- طراحی سازه های آلومینیومی

در سایت زیر جزییات مباحث بیان شده است

/http://eurocodes.org.ua 

برای دانلود مباحث فوق می توان از لینک زیر استفاده نمود

https://law.resource.org/pub/eu/eurocode/

معرفی سایتمعرفی سایت
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نمای کلی حرفه مهندسی
 و جایگاه نظام مهندسی در آمریکای شمالی

دکتررضا احمدزاده- محقق پسا دکتری مهندسی مکانیک دردانشگاه یورک کانادا
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حرفه مهندسی از مشاغل فنی قابل احترام است که ضامن ایمنی، موفقیت و باال رفتن کیفیت سطح زندگی ما می باشد. عموم مردم اقبال و توجه 

زیادی به مشاغل مهندسی و زمین شناسی دارند. در کانادا و آمریکا نظر سنجی های مستمر، صاحبان این مشاغل را جزء صادق ترین و درستکارترین 

اقشار طبقه بندی می کند.

سازمان مهندسین کانادا ارگانی ملی متشکل از انجمن های استانی و منطقه ای است که عهده دارتنظیم کلیه امور مهندسی و صدور مجوز برای 

مهندسین حرفه ای در این کشور است. هدف از صدور مجوز این است که متقاضیان استانداردهای باالی تحصیلی و تجربه فنی خود را به نمایش 

بگذارند. سازمان مهندسین کانادا برای حمایت از نهادهای نظارتی بر امور مهندسی استانی و منطقه ای و برای پیشبرد حرفه مهندسی در جهت منافع 

عمومی بوجود آمده است.

کشور کانادا از سال 1920 شروع به قانونمند سازی مهندسی کرده است و همه استانها و مناطق مبادرت به صدور مجوز و وضع قوانین نموده اند. 

مقامات استانی و منطقه ای با تصویب یک قانون، مقدمات تعریف و قانونمندی مهندسی را فراهم آورده اند که این قانون باعث ایجاد انجمن مهندسان 

و زمین شناسان حرفه ای می شود.

در واقع این انجمن ها بدنه های اصلی صدور مجوز و یا همان قانونگذارانی هستند که استاندارد ها را برقرار می کنند و بر صحت اجرای آنها نظارت 

دارند. برای فعالیت حرفه ای و اشتغال در رشته های مهندسی و زمین شناسی در کانادا شما باید مجوز الزم از طرف انجمن مهندسان و زمین شناسان 

در استان و منطقه خود را کسب نمایید. آنها شرایط برای ورود به این حرفه را تبیین می کنند و تعیین شاخصهای عملکرد حرفه ای و مواخذه اعضای که 

موفق به اعمال استانداردها نشده اند از جمله وظایف این انجمن هاست. انجمن ها همچنین از سوء استفاده از عنوان مهندس حرفه ای جلوگیری بعمل 

می آورند و فعالیت های غیر قانونی که توسط افراد فاقد صالحیت انجام می شود را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. عالوه بر این، وجود دو سازمان 

غیر انتفاعی به نام های مهندسان کانادا و زمین شناسان کانادا، هم حیاتی و مهم هستند و آنها انجمن را برای هماهنگ سازی سیاستهای صدور مجوز 

و تدوین روش ها و دستورالعمل ها در سراسر کانادا یاری می کنند. 
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برای کسب عنوان مهندس حرفه ای مدارک دانشگاهی و تجربه مورد نیاز به کار مهندسی الزم است. متقاضیان به طور معمول نیاز به هر دو مدرک 

دانشگاهی چهار ساله و کارآموزی معموال سه تا چهار سال تجربه دارند.

طبق آمار گزارش شده توسط سازمان مهندسین کانادا در سال 2011، این انجمن در حدود 250000 شخص حقیقی عضو دارد که تنها 183250 

نفر مجوز فعالیت در حرفه مهندسی را دارند و مابقی مهندسین در حال آموزش و یا مهندسین بازنشسته هستند. شایان ذکر است که دراین آمار 

مهندسینی وجود دارند که در بیش از یک استان و منطقه فعالیت دارند. پراکندگی مهندسین حرفه ای در سراسر کانادا به صورت یکنواخت نیست و 

بیشتر مهندسین در استانهای انتاریو، کبک و آلبرتا مشغول به کار هستند.

با وجود بحران اقتصادی اخیر، وجود دو عامل چشم انداز مثبتی را برای اشتغال فارغ التحصیالن مهندسی و علوم زمین شناسی پیش بینی می کند. اول، 

نسلی که پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 به دنیا آمد در حال حاضر رو به پیری است. بسیاری از مهندسین و زمین شناسان ارشد در حال 

بازنشستگی هستند و این به نوبه خود ایجاد فرصتی برای مهندسین حرفه ای جوان است. دوم، نگرانی از تبعات مصرف نفت و تغییرات اقلیمی و آب و 

هوایی، مصرف کنندگان را متقاعد به افزایش بهره وری انرژی و آنها را وادار به کاهش آلودگی می کند و این خود محرکی برای پژوهش، فرصت های 

سرمایه گذاری و شغل های تازه است. اگر چه این دوره افق پیش رو را ترسیم میکند و در آینده قابل تحقق است اما چشم انداز امیدوار کننده دارد.

درگزارش اخیر تهیه شده برای مهندسین کاناد،ا پیش بینی شده است که کانادا در بیش از دو دهه آینده با کمبود مهندسین با تجربه مواجه خواهد 

بود. این گزارش تخمین می زند که 95000 مهندس حرفه ای تا سال 2020 بازنشسته میشوند، و آنها نمی توانند به موقع و به اندازه کافی مهندسین 

مجرب در کانادا و یا مهندسین آموزش دیده در سطح بین المللی جایگزین کنند. بنابراین گزارش که بازار کار در تمام 10 استان را مورد رصد کلی و 

ارزیابی قرار داده است، کانادا با کمبود مهارت های مهندسی روبرو خواهد شد. 

در کانادا مجوز برای کار مهندسی یا برای استفاده از عنوان مهندسی در هر استان یا منطقه ای الزامی است. حال آنکه کار مهندسی در ایاالت متحده 

متفاوت است و این قانون ‹باز› باقی مانده است. مجوز کانادایی هر دو حق انجام حرفه و حق استفاده از عنوان مهندسی )P. Eng.( را به شخص اعطا 
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میکند ولی در ایاالت متحده، صدور مجوز تنها حق استفاده از عنوان )P.E( را می دهد )هر چند برخی ایالت ها کار در تخصص هایی مانند مهندسی    

سازه را شمول صدور مجوز می کنند(. در نتیجه، هر کسی می تواند به شغل مهندسی مبادرت ورزد. مهندسان بدون مجوز قادر به انجام بسیاری از 

مشاغل مهندسی در زمینه های طراحی، تجزیه و تحلیل و به ویژه در بخش تولید در ایاالت متحده هستند. این راه گریز شناخته شده، »استثنا صنعتی« 

نامیده میشود که اجازه می دهد همه صنایع در ایاالت متحده از مهندسان بدون مجوز نیز استفاده کنند. تاریخ اعمال قانون استثنا صنعتی در ایاالت 

متحده به دهه پنجاه میالدی بازمی گردد. در آغاز سال 1940، رهبران شرکت های صنعتی و خدمات عمومی علیه قوانین صدور مجوز به مخالفت 

پرداختند که به مدت حدود بیست به طول انجامید. صنعت به جای جستجوی راهی برای لغو قانون صدور مجوز، به دنبال معافیت کارکنان و مهندسان 

خود از الزامات صدور مجوز رفت. صنعتگران معتقد بودند تا زمانی که آنها مسئولیت کار مهندسین را به عهده دارند و مسئول سهل انگاری و خطا های 

احتمالی آنها هستند، صدور پروانه های مهندسی برای حفاظت از منافع و ایمنی عموم غیر ضروری است. عالوه بر این، البی گران صنعت این پرشس 

را مطرح کردند که چه کسی بهتر از نهادی که مسئولیت قانونی در قبال کارکنان خود را دارد میتواند قضاوت بهتری در مورد توانمندی و صالحیت یک 

مهندس را داشته باشد؟ در نهایت این صنعتگران بودند که موفق به اعمال این استثنا شدند. عالقمندان به مطالعه و کسب اطالعات بیشتر در این 

زمینه می توانند به مراجع داده شده مراجعه کنند.

تفاوت عمده دیگری بین قوانین مهندسی کانادا و آمریکا وجود دارد. در کانادا حرفه مهندسی حرفه ای خویش- تنظیم )self-regulating( است. 

هر استان یا منطقه قانونی را برای ایجاد یک انجمن مهندسین حرفه ای تصویب کرده است که به نوبه خود این حرفه را قانونمند می کند. شورای 

حاکم برهر یک از انجمن ها باید مقررات و آئین نامه ها را تصویب و اعمال کند ، اما اعضای دارای مجوز از انجمن )بسیاری از( اعضای شورا را انتخاب 

می کنند. این رویه، دخیل و درگیر بودن مهندساِن مطلع در تنظیم قوانین و استقالل حرفه مهندسی را تضمین می کند. در مقابل، در ایاالت متحده، 

این حرفه » خویش- تنظیم » نیست. دولت های ایالتی هیئت مدیره انجمن مهندسی را منصوب می کنند و دولت مقرراتی را که مهندسان باید پیروی 

کنند را تعریف و تصویب می کند. بنابراین، سیاستمداران معموال نقش مهمتری را در ایجاد و اجرای مقررات در سیستم مهندسی ایاالت متحده در 

مقایسه با کانادا ایفا می کند.

در برخی از کشورها، مهندسی یک حرفه مجوزدار نیست ، و هر کسی ممکن است از واژه »مهندس« استفاده کند. در این کشورها، در اختیار داشتن یک 

مدرک یا عضویت در یک جامعه فنی ممکن است تنها نشانگر صالحیت و شایستگی فرد باشد. به عنوان مثال، در بریتانیا، صدور مجوز اجباری نیست 

و عنوان مهندس اغلب به معنی مکانیک است و تابلو ‹›مهندس درحال کار ‹› در خارج بسیاری از گاراژها نصب شده است. انجمن مهندسین بریتانیا 

عنوان مهندس خبره را به اعضایی که با داشتن شرایط پذیرش به طور داوطلبانه به این انجمن می پیوندند را اعطا می کند.

 در سال 1984، استان انتاریوی کانادا »استثنا صنعتی« را پذیرفت ، هر چند انجمن مهندسان انتاریو با آن به مخالفت پرداخت و در سال 2013 اقدام 

به حذف آن کرد. انجمن مهندسان حرفه ای می گوید که »هیچ دلیل منطقی و روشنی برای توجیه اعمال »استثنا صنعتی« پیدا نکرده است. عالوه بر 

این استان ها و مناطق دیگر در کانادا تا به حال هیچ یک استثنا صنعتی را اعالم و اعمال نکرده اند. اظهارات پیتر دی ویتا رییس انجمن مهندسان 

استان انتاریو در سالهای 2000 و 2001 میالدی در این زمینه جالب توجه است. وی معتقد است که استثنای صنعتی از جمله قوانین وارداتی از ایاالت 

متحده است. اساسا، هیچ توجیهی برای چنین استثنایی وجود ندارد. صنعتگران آمریکایی دارای اهرم سرمایه داری قوی و نفوذ سیاسی به مراتب 

بیشتر به دلیل البی گری می باشند. کمک های سیاسی به نامزدها سابقه طوالنی در ایاالت متحده دارد. آنها با برپایی کمپین های صنعتی موفق به 

استقرار قانون استثنا صنعتی شده اند. در کانادا، ما با اضافه کردن محدودیتهایی برای حامیان مالی و میزان پشتیبانی مالی آنان، این تیغه بُرنده ثروت 

را کند کرده ایم. ما همچنین این کمکها را به یک مساله مشخص 

و دردسترس برای عموم تبدیل کرده ایم. این روش کمک می 

کند تا دموکراسی به مردم بازگردانده شود و نه به ثروتمندان. 

متاسفانه، قبل از اینکه ما این قوانین را تغییر دهیم، صنعتگران 

البی  صنعتی  استثنا  کردن  اضافه  برای  انتاریو  دولت  با  آمریکا 

کردند. انتاریو قلب صنعت کانادا است اما استانهای دیگر دنباله 

رو انتاریو نشدند واین عمل به آنها اعتبار بخشید.

برخی از مردم از سیاستمداران کانادا درخواست کرده اند همانند 

ایاالت متحده استثنا صنعتی را در کانادا اعمال کنند. این افراد 

معتقدند که این استثنا با پایین نگه داشتن هزینه های مهندسی 

میتواند به صنایع کانادا برای رقابتهای بین المللی یاری برساند. 

این وضعیت اجازه می دهد تا کارفرمایان به کارگران کم درآمد 

اجازه کارهایی دهند که در حالت معمول مختص مهندسان حرفه 



13
95

ن  
ستا

تاب
و 

ار 
به

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
111

   

ای با دستمزد باالتر بوده و دستمزد کمتری هم برای محصوالت خود تعیین کنند. انجمن مهندسان حرفه ای معتقد است که استثنای صنعتی باعث 

ایجاد شکاف در ایمنی و امنیت عمومی در طراحی و بهره برداری از محیط های صنعتی خاص می شود. این شکاف تا حدی در سال 1991، زمانی 

که وزارت کار انتاریو فرآیند »بررسی بهداشت و ایمنی قبل از آغازپروژه« را معرفی کرد ترمیم شد. این فرایند نیاز به بکار گیری مهندسان حرفه ای 

داشت که به بازرسی طراحی ها برای تولید و ماشین آالت بپردازند و از ایمنی افراد قبل از شروع کار تجهیزات اطمینان حاصل کنند. با این حال، در 

عمل، این چنین بررسی هایی معموال پس از نصب تجهیزات انجام می شد و این شرایط را برای مهندسان جهت بررسی کمبودها و نقصان در ایمنی 

در طراحی اصلی تجهیزات سخت می کرد. مالحظات ایمنی اغلب به عنوان بخش چسبانده شده در پایان یک بازرسی اضافه می شود. کشف و اصالح 

مسائل مربوط به طراحی که بر ایمنی تاثیرگذار است در هنگامی که تجهیزات نصب شده است سبب ایجاد هزینه های اضافی و تاخیر گسترده و خرابی 

ماشین آالت برای صنعت می شود. بقول یکی از مشاوران این طرح: »این روش کار شبیه به اینست که از یک مهندس پس از اتمام کار یک ساختمان 

خواسته می شود که بازرسی کند که آیا ساختمان امن و قابل استفاده است یا نه. حال آنکه موافقان طرح مدعی هستند که بر اساس آمار ارایه شده از 

سال 1984 که استثنای صنعتی در انتاریو اعمال شده است نرخ حوادث و سوانح در محل کار در انتاریو کاهش یافته است. شانزده سال بعد، در سال 

2000 نرخ سوانح همچنان رو به کاهش و در حدود همان نرخ قبل سال 2000 بوده است. شواهد کمی نشان می دهد که استثنای صنعتی اثر خاصی 

بر ایمنی در محیط کار داشته است.

به عکس، مهندسان بسیاری در آمریکا سیاستمداران ایاالت متحده را ترغیب کرده اند که استثنای صنعتی را حذف کنند. به عقیده آنان این عمل تا حد 

زیادی باعث بهبود توانایی دولت برای اجرای استانداردهای حرفه ای، و نزدیک کردن حرفه مهندسی به استانداردهای مورد استفاده در مشاغل دیگر 

مانند پزشکی و وکالت می شود. حال آنکه مخالفان با این تصمیم، معتقدند که ملزم کردن مهندسان به داشتن مجوز برای کار، سبب ایجاد انحصار 

در خالقیت مهندسی و همچنین باعث تحمیل بار مالی غیر ضروری بر روی مهندسان و کارفرمایان می شود. به عالوه، صدور مجوز برای بسیاری از 

مهندسان که کار آنان به طور مستقیم بر سالمت، ایمنی و رفاه عموم تاثیر نمی گذارد ضروری به نظر نمی رسد.

در این مقاله سعی شد که صورت کلی حرفه مهندسی در آمریکای شمالی معرفی شود. ابعاد دیگر این موضوع به تفصیل در مجالی دیگر بررسی 

خواهد شد. همچنین مواردی مانند قوانین و صدور مجوز، نحوه انجام امور حرفه مهندسی، اخالق حرفه ای، ملزومات محیط زیستی و نگهداری عنوان 

مهندسی، نکات دیگری هستند که در زمان خود به آنها پرداخته خواهد شد.  

مراجع:

- Canadian Professional Engineering and Geoscience: Practice and Ethics - Fifth Edition By Gordon C. Andrews

- Safety reviews could benefit from repeal of industrial exception By Michael Mastromatteo www.peo.on.ca/index.

php/ci_id/23476/la_id/1.htm

- The Industrial Exception By Peter M DeVita www.devita.com/PEO/issuesheets/The20%Industrial20%Exception.pdf

- The Enigma of Engineering’s Industrial Exemption to Licensure: The Exception that Swallowed a Profession By 

Paul M. Spinden 2015

- http://www.devita.com/PEO/Issues.html
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) COUNTIF و RANK ترفند اکسل – رتبه بندی مهندسین ) توابع

در این شماره به بررسی نحوه رتبه بندی در مسائل ریاضی و مهندسی پرداخته می شود. لذا مثل همیشه با مثالی کاربردی مسأله مطرح می شود.

نمراتی  مهندسی،  نظام  آزمون  در  با حضور  مهندسین  از  تعدادی   •

بدست آورده و به صورت لیست شکل روبررو نمایش داده شده اند. 

می خواهیم بدانیم رتبه هر مهندس چند است.

جواب :  برای نمایش رتبه بندی از توابع گفته شده استفاده می شود. 

پس در ابتدا اصول استفاده از هر کدام را بطور مختصر نشان داده و 

سپس به فرمول نویسی حل مسأله می پردازیم.

تابع RANK – این تابع در بین یک لیست دلخواه رتبه عدد دلخواه را نمایش می دهد  فرمول استفاده از آن به صورت زیر است:

که در آن عدد مورد نظر همان عددی است که باید رتبه بندی شود و دامنه مورد نظر لیستی است که عدد مورد نظر در میان اعداد آن دامنه رتبه 

بندی می شود  و پارامتر صعودی یا نزولی دو عدد   0 و 1 است که عدد 0  برای رتبه بندی نزولی یعنی از بزرگ به کوچک و عدد 1 برای رتبه بندی 

صعودی یعنی از کوچک به بزرگ بکار می رود.

تابع COUNTIF – این تابع در حالت کلی برای شمارش تعداد برقراری یک شرط دلخواه در یک لیست استفاده می شود و شکل استفاده از آن 

بصورت زیر است:

که در آن دامنه مورد نظر لیستی است که شمارش در بین محتویات آن صورت می گیرد. محتویات ممکن است حاوی عدد یا حروف باشند و مهم 

شرط دلخواه است که در صورت برقراری یک شماره به شماره های ذخیره در تابع اضافه می شود و در نهایت به هر تعداد که شرط مورد نظر 

برقرار شد، تابع آن تعداد را نمایش می دهد ) آن شماره ذخیره کرده را برمی گرداند(.

برای حل مسأله فوق در زمانی که در نمرات، نمره تکراری وجود نداشته باشد فقط با کمک تابع RANK امکان پذیر است و در شکل زیر مشاهده 

می شود.

گردآورنده : مهندس مهرتاش الله رخ -کارشناس ارشد عمران

صفحه 
112
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ولی مشاهده می شود که در این مساله نمرات تکراری وجود داشته و دو مهندس با رتبه 2 مشاهده می شود. برای یافتن رتبه 

بدون تکرار باید از دستور COUNTIF نیز کمک گرفت. البته این نکته قابل ذکر است که گاهی اوقات همین رتبه بندی تکراری 

کافیست و نیاز نیست که دو رتبه با دو عدد متفاوت نشان داده شود. 

- توضیح فرمول :
تبدیل   3 و   2 رتبه  دو  به   2 و   2 رتبه  دو  داده شده،  نشان  در شکل  که  همانطور  و  کرده  را حل  مساله  فوق  ترکیبی  دستور 

تابع   ،  RANK تابع  بوسیله  بندی  رتبه  از  که پس  است  این  پاسخ  کند؟  می  کار  چگونه  ترکیبی  فرمول  این  اما  اند.  شده 

COUNTIF دست بکار شده و از ابتدای لیست رتبه بندی تا اینجایی را که اکنون در حال رتبه بندی است می شمارد و 

با توجه به  با رتبه جاری باشد شمارده و به جواب اضافه می کند حال  ابتدا تا اینجا حاوی رتبه مساوی  از  به هر تعداد که 

اینکه همیشه یک رتبه مساوی وجود دارد که همان رتبه جاری است از جواب، یک واحد کم می شود تا رتبه ها بیش از حد 

 C2 از COUNTIF تابع ، D4 اضافه نشده و جواب درست درآید. همانطور که در فرمول شکل مشاهده می شود برای خانه

تا C4 را برای شمارش انتخاب می کند و شرط آن هم مساوی بودن اعداد این دامنه با C4 است. لذا حداقل یک عدد پیدا 

کرده که همان C4 است و کاربرد -1 اینجا مشخص می شود.

نکته قابل ذکر دیگر در رتبه بندی نمرات مساوی این است که آنهایی که دارای نمرات یکسان بوده اند با توجه به اولویت 

آنها در لیست نام نویسی رتبه بندی شده اند یعنی بین دو مهندس با دو نمره یکسان، مهندسی که در لیست باالتر باشد 

رتبه کوچکتری داشته و پایینی رتبه بزرگتری دارد.

صفحه 
113
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 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 

در روز میالد موالی متقیان امام علی )ع( ، به مناسبت روز معمار مراسمی 

با حضور معماران عضو سازمان در عمارت دهدشتی بوشهر برگزار گردید.

در ابتدای مراسم مهندس احمد زارعی ضمن خوشامدگویی به میهمان 

ویژه برنامه، مهندس قهاری رئیس انجمن مخافر معماری ایران و تبریک 

والدت میالد باسعادت امام علی )ع( و روز معمار و روز بزرگداشت شیخ 

اجل سعدی، تقارن این سه مناسبت را به فال نیک گرفت.

وی در خصوص هدف از برگزاری اینگونه مراسمات اظهار داشت: اعتقاد داریم 

که برگزاری این گونه مراسمات می تواند پتانسیلی برای نزدیکی و انسجام 

هرچه بیشتر اعضای سازمان با هم و همچنین با هیئت مدیره باشد و هیئت 

مدیره سازمان خواستار ارتباط هرچه بیشتر اعضا با سازمان بوده و از برگزاری 

اینگونه مراسمات برای مهندسین رشته های مختلف استقبال می نماید.

 

وی با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی و گروه های تخصصی در 

پروژه های عمرانی استان افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان به 

عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای می بایست همواره در حوزه کارشناسی 

ساختمان و شهرسازی حرف اصلی را بزند.

عمرانی  معاون  و  استاندار  جناب  با  که  دیدارهایی  در  کرد:  اضافه  وی 

داشتیم این موضوع به بحث گذاشته شد و طرفین اعالم آمادگی کردند 

که این همکاری و تعامل بین حوزه فنی استان و سازمان نظام مهندسی 

تخصصی  گروه  و  معماری  تخصصی  گروه  از  بنابراین  شود.  برقرار 

شهرسازی و سایر گروهها انتظار داریم که در این راستا همکاری های 

الزم را با سازمان داشته باشند.

مهندس زارعی عنوان نمود: مهندسین ما می بایست در حوزه ضوابط 

و مقررات شهرسازی که تاثیرات عمیقی در حقوق عمومی جامعه دارد، 

ورود کرده و به ساماندهی سیما و منظر شهری کمک نمایند. همکاری 

صنعت  در  را  سازمان  این  اثرگذاری  استان،  فنی  حوزه  با  مهندسین 

ساخت و ساز استان محسوس تر خواهد نمود.

وی از آمادگی شهرداری بوشهر در پروژه مرمت عمارت ملک خبر داد و 

اظهار داشت: اخیرا شهرداری بوشهر در بحث مرمت عمارت ملک اعالم 

آمادگی کرده است و امیدواریم که اجرای این گونه طرحها، ماندگار بوده 

و با نظرات، بررسی ها و تحقیقات کارشناسی انجام شود.

 مهندس احمد زارعی در خصوص اهمیت بافت تاریخی بوشهر افزود: 

شهر بوشهر در طول تاریخ در عرصه ملی و بین المللی مطرح بوده است 

که نمونه بارز آن بافت تاریخی و باارزش آن است که با مساحتی حدود 

40 هکتار از نیاکان ما بجا مانده است و این بافت هم ویژگی با ارزش 

معماری و هم ویژگی باارزش شهرسازی دارد و می توان گفت این بافت 

در سطح کشور یک بافت بی بدیل است.

وی بیان کرد: عالوه بر آن بوشهر دارای ظرفیت های باالی گردشگری 

به ویژه گردشگری ساحلی می باشد و این ویژگی ها و ظرفیت ها کم 

کم دارد به فعلیت می رسد و این موضوعات، نوید یک سری ساخت و 

سازهایی در حوزه تامین زیرساخت های گردشگری را میدهد که قطعا 

حضور فعال مهندسان ما را در این عرصه می طلبد و امیدواریم تحوالت 

مثبتی در حوزه ساخت و ساز استان ایجاد گردد.

وی در پایان سخنانش در خصوص پیش نویس مبحث دوم تصریح کرد: 

در حال حاضر مراقبت از خدمات فنی در حوزه استان برای مهندسین از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود چالش هایی که در حال حاضر 

وجود دارد، بهترین دفاعی که از حرفه مان می توانیم داشته باشیم خدمت 

به مردم است. شاید مشکالتی که وجود دارد دستاویزی برای تغییرات 

اساسی در حوزه مقررات سازمان نظام مهندسی شده است. هدف اصلی 

این است  رفته  دولت  به  اخیرا  که  مهندسی  نظام  نامه ساختمان  آیین 

خوشبختانه  شود.  محول  ها  به شهرداری  مهندسی  خدمات  ارجاع  که  صفحه 
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برگزاری مراسم روز معمار
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سازمان نظام مهندسی نیز به این موضوع ورود کرد و سه اشکال اساسی 

قانونی را مطرح کرد و امیدوارم این پیگیری ها کمک کند تا جایگاه نظام 

مهندسی ساختمان بیش از پیش تقویت شود.

عضو  و  ایران  معماری  مفاخر  انجمن  رییس  قهاری  مهندس  ادامه  در 

ویژه  میهمان  عنوان  به  تهران  دانشگاه  علمی  های  آوری  فن  شورای 

برنامه به ایراد سخنرانی پرداخت.

اظهار  تاریخی  بافت  از  عمارت  یک  در  مراسم  این  برگزاری  از  وی 

خرسندی نمود و بیان داشت: پیش از برگزاری برنامه های 5 +1، یکی 

از این جلساتی که در اتریش برگزار شد در یک فضای باستانی بود که 

همه ی بزرگان سیاسی دنیا در آنجا گرد هم آمده بودند. در واقع آن کشور 

ضمن این که در بین ملل مختلف، کار سیاسی انجام می دهد، معماری آن 

کشور را نیز به رخ جهانیان می کشد. ما نیز می بایست میراث های بین 

المللی خود را در دنیا انعکاس دهیم.

یا دو کشور جهان   مهندس قهاری اظهار داشت: معماری ما جز یک 

است و جهان به آن غبطه می خورد و به آن احترام می گذارد و ممکن 

است که ما خودمان هنوز آن را درک نکرده باشیم. بنابراین به نظر می 

رسد که شما کمتر نمادی می بینید که به اندازه ی معماری گویا و بیانگر 

یک جامعه باشد. مثال همدان بنای بوعلی و تهران بنای آزادی را نشان 

می دهند. امیدواریم که در بوشهر هم مثل بقیه شهرها یک نماد معمارانه 

بنیان گذاشته شود. موسیقی و ادبیات این شهر هم فوق العاده است اما 

نمی توانیم به عنوان یک نماد یک شهر از آن استفاده کنیم و ناچارا باید 

از معماری استفاده کنیم.

ملل  آموزش سازمان  کمیسیون  توسط  ارائه شده  آمار  به  اشاره  با  وی 

متحد گفت: باالترین نرخ فارغ التحصیالن دانشگاهها در رشته معماری 

در ایران است و 8 درصد کل فارغ التحصیالن و معماران دنیا به نسبت 

خودش در ایران هستند. این موضوع، یک مسئولیت و بار سنگینی است 

که بر دوش معماران ایرانی قرار دارد.

وی در ادامه درخواست نمود که انجمن معماران بوشهر توسط معماران این 

استان تشکیل شود و افزود: از سال 82 که برنامه های انجمن مفاخر شروع 

شد ما سعی کردیم که در شهرها و مراکز استان انجمن معماران را تشکیل 

دهیم. بوشهر با وجود معماران، دانشگاه ها و نظام مهندسی قوی در این 

زمینه می تواند مکان مناسبی جهت تشکیل انجمن مهندسین معمار باشد. 

اینگونه انجمن ها با اعتقاد به اینکه زیربنای یک کشور مستقل خواهند بود، 

می توانند به صورت قوی فعالیت کرده و به پیشرفت کشور کمک کنند.

به  طرحی  شهرسازی  و  راه  وزارت  کرد:  خاطرنشان  قهاری  مهندس 

نام خانه گفتمان شهر و معماری دارد که یک سال است با حضور دکتر 

آخوندی در تهران تشکیل شده است که این پتانسیل در بوشهر نیز وجود 

دارد و سازمان نظام مهندسی می تواند متولی این اقدام باشد و این خانه 

را در استان تشکیل دهد.

وی در پایان سخنانش گفت: در واقع پتانسیل معماری بوشهر در کشور 

ما این است که یک بافت تاریخی قابل حفظ شدن دارد. اولین سفرم به 

بوشهر به سال 48 برمی گردد و در آن سال بوشهر را آن طور که دیدم 

بسیار زیبا بود و هنوز هم آن زیبایی با حضور شما وجود دارد و با وجود 

انسانها است که معماری ارزش پیدا می کند.

در ادامه مهندس نصیری عضو معمار هیئت مدیره سازمان، ضمن عرض 

آنان در این مراسم  خوش آمد به مهندسین و پاسداشت حضور فعال 

به یاری  تاریخ نظام مهندسی بوشهر  بار در  اولین  برای  گفت: امسال 

خدا و همکاری هیات مدیره و تالش گروه تخصصی این مراسم را برگزار 

کردیم و هدفی که از برگزاری این جمع دوستانه داشتیم در وهله ی اول 

همبستگی و اتحاد جامعه معماری بوشهر و هدف دوم امروز هم احترام 

به بافت تاریخی بوشهر بود که در این مراسم از دوستانی که برای حفظ 

بافت ارزشمند تاریخی بوشهر زحماتی کشیده اند تقدیر و تشکر کنیم.

 سپس از مهندس قهاری جهت حضور در این مراسم و از مهندسین فراز 

غالمزاده، علی کولیوند، ندا حاتمی، مهندس کرمی، مهدی باغبانی، پویا 

دوالبی، یاور صیادی و محمدعلی واقفی جهت تالش در راستای حفظ 

بافت تاریخی تقدیر شد.

این مراسم با اجرای گروه موسیقی نی مه به خوانندگی امیر میرشکاری 

به پایان رسید.

این مراسم، مهندسین معمار سازمان   شایان ذکر است که در حاشیه 

به پیاده روی در بافت تاریخی از دانشکده معماری تا عمارت دهدشتی 

پرداختند و گلدان هایی با شعار ”سازمان نظام مهندسی، حامی سرزندگی 

و شادابی در بافت تاریخی بوشهر” به منازل موجود در بافت اهدا نمودند. 

در این خصوص سازمان نظام مهندسی حمایت مجدانه خود را در راستای 

حفظ این آثار ارزشمند تاریخی اعالم داشته و جهت هرگونه همکاری در 

این خصوص و تزریق روح زندگی به بافت اعالم همکاری می نماید.
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سنگ عظیمی که به تازگی آبشار کوچکی بر روی سینه اش می ریخت با غرور به 

آبشار کوچک گفت: تا به حال موجود ضعیفی مانند تو ندیده ام تو ذره ای قدرت 

نداری، من از همسایگی با تو احساس شرم می کنم.

اصال دلم نمیخواست روزی با موجودی ضعیف مانند تو همسایه شوم ولی چه کنم 

چاره ای ندارم، آبشار کوچک با خود گفت: خواهی دید که ضعیف کیست.

روز ها می گذشت و سنگ مغرور در سینه خود دردی احساس می کرد و این درد 

روز به روز بیشتر می شد تا زمانی که به خود آمد و سینه خود را به دو نیم دید، 

سینه سنگ از وسط دو نیم شد و در هم شکست.

چگونه  مرا  گفت:  کوچک  آبشار  به  پیچید  می  خود  به  درد  از  که  مغرور  سنگ 

شکستی؟ آبشار کوچک با غرور و سرزندگی گفت: با پشتکارو تداوم حرکتم.

داستانک

سنگ مغرور


