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حمــد، ســپاس و ســتایش شایســته آن پــرودگار اســت کــه کرامتــش 
ــروردگاری کــه بشــریت را  ــان اســت پ ــی پای نامحــدود و رحمتــش ب

آموخــت و بــا قلــم آشــنا ســاخت
با عرض سالم و احترام خدمت همراهان همیشگی نشریه افرا

ــی تخصصــی  ــن حضــورم در نشــریه علم ــه اولی ــندم ک ــیار خرس بس
عمــران – افــرا ، بــا شــماره ســوم ایــن نشــریه مصــادف شــده اســت.

ــد  ــجویان جدی ــه دانش ــم ب ــی نمای ــرض م ــدم ع ــر مق ــدا خی در ابت
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد.

بــه دلیــل اســتقبال چشــمگیر از شــماره هــای اول و دوم ایــن نشــریه 
کــه بــا لطــف خــدای مهربــان و همراهــی دوســتان و اســتادان گرامــی 
همــراه شــده اســت، ایــن نشــریه هــم اکنــون در اولیــن ســال خــود 
بــه شــماره ســوم رســیده اســت و در تــالش اســت تــا در ایــن مســیر 
ــه  ــواران ادام ــا همراهــی شــما بزرگ ــزون خــود ب ــت روز اف ــه موفقی ب

دهــد.
هــدف ایــن اســت تــا در آینــده ای نزدیــک بتوانیــم بــا ارایــۀ 
موضوعــات تخصصــی در حیطــه مهندســی عمــران، عالقــه منــدان را 

ــازیم.  ــنا س ــته آش ــن رش ــه ای ب
بــه همیــن جهــت تیــم نشــریه از شــما مخاطــب گرامــی مــی خواهــد 
تــا بــا موضوعــات پیشــنهادی خــود، مــا را در ایــن راه همراهــی کنیــد. 
درپایــان از تمــام کســانی کــه مــا را در تهیــه و تنظیــم ایــن نشــریه 
ــتان  ــن دوس ــا و همچنی ــتاد راهنم ــه اس ــن جمل ــد ِم ــی کردن همراه

ــز تیــم نشــریه تشــکر میکنــم. عزی

و مثل همیشه
 منتظرتان هستیم 
منتظرمان باشید...
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مهندســی عمــران قدیمــی تریــن رشــته مهندســی 
دنیــا مــی باشــد کــه از زمــان نیــاز بشــر بــه ســاخت 
ــی  ــای ارتباط ــداث راه ه ــن آب و اح ــرپناه، تامی س
بوجــود آمــد. بعــد از جنــگ جهانــی مهندســان بــه 
ــدند.  ــیم ش ــی تقس ــر نظام ــی و غی ــته نظام دو دس
ــه در ســاخت  ــد ک ــرادی بودن ــی اف ــان نظام مهندس
ادوات نظامــی تبحــر داشــتند و مهندســان غیــر 
نظامــی، افــرادی بودنــد کــه در ســاخت انــواع 
ــر  ــاه بش ــور رف ــه منظ ــه ب ــایلی ک ــا و وس ــازه ه س
ــن  ــه همی ــد. ب ــی نمودن ــت م طراحــی شــدند فعالی
ــان انگلیســی  دلیــل رشــته مهندســی عمــران در زب
ــده  ــی )civil Engineering( نامی ــر نظام مهندســی غی

مــی شــود.
مهندســی عمــران طیــف وســیعی از فعالیــت هــای 
ــای  ــاختمان ه ــواع س ــی ان ــامل طراح ــی ش مهندس
مســکونی و اداری و یــا ســاختمان هــای بــا کاربــری 
ــی  هــای خــاص، طراحــی و اجــرای ســازه هــای آب
شــامل ســدها و نیــروگاه هــا، شــبکه هــای انتقــال 
ــادر،  ــی و بن ــکوهای نفت ــا، س ــه ه ــه خان آب، تصفی
مــوج شــکن هــا، ســازه هــای کنتــرل و مهــار 
ــم  ــرودگاه و راه آهــن، ترمی ســیالب، طراحــی راه، ف

عمران، پیش نیاز بقا

خــاک و تحلیــل و طراحــی ســازه هــا در برابــر 
بارهــای دینامیکــی ماننــد زلزلــه را در بــر مــی گیرد.     
در طــول تاریــخ مهندســان ایرانــی همــواره در عرصه 
ــه  ــد. از جمل ــوده ان ــگام ب ــران پیش ــی عم مهندس
خدمــات و شــاهکار هــای ایرانیــان در ایــن خصــوص 
عبارتنــد از بنــای مجلــل تخــت جمشــید بــه عنــوان 
ــن شــهرک تاریخــی جهــان کــه دارای  قدیمــی تری
سیســتم جمــع آوری آب هــای ســطحی و فاضــالب 
ــا  ــوده اســت و ی ــال هــای زیرزمینــی ب بصــورت کان
ــب  ــه موج ــزد ک ــهر ی ــوات ش ــترده قن ــبکه  گس ش
ــان  ــداع ایرانی ــوان اب ــه عن ــا ب ــات در دنی ــده قن ش
بــرای انتقــال آب در مناطــق کویــری شــناخته شــود.

معرفی
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد نجــف آبــاد فعالیــت خــود را در ســال 1۳6۵ 
ــال 1۳۸7  ــاز و از س ــران آغ ــروه عم ــوان گ ــه عن ب
تحــت عنــوان دانشــکده مهندســی عمــران تاکنــون 
بــه فعالیــت خــود ادامــه داده اســت و هــم اینــک بــا 
ــأت  ــو  هی ــد 24 عض ــص و تعه ــری از تخص بهره گی

ــا حضــور1100 دانشــجوی علمــی مجــرب و ب

نویسنده : محمد توکلی انارکی 
ورودی 1398 کارشناسی عمران
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توانمنــد در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد 
ــی  ــی و پژوهش ــای آموزش ــه فعالیت ه ــری ب و دکت

ــد. ــه می ده ــود ادام ــد خ ــه و روزآم مبتکران
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد نجــف آبــاد هــم اکنــون عــالوه بــر رشــته ی            
در  کارشناســی،  مقطــع  در  عمــران  مهندســی 
ــه،  ــازه، زلزل ــد: س ــی ارش ــش کارشناس ــج گرای پن
ژئوتکنیــک، مدیریــت ســاخت، راه و ترابــری و شــش 
گرایــش مقطــع دکتــری: ســازه، زلزلــه، ژئوتکنیــک، 
مدیریــت ســاخت، مدیریــت منابــع آب و ســازه هــای 

ــرد.            ــی پذی ــجو م ــی، دانش هیدرولیک
ــه در مقطــع کارشناســی  ــح اســت ک ــه توضی الزم ب
تمامــی مــوارد معرفــی شــده بــه صــورت مقدماتــی و 
در حــد آمــوزش هــای پایه مطرح می گردنــد، ولی در 
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی، بــرای بررســی جامــع و 
عمیــق تــر موضــوع و تربیــت افــراد متخصــص، ایــن 
ــب  ــده و در غال ــزا ش ــر مج ــک دیگ ــا از ی ــته ه رش
ــرح  ــرا مط ــد و دکت ــی ارش ــای کارشناس ــش ه گرای
مــی شــوند. در ادامــه هــر یــک از ایــن رشــته هــا بــه 

اختصــار معرفــی مــی گردنــد:
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مهندسی سازه:
در تعریــف کلــی ســازه، مجموعــه ای از اعضــا اســت 
ــل  ــر منتق ــطح دیگ ــه س ــطحی ب ــرو را از س ــه نی ک
مــی کنــد، بــر اســاس ایــن تعریــف، ســاختمان هــا، 
ــی، مخــازن  ــا، ســازه هــای صنعت ــا، ســیلو ه ــل ه پ
ــدف از  ــوند. ه ــی ش ــوب م ــازه محس ــدها س آب، س
مهندســی ســازه، طــرح و اجــرای ســازه هایــی اســت 
ــی  ــد کاف ــه ح ــادی و ب ــن اقتص ــد ممک ــا ح ــه ت ک
ــر اســاس اصــول  ــازه ب ــند. مهندســی س ــن باش ایم
ــع  ــه و در واق ــک توســعه یافت ــوم ریاضــی و فیزی عل
کاربــرد فیزیــک مکانیــک در شــناخت رفتــار و 

ــا اســت. ــازه ه طراحــی س

مهندسی زلزله:
ــر  ــرزه ب ــن ل ــر زمی ــن رشــته بررســی تاثی هــدف ای
مصنوعات ســاخت بشــر نظیر ســاختمان ها و ارائه ی                                                                         
ــه و  ــرات مخــرب زلزل ــرای کاهــش اث ــی ب راهکارهای

افزایــش ایمنــی بشــر در مقابــل آن مــی باشــد.

مدیریت ساخت:
ــی و  ــه ارزیاب ــوان ب ــی ت ــته م ــن رش ــداف ای از اه
ــروژه و  ــت پ ــی، مدیری ــای عمران ــروژه ه ــرل پ کنت
امــور پیمــان در ابعــاد حقوقــی، اقتصــادی و اجرایــی، 
امــور قراردادهــا، برنامــه ریــزی و کنتــرل پــروژه هــا، 
ــواع  ــل ان ــانی، تحلی ــع انس ــری مناب ــت و رهب هدای
مصالــح و روش هــای ســاخت، تجزیــه وتحلیــل 
ــزرگ،  ــای ب ــروژه ه ــداری پ ــاخت، نگه ــات س عملی
اســتفاده بهینــه از ماشــین آالت و روش هــای ترمیــم 

ــرد. ــا اشــاره ک ســازه ه

مهندسی ژئوتکنیک:
ــکیل  ــح تش ــار مصال ــی رفت ــه بررس ــته ب ــن رش ای
دهنــده ی زمیــن نظیــر ســنگ و خــاک از دیــدگاه 
ایمنــی ابنیــه و هــم چنیــن طراحــی و ســاخت 
ســدهای خاکــی، تونــل هــا، شــیروانی هــا و بــه طــور 
کلــی هــر نــوع ســاختاری کــه از ایــن مصالــح در آن 

ــردازد. ــی پ ــود، م ــی ش ــتفاده م اس
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سازه های هیدرولیکی:
ــی  ــه طراحــی و اجــرای ســازه های ــن رشــته ب در ای
ــا  ــره و ی ــه ی ذخی ــه وظیف ــود ک ــی ش ــه م پرداخت
ــوان  ــه عن ــد. ب ــده دارن ــان آب را عه ــت جری هدای
ــای آب  ــال ه ــی، کان ــای بتن ــال طراحــی ســد ه مث
و ســیل بندهــا از زمینــه هــای فعالیــت ایــن رشــته           

ــد.             ــی باش م

مدیریت منابع آب:
هــدف این رشــته شــناخت، ذخیــره، کنتــرل، انتقال، 
انحــراف و توزیــع منابــع آب و هــم چنیــن مدیریــت 
نیازهــای آبــی مــی باشــد. بــه طــور کلــی مهــم ترین 
موضــوع مطــرح در ایــن رشــته، مدیریــت و نظــارت 

بــر ذخیــره و اســتفاده از منابــع آبــی اســت.

مهندسی راه و ترابری:
در ایــن رشــته بــه صــورت خــاص بــه طرح هندســی 
انــواع راه هــای ارتباطــی )اعــم از راه هــای درون 
ــرودگاه و ...( و  ــن، ف ــهری، راه آه ــرون ش ــهری، ب ش
ــه طراحــی روســازی، زیرســازی،  ــوط ب مباحــث مرب
مدیریــت و نگهــداری و تحلیــل ترافیکــی راه هــا 
)بهبــود ایمنــی معابــر و راه هــا، تعییــن نقــاط حادثه

ــن طراحــی  ــم چنی ــه می شــود. ه ــز، ...( پرداخت خی
مســیرهای خــاص از جملــه طراحــی تونــل، طراحــی 
ــز از  ــا نی ــی و مهندســی آن ه ــل و مشــخصات فن پ

ــن رشــته مطــرح اســت. مــواردی اســت کــه در ای

مجموعه آزمایشگاه ها
 امکانــات آزمایشــگاهی دانشــکده مهندســی عمــران 
ــاد در ســطح  دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آب
ــای  ــگاه ه ــه آزمایش ــد؛ مجموع ــی باش ــی م مطلوب
عمــران در ســال 1۳7۳ تاســیس و هــم اکنــون 
شــامل آزمایشــگاه هــای مصالــح و تکنولــوژی بتــن، 
مکانیــک خــاک  هیدرولیــک،  مکانیــک خــاک، 
پیشــرفته، هیدرولیــک پیشــرفته و کارگاه نقشــه 
ــی و  ــای آموزش ــخگوی نیازه ــوده و پاس ــرداری ب ب
پژوهشــی دانشــجویان مــی باشــد. آزمایشــگاه ســازه، 
زلزلــه و تکنولــوژی بتــن پیشــرفته بــا تجهیــزات بــه 
روز و کامــل، بــا بودجــه ای بالــغ بــر پنجــاه میلیــارد 

ــی شــود. ــال م ــان ســال 1401 فع ــا پای ــال، ت ری
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سازه ایی که باعث کند شدن چرخش زمین میشود!!!

بــزرگ تریــن ســازه بتنــی ســیاره در رودخانــه یانــگ 
ــه انگلیســی :  ــه )ب ــه دهان ــد س ــرار دارد. س ــه ق تس
ــر از دوکیلومتــر طــول  Three Gorges Dam( بیــش ت

ــد  ــن س ــاخت ای ــرای س ــاع دارد. ب ــر ارتف و1۸1مت
چهــل هــزار کارگــر بیشــتر از هفــده ســال فعالیــت 
کردنــد. چیــن یکــی از کشــورهایی اســت کــه ســریع 
ــد  ــرای رش ــت و ب ــادی را داراس ــد اقتص ــن رش تری

ــرژی بیشــتری نیــز دارد. ــه ان بیشــتر نیــاز ب
ــه  ــه دهان ــد س ــرژی را س ــن ان ــادی از ای ــش زی بخ
کــه بــر روی رودخانــه یانــگ تســه قــرار دارد تامیــن 
مــی کنــد. قبــل از اینکــه ســاخت ایــن ســد شــروع 
ــا  ــگ تســه ب ــه یان ــد مســیر رودخان ــدا بای شــود ابت
ــد و حــدود  ــی دادن ــر م ــر را تغیی ــرض دو کیلومت ع
یــک میلیــون ســیصد هــزار ســکنه را منتقــل 
ــد.                           ــرار نگیرن ــیل ق ــرض س ــا در مع ــد ت ــی کردن م
ــرداری شــد، آب،  ــاده بهــره ب هنگامــی کــه ســد آم
ســرعت ســیاره را بــه مقدار نامحسوســی پاییــن آورد.                                                                       
ســد ســه دهانــه بزرگتریــن پــروژه هیدروالکتریکــی 

ــر  ــون مت ــد 2۸ میلی ــن س ــاخت ای ــت. درس دنیاس
مکعــب بتــن اســتفاده شــده اســت؛ ایــن ســد ایــده 
لــرد آرمســترانگ)به انگلیســی: Lord Armstrong ( را 
بــرای تولیــد بــرق مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. 
ایــن ســد ســه اتاقــک انــرژی بــا متــراژ 700متــری 
را داراســت و محــل قرارگیــری ایــن اتاقــک هــا زیــر 
ــگ  ــه یان ــراف رودخان ــای اط ــره ه ــن در صخ زمی
تســه اســت. ســد ســه دهانــه۳2 ژنراتــور در اتاقــک 

ــرژی خــود داراســت. هــای ان

نویسنده : زهرا محمدی خونسارکی
 ورودی 1398 کارشناسی عمران
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ــه  ــی ب ــم بتن ــای عظی ــال ه ــق کان ــا از طری آب ه
ــان ســریع  ــت مــی شــوند. جری ســمت پاییــن هدای
ــه  ــه توربیــن هــا برخــورد کــرده و آن هــا را ب آب ب
حرکــت درمــی آورد. ایــن حرکــت بــه ســمت روتــور 
ژنراتــور انتقــال داده مــی شــود؛ ایــن توربیــن هــا بــا 
ــد کــه ســیم  ــزرگ تجهیــز شــده ان آهــن رباهــای ب
هــای مســی درون لولــه هــا را بــه مســافت هــای دور 

مــی فرســتند تــا بــرق تولیــد کننــد.

یکــی از ایــن ۳2 ژنراتورهــا مــی توانــد بــه انــداز یــک 
نیــروگاه هســته ای کوچــک، بــرق تولیــد کنــد و بــه 
همیــن ســبب، بــرق کافــی بــرای جمعیــت چیــن را 

ایــن ســد توانســت تأمیــن کنــد.
رودخانــه یانــگ تســه، بیــش از شــش هــزار کیلومتــر 
طــول دارد و در بعضــی مناطــق عــرض آن بــه 
چندیــن کیلومتــر مــی رســد و بزرگتریــن رودخانــه 
چیــن شــناخته مــی شــود. قبــل از ســاخت ســد، اگر 
ــه ســرازیر  ــر روی ســد ســه دهان ــگ تســه ب رود یان
مــی شــد، بیشــتر مناطــق را بــه زیــر آب مــی بــرد؛ 
ــه  ــار ب ــین ناچ ــد ، مهندس ــاختن س ــرای س ــس ب پ
جابــه جایــی یــک میلیــون ســیصد نفــر ازجمعیــت 

ــن، در زمینهــای پشــت ســد شــدند.  چی
ــا  ــا ب ــره ه ــان صخ ــازی ، در می ــد س در گام اول س
ــی  ــد موقت ــاخته س ــش س ــی پی ــای بتن ــوک ه بل
ــه را در مــدت  ســاخته شــد؛ کــه ایــن ســد، رودخان
ســاخت ســد ســه دهانــه کنتــرل مــی کــرد. کنتــرل 
ــروژه عظیــم بســیار  ــرای ســاخت ایــن پ ــه ب رودخان
ــه  ــا ایــن آگاهــی کــه رودخان ــود. ب ــه مهمــی ب مقول
ــا،  ــای دنی ــن روده ــی از بزرگتری ــه، یک ــگ تس یان

خروشــان و عمیــق اســت؛ پــس ســاخت ســد موقــت 
ــه  ــه تعبی ــه دهان ــد س ــاخت س ــت س ــرای امنی را ب

ــد. کردن
ــدهای  ــه ای از س ــر روی مجموع ــین ؛ کار ب مهندس
ــی  ــه کانال ــی ک ــه زمان ــد ک ــروع کردن ــنگی را ش س
بــرای انحــراف رودخانــه بــاز مــی کننــد، بخشــی از 
ــپس  ــه دارد؛ س ــته نگ ــه را بس ــگ تس ــه یان رودخان
ــر  ــد و ب ــه ریختن ــن خــاک درون رودخان ــن ت چندی
روی آن ســد موقــت دیگــری ســاختند و بتــن ریــزی 

ــد. کردن
هنگامــی کــه رودخانــه پشــت ســد موقــت، کنتــرل 
شــد. آن هــا آخریــن بخــش ســد را ســاختند. ســپس 
ســد موقــت را برداشــتند تــا آب میــان توربیــن هــای 

ســد اصلــی جریــان یابــد.
چالشــی کــه مهندســین، بعــد از ســاخت ســد موقت 
ــه از مســیر آب  ــود کــه: آن را چگون ــن ب داشــتند ای
بردارنــد. ایــن ســد موقــت بــه قــدری بلنــد بــود کــه 
ــی  ــرد و آن را باق نمــی شــد از آن چشــم پوشــی ک
گذاشــت. بنابرایــن؛ در آن ســوراخ هایــی ســاختند تا 
ــرای انفجــار از آن هــا اســتفاده کننــد در 6 ژوئــن   ب
2006 آن هــا ســد موقــت را بــا  190 تــن دینامیــت 
ــد و منافــذ را بســتند و در چندثانیــه ســد  پــر کردن
ــا رهــا شــدن آب هــای ذخیــره شــده  فروریخــت، ب
ــه ســمت ســد  ــوج بزرگــی ب ــت، م پشــت ســد موق
ســه دهانــه وارد شــد کــه آخریــن آزمایــش مقاومــت 

ایــن ســد بــود.
ارتفــاع ســد 1۸1 متــر و 2 کیلومتــر طــول دارد 
کــه حجــم بتــن اســتفاده شــده در آن بســیار زیــاد 
اســت؛ پــس بایــد تمــام موانــع خنــک شــدن ســد را 
ــواد و  ــح، م ــین؛ مصال ــتند. مهندس ــی داش از راه برم
شــن را قبــل از مخلــوط کــردن خنــک مــی کردنــد و 
بــه آن هــا یــخ اضافــه کردنــد و تمــام تمهیداتــی کــه 
ــا آن  ــد ت ــد را انجــام دادن ــن بیای ــن پایی حــرارت بت
هــا قبــل از اینکــه بتــن گــرم شــود؛ بتواننــد حــرارت 
بتــن را بــرای ترک هــای ناشــی از انقباض و انبســاط 
بتــن کنتــرل کننــد. آن هــا در گرمــای تابســتان، از 
ــا یــک  ــد ت ــاش اســتفاده کردن یــک سیســتم مــه پ
الیــه مــه بــاالی ســد بــه وجــود آیــد و از تابــش نــور 
خورشــید بــه بدنــه ســد و افزایــش دمــای درون آن 

جلوگیــری کننــد.
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امــا اگــر ایــن ســد بــر روی یــک فونداســیون ضعیــف 
ســاخته مــی شــد؛ تمــام فعالیــت هایــی کــه بــرای 

تــرک نخــوردن ســد انجــام شــد بــی فایــده بــود.
ــد  ــد بای ــه س ــت بدن ــر مقاوم ــالوه ب ــین، ع مهندس
فونداســیون آن را طــوری آمــاده ســازی مــی کردنــد 
کــه غیــر قابــل نفــوذ باشــد و آب راه فــراری نداشــته 
باشــد. در هنگامــی کــه آب پشــت ســد بــاال بیایــد؛ 
فشــار زیــادی دارد و وقتــی ســد اجــازه نفــوذ آب را 
نمــی دهــد آب بــه پاییــن نفــوذ مــی کنــد و عمــال 
ســاختن ســد بــی فایــده اســت. چالــش بــزرگ تــری 
از ســاخت بدنــه ســد وجــود دارد کــه بســتر رودخانه 

را غیــر قابــل نفــوذ کنیــم.
مهندســین، راه حلــی بــرای ایــن چالــش بــزرگ بــه 
وجــود آوردنــد. یــک ســری شــبکه لولــه ای کــه لوله 
هــای عمــودی هســتند را در بســتر رودخانــه پاییــن 
مــی برنــد و ســوراخ هــای کوچکــی در اطرافشــان به 
وجــود مــی آورنــد و آن هــا را بــه تلمبــه فشــار بــاال 
متصــل مــی کننــد. در ایــن تلمبــه یــک مــالت شــل 
از ســیمان و آب وجــود دارد. هنگامــی کــه ســیمان 
و دوغــاب ســفت مــی شــود ؛ یــک مانــع غیــر قابــل 
نفــوذ در خــاک بــه وجــود مــی آیــد. بنابرایــن؛ ســد 
بتنــی دیگــری در زیــر ســد ســاخته مــی شــود. برای 
ایجــاد جــدار بتنــی غیــر قابــل نفــوذ، زیــر ســد ســه 
دهانــه، مهندســین، صــد کیلومتــر لولــه زیــر ســنگ 

هــای گرانیتــی بســتر رودخانــه قــرار دادنــد. ســپس 
انهــا 200 هــزار متــر مکعــب بتــن را درون لولــه هــا 
تلمبــه کردند.کــه درون شــکاف صخــره هــا فشــرده 
شــود ؛ هنگامــی کــه دوغــاب ســفت شــد؛ ســنگها بــه 
پایــه هــای ســخت ضــدآب، بــرای پایــه هــای ســد 

تبدیــل شــد.

هرزمانــی کــه آب از بــاالی ســد ســرریز مــی شــود؛ 
تمــام زمیــن هــای مقابلــش را سســت مــی کنــد و 
ــر مــی شــود. ســد، حجــم  ســد بســیار آســیب پذی
ــه  ــود نگ ــت خ ــیل، پش ــان س ــادی آب را در زم زی
ــون  ــدود 22 بیلی ــه ح ــه دهان ــد س ــی دارد. در س م
ــا  ــپس ب ــت. س ــده اس ــره ش ــب آب ذخی ــر مکع مت
ــمت 46  ــه س ــده آب را ب ــرل ش ــتم کنت ــک سیس ی
مجــرای آب هدایــت مــی کنــد کــه ایــن مجراهــا در 
پاییــن ســد قابــل مشــاهده هســتند. طرح مهندســی 
ــه  ــه ب ــروی آب ک ــا نی ــه، ب ــه دهان ــد س ــرای س مج
ســرعت و شــدت عظیــم در پاییــن ســد مــی رســد 
مقابلــه مــی کنــد. بــرای کــم کــردن نیــروی آب کــه 
در هنــگام ســرازیری ســد بــه ســمت پاییــن ســرازیر 
مــی شــود؛ مهندســین مجموعــه ای از دریچــه هــا 
ــه  ــده را تخلی ــره ش ــا آب ذخی ــد ت ــی کنن ــاز م را ب
ــود  ــارج ش ــتقیم خ ــورت مس ــه ص ــر آب ب ــد. اگ کن

ــد فونداســیون ســد را خــراب کنــد. مــی توان
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ــد  ــی س ــی بتن ــرای ناودان ــان، مج ــن مهندس بنابرای
ــه ســمت  ــد؛ مجــرای ســد، آب را ب ــاز مــی کنن را ب
بیــرون پرتــاب مــی کنــد. بــه هنــگام پرتــاب آب بــه 
ــری  ــرات کوچکت ــه قط ــرده و آب ب ــورد ک ــوا برخ ه
تبدیــل مــی شــود و بخــش قابــل توجهــی از انــرژی 

خــود را از دســت مــی دهــد.
بنابرایــن؛ آب بــدون هیــچ آســیبی بــه فونداســیون، 
ــاز  ــا ب ــن، ب ــردد؛ بنابرای ــیر برمیگ ــه مس ــاره ب دوب
کــردن دریچــه هــای ســد ســه دهانــه دیگــر نگرانــی 

ــدارد. وجــود ن
رودخانــه یانــگ تســه، بــرای حمــل و نقــل آبــی در 
چیــن مهــم اســت .در ســال حــدود ۸ میلیــون تــن 
ــود  ــی ش ــل م ــیر حم ــن مس ــق ای ــه از طری محمول
ــن مســیر عبــور  ــه حــدود 170 کشــتی از ای و روزان
مــی کنــد.در نتیجــه مهندســین، ایــن مشــکل را بــا 
ــرای  ــا ب ــتی ه ــر کش ــد باالب ــن س ــاخت بزرگتری س

ــد. عبــور از ســد حــل کردن
ــر مــی شــوند؛  کشــتی هــا در پاییــن ســد وارد باالب
دروازه باالبــر بســته مــی شــود و آب بــه درون باالبــر 
ــرد.  ــی ب ــاال م ــا را ب ــد و کشــتی ه ــی یاب ــان م جری
ــر را طــی کننــد  کشــتی هــا بایــد پنــج طبقــه باالب
تــا بــه بــاال برســند کــه حــدود چهــار ســاعت طــول 
میکشــد. ایــن کار بــرای کشــتی هــای باربــری 

ــای مســافربری  ــق ه ــرای قای ــا ب مناســب اســت؛ ام
ــر! زمانب

بــرای فراهــم کــردن شــرایط بهتــری از یــک حمــل 
ــک  ــین ی ــافران، مهندس ــرای مس ــد ب ــل کارآم و نق
سیســتم باالبــر کشــتی را ســاختند. کــه بــاال بــردن 
را در مــدت ۳6 دقیقــه انجــام مــی دهــد. ســد ســه 
ــه چیــن ،کشــتی هــا را ماننــد یــک آسانســور  دهان
بــاال مــی بــرد و علــت عملکــرد آن در دیــواره هــای 
ــادل  ــای تع ــه ه ــین وزن ــت. مهندس ــد اس ــی س بتن
در دیــواره نصــب کــرده انــد کــه بیشــترین کار بــاال 
بــردن را انجــام مــی دهــد. 161 هــزار بلــوک بتنــی 
بــه وســیله کابــل هایــی بــه محفظــه فــوالدی وصــل 
خواهنــد شــد کــه کشــتی را حمــل مــی کننــد و در 
آب شــناور مــی شــوند؛  هنگامــی کــه وزنــه  تعــادل  
آویختــه مــی شــود. آنهــا محفظــه را بــه ســمت بــاال 
مــی کشــند  و کشــتی بــه بــاال حمــل می شــود؛ این 
ــد                                                                  ــاع دارد و مــی توان ــر ارتف ــر کشــتی 11۳ مت باالب
کشــتی هایــی تــا ســه هــزار تــن را جابــه جــا کنــد. 
ســد ســه دهانــه، یــک ســد هیدروالکتریکــی اســت و 
مقــدار انــرژی تولیــد شــده در آن بیشــتر از هــر ســد 
دیگــری اســت. امــا همــه علــت ســاخت ایــن ســد 

انــرژی نبــوده اســت؛
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رود یانــگ تســه تــا قبــل تعبیــه ســد ســه دهانــه بــه 
دلیــل ســیالب هــای عظیمــش شــناخته مــی شــد و 
هــر ده ســال یــک بار ســیل عظیمــی جاری می شــد.                                                                           
ــد  ــی، س ــین چین ــم، مهندس ــل مه ــن دلی ــه همی ب
ــیل  ــن س ــد ای ــا بتوانن ــاختند ت ــه را س ــه دهان س
ــد  ــه س ــد. در نتیج ــرل کنن ــکالت را کنت ــا و مش ه
جلــوی ســیل را میگیــرد و بــه صــورت کنتــرل شــده 

ســیالب را آزاد مــی کنــد. 
ــگ تســه  یکــی از مشــکالت بزرگــی کــه در رود یان
وجــود دارد؛ مشــکل رســوبات آن اســت. حــدود 
۵00 میلیــون تــن در هــر ســال رســوب تــه نشــین 

مــی شــود کــه برابــر بــا حــدود یــک میلیــون متــر 
مکعــب اســت. و چندیــن تــن رســوب در پشــت ســد 
تهدیــدی بــرای محفظــه ســد اســت. رســوباتی که در 
درون محفظــه وارد مــی شــوند؛ ظرفیــت را کاهــش 
مــی دهنــد و اگــر از ارتفاعــی باالتــر هــم بیایــد در 
قــدرت کار توربیــن هــا نیــز اختــالل ایجاد مــی کند؛                                                               
مهندســین ، دریچــه هایــی در قســمت عمیــق 
ــی  ــتون هیدرولیک ــا پیس ــد و ب ــته ان ــد کار گذاش س
ــند؛  ــی کش ــاال م ــا را ب ــه ه ــن دریچ ــدی ای قدرتمن
هنگامــی کــه دریچــه هــا را بــاز مــی کننــد ســیالب، 

رســوبات را بــه بیــرون ســد مــی روبــد.
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مطالبــی کــه گفتــه شــد؛ چکیــده ای از مهــم تریــن 
ــه  ــد س ــد بود.س ــن س ــی ای ــای مهندس ــمت ه قس
ــا  ــری در دنی ــد دیگ ــر س ــش از ه ــن بی ــه چی دهان
ــول  ــک غ ــوان ی ــه عن ــد و ب ــی کن ــد م ــرژی تولی ان
تاریخــی مهندســی شــناخته شــده اســت کــه کامــل 
ــت. ــود در دنیاس ــی موج ــد هیدروالکتریک ــن س تری

قــدرت کار توربیــن هــا نیــز اختــالل ایجاد مــی کند؛                                                              
مهندســین ، دریچــه هایــی در قســمت عمیــق 
ــی  ــتون هیدرولیک ــا پیس ــد و ب ــته ان ــد کار گذاش س
ــند؛  ــی کش ــاال م ــا را ب ــه ه ــن دریچ ــدی ای قدرتمن
هنگامــی کــه دریچــه هــا را بــاز مــی کننــد ســیالب، 

ــد. ــه بیــرون ســد مــی روب رســوبات را ب

1- Three Gorges reservoir raises water to target level.
2- Jiang, H., Qiang , M., Lin, P., 2016c. Assessment of online public opinions on large 
in- frastructure projects: a case study of the Three Gorges Project in China. Environ .

3-”Three Gorges Dam Hydro Electric Power Plan , China”. Power Technology .
4-”Three Gorges Dam” (in Chinese)  . China Three Gorges Project Corporation.
5- “China’s Three Gorges Dam sets world hydropower production record – China 
Daily”.  

6- Three Gorges reservoir raises water to target level”.
7-Ma, Yue (November 26, 2010). “Three Gorges Dam” . Stanford   University.
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»مصاحبــه بــا دکتــر محســن ســعادت عضــو هیــات علمی 
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

نجــف آبــاد پیرامــون توســعه پایــدار و محیط زیســت«

معرفی:
جنــاب آقــای دکتــر محســن ســعادت، عضــو هیــات 
ــگاه آزاد  ــران دانش ــی عم ــکده مهندس ــی دانش علم
اســالمی واحــد نجــف آبــاد و مدیــر گــروه تحصیــالت 
تکمیلــی )مدیریــت ســاخت و ژئوتکنیــک( دانشــکده 

مهندســی عمــران مــی باشــند.

سوابق تحصیلی:
ــش  ــری گرای ــل مقاطــع دکت ــارغ التحصی ایشــان، ف
مهندســی عمران-مدیریــت منابــع آب در ســال 
مهندســی  گرایــش  ارشــد  1۳96،کارشناســی 
عمران-محیــط زیســت در ســال 1۳۸6و کارشناســی 
گرایــش مهندســی عمران-عمــران در ســال1۳۸4 از 

ــتند. ــان هس ــی اصفه ــگاه صنعت دانش

1. باعــرض ســالم و خســته نباشــید خدمــت 
ــت  ــی باب ــد گوی ــوش آم ــن خ ــما، ضم ش
ــریه،  ــن نش ــوم ای ــماره س ــان در ش حضورت

2. از شــما ممنونــم کــه دعــوت بنــده جهــت 
ــد.                              ــه را پذیرفتی ــن مصاحب ــور در ای حض

آقــای دکتــر لطفــا راجــع بــه مفهــوم توســعه 
ــح دهید.  پایدارتوضی

ســالم و عــرض ادب خدمــت شــما و همراهــان 
نشــریه افــرا، از دعــوت شــما بســیار ممنونــم. یکــی 
از موضوعاتــی کــه امــروزه در دنیــا مطــرح می شــود، 
ــدار اســت کــه ابعــاد مختلفــی از  بحــث توســعه پای
ــان  ــرد. انس ــی گی ــر م ــا را در ب ــان ه ــی انس زندگ
ــه  ــه و نادرســت موجــب ب ــی روی ــا اســتفاده ب ــا ب ه
ــع  ــط زیســت و مناب ــت محی ــن وضعی خطــر انداخت
ــه  ــرای ب ــر ب ــن خاط ــه همی ــد؛ ب ــده ان ــی ش طبیع
ــن ســال  ــا، چندی ــن آســیب ه ــاندن ای ــل رس حداق
ــدار مطــرح  ــام توســعه ی پای ــه ن ــه ای ب ــل برنام قب
شــد کــه هــم اکنــون تــا حــد زیــادی شــیوه زندگــی 
مــردم را تغییــر داده اســت. کمبــود منابــع طبیعــی و 
رشــد روز افــزون جمعیــت جهانــی،  دو مــورد اصلــی 
هســتند کــه موجــب آســیب رســاندن بــه پایــداری 

نویسنده : فاطمه شریفی تشنیزی 
 ورودی 1398 کارشناسی عمران
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ــر  ــن خاط ــه همی ــوند. ب ــی ش ــت م ــط زیس محی
ــظ و  ــور حف ــه منظ ــدار ب ــعه ی پای ــروزه از توس ام
ــه  ــدون آســیب رســاندن ب ــع طبیعــی ب تامیــن مناب

محیــط زیســت اســتفاده مــی شــود.

3. توســعه ی پایــدار، از چــه ابعــادی تشــکیل 
شــده است؟

توســعه ی پایــدار ســه بعــد اصلــی محیــط زیســتی، 
ــتی  ــط زیس ــد محی ــادی دارد. بع ــی و اقتص اجتماع
ایــن مفهــوم نشــان مــی دهــد کــه بــرای رســیدن به 
توســعه ی پایــدار بایــد محیــط زیســت را حفــظ کرد 
و بــه آن احتــرام گذاشــت. درواقــع بــدون محافظــت 
ــعه ی  ــه توس ــیدن ب ــکان رس ــت، ام ــط زیس از محی
پایــدار وجــود نــدارد. عــدم توجــه بــه محیط زیســت 
شــاید درکوتــاه مــدت بتوانــد باعــث رشــد اقتصــادی 
بشــود ولــی بــدون شــک نمیتوانــد توســعه ی پایــدار 
ــی  ــت اجتماع ــن مقبولی ــد؛ همچنی ــن کن را تضمی
ــن مقبولیــت  ــدار بســیار مهــم اســت. ای توســعه پای
ــا  ــد ب ــه بای ــردم جامع ــه م ــت ک ــن معناس ــه ای ب
کلیــات طــرح هــای توســعه پایــدار موافــق باشــند، 
در صــورت رعایــت ایــن اصــل در دراز مــدت امــکان 
رســیدن بــه توســعه ی پایــدار وجــود دارد. از طــرف 
ــدون  ــده ب ــه ش ــورد گفت ــه دو م ــن ب ــر پرداخت دیگ
ــت در  ــث شکس ــادی باع ــائل اقتص ــه مس ــه ب توج
طــرح هــای توســعه پایــدار خواهــد شــد. در مجمــوع 
ــط  ــه محی ــد ب ــدار بای ــوان گفــت توســعه پای ــی ت م
زیســت آســیب وارد نکنــد و در عیــن حــال مقبولیت 
ــز هــم از نظــر اجتماعــی و هــم  ــردم را نی عمــوم م

اقتصــادی داشــته باشــد.

4. بــه طــور کلــی هــدف اســتفاده از توســعه 
ــه  ی پایــدار در زندگــی روزمــره چیســت و ب
ــرده  ــی ک ــه کمک ــردم چ ــی م ــود زندگ بهب

ــت ؟                                                                                           اس
توســعه ی پایــدار یــک انتخــاب نیســت، بلکــه یــک 
ــر  ــردم ب ــدت م ــاه م ــاید در کوت ضــرورت اســت. ش
اثــر توســعه ی پایــدار دچــار ضــرر هــای اقتصــادی 
نیــز شــوند. ماننــد قیمــت باالتــر انــرژی هــای تجدید 
پذیــر نســبت بــه ســوخت هــای فســیلی؛ امــا آنچــه 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــدت و ب ــت در دراز م ــلم اس مس
همــه عوامــل ماننــد ســالمت انســان هــا و محیــط 
زیســت، زندگــی عمــوم مــردم بــا توســعه ی پایــدار 

کیفیــت بیشــتری خواهــد داشــت.

ــه اهــداف  ــدار، فقــط ب ــا توســعه ی پای 5. آی
ــا  ــود ی ــی ش ــدود م ــتی مح ــط زیس محی
ــرد ؟  ــی گی ــم دربرم ــری را ه ــداف دیگ اه

ــعه  ــرح توس ــه ط ــد هرگون ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
بــدون در نظــر گرفتــن ابعــاد اجتماعــی و اقتصــادی 
نمــی توانــد یــک توســعه ی پایــدار باشــد و در دراز 

مــدت پاســخگوی نیــاز انســان نیســت.

6. آقــای دکتــر، پدیــده ی توســعه ی پایــدار 
چــه کمکــی بــه اقتصــاد و رفــاه مــردم مــی 

کنــد؟
در کوتــاه مــدت توســعه ی پایــدار عمــال بــر خــالف 
منافــع اقتصــادی مــردم اســت؛ در خیلــی از اوقــات 
ــر از روش  ــی ارزان ت ــای قدیم ــتفاده از روش ه اس
هــای مبتنــی توســعه پایــدار مــی باشــد. امــا آنچــه 
ــه  ــی ک ــه روش های ــد آن اســت ک ــی باش مســلم م
بــر مبنــای توســعه ی پایــدار نباشــند در دراز مــدت 
ــیاری از روش  ــتند. بس ــت هس ــه شکس ــوم ب محک
ــی را  ــع خوب ــدت مناف ــاه م ــی در کوت ــای قدیم ه
نصیــب صاحبــان صنایــع مــی کننــد، اگــر چــه آثــار 
زیــان بــار محیــط زیســتی و اقتصــادی آنهــا در آینده 
طوالنــی تــر گریبــان گیــر همــه مــردم خواهــد شــد.

7. نقــش کســب و کارهــا و صنعــت در توســعه 
ــت؟                                                                ی پایدار چیس

ممکــن اســت بســیاری از کســب و کارهــا و صنایــع 
عالقــه ای به اجــرای اصول توســعه ی پایدار نداشــته 
باشــند. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه اکثــر افــراد به 
منافــع کوتــاه مــدت خــود می اندیشــد و غافــل از آن 
هســتند کــه عــدم توجــه بــه ایــن اصــول مــی توانــد 
کســب و کار آن هــا را در آینــده بــا مشــکل مواجــه 
ــزام کســب وکارهــا و  ــه نظــر مــی رســد ال ســازد. ب
ــت  ــه دول ــتر وظیف ــول بیش ــت اص ــه رعای ــع ب صنای
ــذاری مناســب و لحــاظ  ــون گ ــا قان ــت ب اســت. دول
ــی در  ــت محیط ــان زیس ــای پنه ــه ه ــردن هزین ک
ــه  ــا را ب ــد آنه ــی توان ــع م ــر صنای ــات ب ــب مالی غال

ســمت توســعه ی پایــدار ســوق دهــد.

8. آقــای دکتــر در ســال 2015 ســازمان ملــل 
ــدار مشــخص  ــرای توســعه ی پای 17 هــدف ب
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ــازه ی  ــک ب ــه دارد در ی ــت و برنام ــرده اس ک
ــاند؛  ــر برس ــه ثم ــداف را ب ــن اه ــاله ای 15 س
ــن  ــان هفتمی ــتانه ی پای ــه در آس ــون ک اکن
ســال از ایــن برنامــه هســتیم ، بــه نظــر شــما 
ایــن ســازمان چقــدر در اجــرای ایــن اهــداف 

موفــق بــوده اســت؟
اینجانــب اطــالع دقیقــی از ایــن کــه هرکــدام از ایــن 
17 هــدف تــا چــه حــدی در دنیــا محقــق شــده انــد،                                                                   
ــطح  ــاری در س ــن آم ــوال چنی ــاید اص ــدارم و ش ن
ــی آنچــه مســلم اســت  ــی موجــود نباشــد. ول جهان
آن اســت کــه، جهــان بــه ســمت توســعه ی پایــدار 
در حــال حرکــت اســت؛ متاســفانه فرصت زیــادی در 
برخــی مــوارد ماننــد تغییــرات اقلیمــی باقــی نمانــده 
اســت. بــه همیــن جهــت الزم اســت سیاســتمداران 

اهمیــت بیشــتری به توســعه ی پایدار داده و ســرعت 
حرکــت را افزایــش دهنــد.

9. در آخــر بــاز هــم از شــما بــه جهــت ایــن 
کــه وقــت خــود را در اختیــار مــا گذاشــتید 
و دعــوت مــارا پذیرفتیــد تشــکر مــی کنــم، 
ــده  ــی مان ــی باق ــا مطلب ــه ی ــر نکت ــا اگ لطف

اســت، ذکــر بفرماییــد.
بنــده هــم از شــما تشــکر میکنــم بابــت دعوتتــان و 
ــودم. ــار شــما ب ــروز درکن ــه ام بســیار خوشــحالم ک

ــع شــود و  ــد واق ــب ذکــر شــده مفی ــدوارم مطال امی
ــه  ــم ب ــک ه ــا کم ــی را ب ــه ی جهان ــم جامع بتوانی
ــط زیســت  ــظ محی ــدار و حف ســمت توســعه ی پای

ــید. ــروز باش ــق و پی ــم؛ موف ــت دهی حرک
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Tekla structures و نرم افزار BIM بررسی علم

امــروزه بهره گیــری از فنــاوری مدل ســازی اطالعــات 
ســاختمان در طــول چرخــۀ عمــر یــک ســاختمان، 
از مرحلــه طراحــی مفهومــی تــا تخریــب، بــه امــری 
ــالدی   ــه 70 می ــت . در ده ــده اس ــدل ش ــی ب حیات
ــوان                                 ــا تحــت  عن ــاوری و نرم افزار ه ــن فن ــه ای ــود ک ب
ــرن 21  ــل ق ــدند. در اوای ــازار ش ــه ب               روان
ــمگیری  ــرفت چش ــا پیش ــن نرم افزار ه ــه ای ــود ک ب
کــرد و توجــه بــه جزئیــات ســاختمان، تفــاوت بیــن 

نرم افزار هــا را رقــم زد.
 ) BIM ( ــم ــم بی ــوان عل ــه تحت عن ــات ک ــن جزئی ای
ــدم  ــه ق ــدم ب ــۀ ق ــامل مطالع ــود، ش ــناخته می ش ش

ــد: ــا کمــک می کن ــه م ــه ب ســاختمان اســت ک
ــا و  ــرآورد هزینه ه ــردن، ب ــاخت، متره ک ــد س فرآین
زمــان، ترســیم نقشــه ها و اضافه کــردن پارامترهــای 
ــاد  ــای زی ــروژه و کاره ــام پ ــن انج ــف در حی مختل
ــت  ــک ماک ــت ی ــم. در نهای ــام بدهی ــری را انج دیگ
ــوارد  ــه م ــد ک ــا می ده ــه م ــروژه را ب ــال از پ دیجیت
ــت اســت.  ــل روی ــان در آن قاب ــه طــور همزم ــاال ب ب
پــس از تکمیــل، ایــن مدل هــای تولیــد شــده توســط 

کامپیوتــر، دارای اشــکال هندســی و داده هــای دقیــق 
ــای  ــاخت فعالیت ه ــرای پشــتیبانی از س ــاز ب مورد نی
ســاخت و ســازی هســتند کــه از طریــق آن، نیاز های 
ســاختمان محقــق می شــود. ادبیــات نمی توانــد بیــم 
را بیشــتر از نظــر مالــک یــا یکــی دیگــر از ذینفعــان 
مهــم تعریــف کنــد و درمــورد تعریــف بیــم، توافقــی 
ــوالً  ــه معم ــی ک ــزارش های ــی گ ــدارد ول ــود ن وج
توســط پیمانــکاران بــه آنهــا رجــوع می شــود، 
ــاد  ــد ایج ــد:» فرآین ــف می کن ــه تعری ــم را اینگون بی
ــی،  ــرای طراح ــال ب ــای دیجیت ــتفاده از مدل ه و اس
ــف دیگــری  ــا«. تعری ــات پروژه ه ــا عملی ســاخت و ی
ــت  ــه اس ــه اینگون ــت، ب ــوان داش ــم می ت ــه از بی ک
ســه بعدی  مجــازی  ســاختمان  مــدل  که:»یــک 
هوشــمند کــه می توانــد بــه صــورت دیجیتالــی 
و بــا دربرداشــتن تمــام جنبه هــا یــا اطالعــات 
ســاختمان، در قالبــی هوشــمند کــه می توانــد بــرای 
 )BIM(توســعۀ  ســاختمان بهینه اســتفاه شــود«. بیــم
مخفف واژۀ انگلیسی                                       به 

معنــای مــدل اطالعــات ســاختمان اســت.               

نویسنده : محمد باقری 
 ورودی 1399 کارشناسی عمران
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شکل 1 : مفهوم مدل سازی اطالعات ساختمان

مدیــر بیــم بســته بــه وظایــف اصلــی آنهــا نیــز بــه 
ایــن صــورت نامگــذاری شــده اســت: مدیــر اطالعات، 
مدیــر ســاخت بیــم، پیمانــکار دیجیتــال، مدیــر بیــم، 
متخصــص بخــش 4 بعــدی، مدل ســازی ســاختمان، 
ــر  ــم، رهب ــده بی ــم، هماهنگ کنن ــاز بی ــه س یکپارچ
ــم،  ــک بی ــا کم ــره.  ب ــازی و غی ــر مدل س ــم، مدی بی
دیگــر کار طراحــی و مدل ســازی ســاختمان مالل آور 
ــرفت  ــرای پیش ــازان ب ــا مدل س ــان ی ــود و طراح نب
نرم افزار هــای  بــه  روی  خــود،  پــروژۀ  ســریع 
و  قدرتمنــد  کمپانی هــای  آوردنــد.  پیشــرفته 
مختلفــی هــم دســت بــه تولیــد نرم افزار هــای 
ــاده در  ــرفت فوق الع ــک پیش ــن ی ــد. ای ــم کردن بی
صنعــت ســاخت و ســاز محســوب می شــد چــرا کــه 
ــم بیــم را پیــدا  مهندســان و طراحــان، تخصــص عل
کــرده بودنــد و از طرفــی، کمپانی هــای تولیــد 
ــادی را در  ــوژی قابل اعتم ــا، تکنول ــده نرم افزاره کنن
ــن صــورت  ــه ای ــد. ب ــرار می دادن ــار طراحــان ق اختی
ــد در  ــی می توانن ــه راحت ــان، ب ــان و طراح مهندس
ــتری را در  ــای بیش ــات و داده ه ــه، جزئی ــر مرحل ه

جریــان کاری و ســاختاری بیــم هدایــت کننــد. 
 Autodesk، Graphisoft، Tekla، Bently کمپانی هــای 
، کمپانی هایــی بودنــد کــه در ایــن راســتا قــدم 
بزرگــی برداشــتند و تــا بــه امــروز مشــغول فعالیــت 
ــی را  ــاله آپدیت های ــتند و هرس ــه هس ــن عرص در ای
ــد.  ــازار می کنن ــه ب ــود، روان ــای خ ــرای نرم افزار ه ب
تعــداد نرم افزارهــای علــم بیــم، امــروزه بــه بیــش از 
۳0 عــدد می رســد ولــی بــرای طراحــان و مهندســان 
ایرانــی، دو نــرم افــزار Tekla structures و Revit بســیار 

حائــز اهمیــت و جذاب تــر بوده انــد.
 Tekla structures در ادامــه بــه بررســی دقیق تــر

می پردازیــم.

ــه  ــنتی و تکه تک ــدی س ــای دوبع ــا داده ه ب
شــده خداحافظــی کنیــد و از اطالعــات قابــل 

ــه روز لــذت ببریــد. فهــم و ب

» قــدرت تــکال را در نــوک انگشــتان خــود احســاس 
 Tekla ــی ــه کمپان ــت ک ــه ای اس ــن جمل ــد« ای کنی
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ــل  ــد قاب ــت. فرآین ــرده اس ــان ک ــود بی ــزار خ نرم اف
ــره وری،  ــی در به ــرفت های قابل توجه ــاخت، پیش س
ــر  ــد. تغیی ــه می ده ــت ارائ ــی و کیفی ــی، ایمن کارای
ــن  ــه ای ــز ب ــاز، هرگ ــاخت و س ــت س روش کار صنع
ــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار،  آســانی نبــوده اســت. ب
و  فنــاوری  افــراد،  مؤثــر،  داده هــای  می توانیــد 
ــن کار  ــا بهتری ــد ت ــع کنی ــم جم ــا ه ــات را ب اطالع
ــان  ــن زم ــت و در کمتری ــن قیم ــا بهتری ــود را ب خ
ممکــن ارائــه دهیــد. همچنیــن ایــن نرم افــزار، 
ــوالد  ــورد ف ــی درم ــات اجرای ــۀ جزئی ــه تهی ــادر ب ق
ــت و  ــا اس ــن درج ــاخته و بت ــش س ــن، بتن پی و بت
ســازه های دریایی،  اســتادیوم ها،  مدل ســازی  در 
و  پل هــا  ساختمان های مســکونی،  کارخانه هــا، 
می گیــرد.  قــرار  مورد اســتفاده  آســمان خراش ها 
جهانــی،  کربــن   %  ۳9 گزارش هــا،  اســاس  بــر 
ــزی  ــدون برنامه ری ــاز های ب ــاخت و س ــی از س ناش
ــد  ــزار، می توانی ــن نرم اف ــتفاده از ای ــا اس ــده اند. ب ش
کارایــی ســاختمان را بهینــه کنیــد و ضایعــات مــواد 
ــا و  ــا داده ه ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــش بدهی را کاه
ــی  ــس طراح ــاال، ح ــت ب ــا کیفی ــازی های ب مدل س
مفهــوم  کنیــد.  تجربــه  را  ســاختمان های ســبز 
تــر،  گســترده  اصطــالح  در  ســبز،  ســاختمان 
ــاخته،  ــی، س ــه طراح ــت ک ــاختمانی اس ــامل س ش
ــود  ــدد ش ــتفاده مج ــا اس ــداری ی ــرداری، نگه بهره ب
ــود  ــاکنین، بهب ــالمت س ــت از س ــدف حفاظ ــا ه ب
بهــره وری کارکنــان، اســتفاده عاقالنــه از منابــع 
طبیعــی و کاهــش اثــر زیســت محیطــی بــا اســتفاده 

ــره.  ــی و غی ــوب بازیافت ــی، چ ــوالد بازیافت از ف
در شــکل 2، چنــد جنبــه از مفهــوم ســاختمان ســبز 
کــه در نرم افــزار  Tekla structures توســعه یافتــه، 

نشــان داده شــده اســت.

شکل 2 : طراحی مفهومی ساختمان سبز

همچنیــن تــکال، ارزیابــی زودهنــگام طرح هــا را 
ــن  ــر کرب ــا تأثی ــد ت ــرای مهندســان، آســان می کن ب
ــش  ــاز، کاه ــاخت و س ــروع س ــل از ش ــا را قب آنه
دهــد. جــای تعجب نیســت کــه بســیاری اســتفاده از 
بیــم را در مراحــل اولیــه ســاخت توصیــه می کننــد. 
برنامــه ریــزی آگاهانــه، مســیری را بــه ســوی دنیایی 
ســبزتر و تمیزتــر می ســازد. فراتــر از صفحــه نمایــش 
کامپیوتــر حرکــت کنیــد و داده هــای طراحــی را بــا 
دنیــای واقعــی ترکیــب کنیــد و در میــان ســاختارها، 
حتــی قبــل از تکمیــل آنهــا حرکــت کنیــد. بــا یــک 
فرآینــد واقعــاً قابــل ســاخت، می توانیــد بــه راحتــی 
ــه،  ــد و در هزین ــایی کنی ــل را شناس ــای مح خطاه

ــد. ــی کنی ــان صرفه جوی ــواد و زم م

مدل سازی ساخت و ساز فوالدی 
کاربــر بــا اســتفاده از اطالعــات ســاختاری ســه بعدی 
می کنــد.  دریافــت  مســتقیم  خروجــی  دقیــق، 
همچنیــن ســرعت طراحــی ســاختمان های فــوالدی 
از   بیشــتر   %20 نرم افــزار،  ایــن  از  اســتفاده  بــا 
ــن  ــت. همچنی ــح اس ــن مصل ــا بت ــاز ب ــاخت و س س
ســاخت اســکلت و طبقــات، 40% افزایــش پیــدا 
ــاز را  ــاخت و س ــرعت س ــی س ــای مال ــد. مزای می کن

ــرد: ــان ک ــر بی ــورت زی ــه ص ــوان ب می ت

ـ طراحی مفهومی و جزئیات چند متری
ـ تکمیــل زودهنــگام، کــه منجــر بــه کاهــش 
هزینه هــای بهــره در ســرمایه اســتقراضی و بازگشــت 

زودهنــگام از نظــر شــرایط می شــود.
ـ اطمینــان بیشــتر و ریســک کمتــر در فرآینــد 

ــاز ــاخت و س س
ـ اسناد و گزارش های ساخت و ساز

کاهــش  و  کمتــر  استخدام شــده  پرســنل  ـ 
ســایت امکانــات  اجــاره  هزینه هــای 

ــات  ــن امکان ــم و همچنی ــه بی ــوط ب ــات مرب ــا الزام ب
در   %60 تــا  می توانیــد  شــما  نرم افــزار،  ایــن 
کنیــد. صرفه جویــی  خــود  پــروژه  هزینه هــای 

مزایــای اســتفاده از جزئیــات ســازه های 
 Tekla structures در  فلــزی 

Tekla structures  نرم افــزاری انقالبــی اســت کــه 
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طیــف گســترده ای از نیاز هــای خــرده فروشــان 
می کنــد.  بــرآورده  را  فــوالدی  ســازه های  و 
ابزارهایــی بــرای توســعه یــک مــدل ســه بعدی 
دقیــق، همانطــور کــه در شــکل ۳ نشــان داده شــده 
اســت می توانــد بیشــتر بــرای تولیــد کارخانــۀ 
ــر  ــرد. دیگ ــرار گی ــتفاده، ق ــوالد مورد اس ــوالد و ف ف
ــن  ــد در پایی ــزار را می توانی ــن نرم اف ــای ای ویژگی ه

ــد: ــاهده کنی مش

- نقشــه های چیدمــان عمومــی )پــالن، مقطــع، 
ــب(                       نص

- تنظیمات پیچ لنگر
- مدل های سه بعدی تکال                                                     

- طرح های نعوظ
- لیست پیچ و مهره فروشگاه                                                  

- تیرچه و عرشه جزئیات
- نقشه های ساخت فوالد

 

شکل ۳ : مدل سه بعدی سازه فوالدی

شکل 4 : مدل سازی استادیوم در نرم افزار تکال

ــاخت و  ــم در س ــم بی ــه عل ــت ک ــد گف ــر بای در آخ
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــروزی، بس ــاز های ام س
ــاص  ــدرت خ ــا ق ــروژه ب ــوان پ ــه عن ــه ب ــی ک جای
بــاال و برنامه ریــزی خــوب، می تــوان از نرم افــزار   
Tekla structures اســتفاده کــرد. بخش هــای فــوالدی 

ــت  ــرای مقاوم ــاختمان ب ــتحکام و دوام س ــرای اس ب
ــار  ــواع بارهــای مــرده، بارهــای زنــده و ب ــر ان در براب
همچنیــن  می گیــرد.  قــرار  مورد اســتفاده  بــاد 
برنامه ریــزی بــرای بهــره وری انــرژی، بهــره وری آب، 
ــان و  ــی در زم ــی، صرفه جوی ــط داخل ــود محی بهب
هزینــه بســیار مهــم اســت. ایــن نــوع مدل ســازی و 
ــم آوردن  ــبز و گرد ه ــوم س ــروژه در طراحــی، مفه پ

ــوده اســت.                                                                                                                                     ــد ب ــش بســیار مفی دان

تحلیــل،  و  تجزیــه  طراحــی،  برنامه ریــزی، 
بــرای مفهــوم طراحــی  مدل ســازی و جزئیــات 

خــوب. محیطــی 

1- International Journal of Engineering Research and Development 
2- Prashant Pradhan Structural BIM Application Implementaion of Tekla Structures 
in Nepal
3- An overview of BIM specialists Maria Bernardete Barison State University of Lon-
drina
4- https://www.tekla.com/uk                                                                                                 
5- http://jupiterdesign.ir/what-is-bim/                                                                                 
6- http://jupiterdesign.ir/what-is-bim/                                                                                          
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بررسی نفوذ پذیری خاک در ایجاد روان آب سطحی

نویسنده : محمدکازرونی ایمانیه
ورودی 1401 کارشناسی ارشد عمران گرایش 

مدیریت ساخت

مقدمه:
در هنــگام بارنگــی مقــدار آبــی کــه بــه ســطح زمیــن 
مــی رســد بــه دســته هــای مختلفــی تقســیم مــی 
شــود. بــه گفتــه دیگــر تمامــی مقــدار بــاران رســیده 
بــه زمیــن بــه یــک روش جــذب نمــی شــوند بلکــه 
ــه آب  ــاک ب ــذب در خ ــا ج ــن آب ب ــداری از ای مق

هــای زیرزمیــن تبدیــل مــی شــوند بــه ایــن دســته 
از آب هــا، آب هــای نفــوذی مــی گوینــد.

دســته دیگــر از آب بــاران کــه بــه ســطح زمیــن مــی 
رســد بــا جــذب ریشــه درختــان بــه رشــد گیاهــان 
و درختــان کمــک مــی کنــد. بــه ایــن دســت از آب 
ــود.  ــه میش ــرگاب گفت ــای ب ــی آب ه ــای بارندگ ه
ــاران اســت بــه  دســته ســوم کــه باقــی مانــده آب ب
صــورت ران بــر روی ســطح زمیــن جریــان مــی یابــد 
ــزوده  ــا اف ــا و دریاه ــه ه ــه رودخان ــا مســتقیما ب و ی
ــاب  ــه ایــن دســته از آب هــای روان، روان میشــود. ب

ســطحی گفتــه مــی شــود

چکیده:
هــدف اصلــي از جمــع آوری، انتقــال، ذخیــره ســازی 
و دفــع ســیالب هــای شــهری ایــن اســت کــه بتــوان 
بــا پیــش بینــي تأسیســات مــورد نیــاز، ســیالب هــا 
ــي ورود  ــارات جانب ــرل درآورد و خس ــت کنت را تح
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آب ســطح شــهر را بــه حداقــل ممکــن رســاند. 
بعــالوه ایــن سیســتم هــا بایــد بتواننــد اختــالالت و 
مزاحمــت هــای ناشــي از بــروز ســیالب و همچنیــن 
مالکیــن و ســکنه محــدوده  بــه  وارد  خســارات 
موردنظــر را کاهــش دهنــد. تجهیــزات جمــع کننــده 
آب بــاران از پشــت بــام هــا و ســطوح شــهری نظیــر 
جویچــه هــای جمــع کننــده خیابانــي عمــاًل جزئي از 
سیســتم جمــع آوری محســوب مــي شــوند و امــروزه 
بــه طراحــي جزئیــات آنهــا توجــه ویــژه ای معطــوف 
ــرای  ــالش ب ــر ت ــد، حداکث ــت بای ــود. نخس ــي ش م
جــذب جریــان هــای اطــراف مناطــق مســکوني و بــه 
طورکلــي در اطــراف ســاختمان هــا بــه عمــل آیــد، 
بــه نحــوی کــه از ورود ایــن جریــان هــا بــه داخــل 
ســاختمان هــا جلوگیــری شــود. از طرفــي، بایــد در 
ــر  ــي نظی ــا اتخــاذ تمهیدات بارندگــي هــای شــدید ب
ذخیــره ســازی محــدود در حیــاط منــازل و برخــي 
نقــاط خــاص شــهر و یــا افزایــش میــزان نفوذپذیــری 
ــاری  ــه مج ــان ورودی ب ــدت جری ــطوح از اوج ش س
حاشــیه خیابــان هــا یا ســیالب روهــا کاســت. امروزه 
از برخــي تدابیــر خــاص تحــت عنــوان سیســتم های 
کنتــرل روانــاب بــه ایــن منظــور اســتفاده مــي شــود. 
بــرای ایــن کار الزم اســت کــه بــه امــکان اســتفاده از 
تأسیســات ذخیــره ســازی و امکانــات بالقــوه طبیعــي 
ــش  ــبب کاه ــا س ــود ت ــذول ش ــژه ای مب ــه وی توج
ــداری  ــي و نگه ــای اجرای ــه ه ــه هزین ــل مالحظ قاب

آتــي سیســتم گــردد.

روان آب سطحی:
اگــر در هنــگام بــارش، شــدت بارندگــی از ظرفیــت 
ــه داخــل خــاک بیشــتر باشــد، بخشــی  نفــوذ آب ب
ــی  ــن باق ــطح زمی ــی در س ــی از بارندگ از آب ناش
ــای  ــردن گودی ه ــر ک ــس از پ ــن آب پ ــد. ای می مان
ــه می شــود،  ــه آن چــاالب گفت ــه ب ــن ک ســطح زمی
از  و  می یابــد  جریــان  زمیــن  شــیب  مســیر  در 
ــی از  ــه اصل ــق شــبکه آبراهــه و ســپس رودخان طری
حوضــه خــارج می شــود. ایــن بخــش از بارندگــی را 
ــه  ــه ب ــرد ک ــری ک ــا اندازه گی ــوان در رودخانه ه می ت

آن، روانــاب ســطحی می گوینــد.

ــه  ــاران ب ــارش ب ــدن ب ــل ش ــه تبدی در مرحل
ــد: ــش دارن ــر نق ــل زی روان آب عوام

1- عوامل محیطی                                                      
2ـ نوع بارندگی

۳ـ مقدار بارندگی 
4ـ دوام بارندگیپ 
۵ـ سطح زیر باران 

6ـ حرکت توده بارانی  
7ـ نوع کاربری زمین

۸- نوع شبکه زهکشی
9- مساحت زیر باران

10ـ ارتفاع زمین 
11ـ شیب زمین 

ــه  ــری( ک ــوذ پذی ــزان نف ــاک ) می ــس خ 12- جن
یکــی از مهــم تریــن عوامــل ایجــاد روان آب ســطحی 
مــی باشــد و در ادامــه بــه بررســی آن مــی پردازیــم.

میزان نفوذ پذیری:
میــزان آب جــذب شــده  بــه داخــل خــاک را نفــوذ 
گوینــد. نفــوذ از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر بســیار 
ــاک  ــوذ آب در خ ــرعت نف ــرا س ــت، زی ــر اس متغی
بســتگی بــه خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیائی خــاک 

دارد.
یکــی از خصوصیــات فیزیکــی خــاک، نفــوذ آب بــه 
ــف  ــر حســب تعری ــوذ ب ــد. نف ــاک می باش داخــل خ
ــه  ــن ب ــطح زمی ــدن آب از س ــت از وارد ش عبارتس
داخــل خــاک. نفــوذ یکــی از مهم تریــن پارامترهــای 
ماننــد  فیزیکــی خــاک  اســت. شــرایط  خــاک 
ــه  ــت اولی ــاک، رطوب ــت خ ــاک، باف ــاختمان خ س
ــل  ــد خل ــک خــاک مانن ــرایط فیزیولوژی خــاک و ش
و فــرج ایجــاد شــده توســط کرمهــا و... و همچنیــن 
کیفیــت آب خــاک و دمــای آب در نفــوذ آب در 

ــد. ــر دارن ــاک تأثی خ
ــری  ــوذ پذی ــر نف ــح ت ــر و صحی ــارت دیگ ــه عب ــا ب ی
ــل و  ــر خل ــان تاثی ــرای بی ــه ب ــت ک ــری اس پارامت
ــت آب در  ــوه حرک ــاک در نح ــود در خ ــرج موج ف
خــاک تعریــف مــی گــردد کــه ایــن پارامتــر را )نفــوذ 

ــد. ــی دهن ــش م ــا k نمای ــری( ب پذی

روش های تعیین نفوذ پذیری:
ــودن  ــی ب ــل پیــش بین ــر قاب ــت غی ــل ماهی ــه دلی ب
ــی  ــر یک ــک دیگ ــار ی ــاک درکن ــان ذرات خ چیدم
ــوذ  ــن نف ــور در مهندســی تعیی ــن ام از مشــکل تری
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ــت.  ــاک اس ــری خ پذی
ــرای تعییــن پارامتــر نفــوذ پذیــری  ــا ایــن حــال ب ب

خــاک از ســه روش اســتفاده مــی شــود:
1- استفاده از روش های تجربی

ــن  ــاگرانده ۳-هورت ــه کاس ــازن  2-رابط ــه ه 1-رابط
ــتیاکف 4-کوس

2-استفاده از روش های صحرایی
ــاک رس  ــرای خ ــاه 2-و ب ــل چ ــاژ آب داخ 1-پمپ
متراکــم شــده از روش تراوایــی ســنج۳- لوفــران4-

لوژان
۳-استفاده از روش های آزمایشگاهی

ــد  ــا ه ــش ب ــت  2-آزمای ــد ثاب ــا ه ــش ب 1-آزمای
متغیر)بــار افتــان(

ــرای  ــگاهی ب ــای آزمایش ــتفاده از روش ه اس
ــاک: ــری خ ــوذ پذی ــن نف تعیی

امــروزه روش هــای مختلفــی بــرای تعییــن ضریــب 
نفوذپذیــری خــاک در صحــرا و آزمایشــگاه بــا توجــه 
بــه نــوع خــاک وجــود دارد. پارامترهــای زیــادی در 
میــزان نفوذپذیــری خــاک موثــر مــی باشــند. جهــت 
تعییــن آزمایشــگاهی ایــن ضریــب بــرای خــاک های 
ریزدانــه از آزمایــش نفوذپذیــری بــا بــار آبــی افتــان 
ــه از  ــرای خــاک هــای درشــت دان )هــد متغیــر( و ب
آزمایــش بــا بــار آبــی ثابت)هــد ثابــت( اســتفاده مــی 

شــود.
درادامــه بــه بررســی تشــخیص خــاک درشــت دانــه 
و ریــز دانــه و انــواع آزمایــش هــای آن مــی پردازیــم.
تشــخیص خــاک درشــت دانــه و ریــز 

خــاک(: بنــدی  دانه)دانــه 
ــن  ــدف تعیی ــا ه ــاک را ب ــدی خ ــه بن ــش دان آزمای
ــه و  ــح ریزدان ــاک در مصال ــدی خ ــه بن ــع دان توزی
درشــت بــرای مقایســه و مطابقــت دادن بــا منحنــی 
) ASTMD422-6  ــتاندارد ــاس اس ــر اس ــه )ب دان

اســتاندارد انجــام انجام مــی دهند. در اســتانداردهای 
ایــن آزمایــش محــدوده خاصــی بــرای شــن و ماســه 
مشــخص کــرده انــد کــه بــرای ســاخت و تولیــد بتن، 
دانــه بنــدی شــن و ماســه بایــد در این محــدوده قرار 
بگیــرد. خــاک هــا را بــر اســاس عملکــرد مهندســی 
ــه(  ــه ای)درشــت دان ــه دو دســته خــاک هــای دان ب
و خــاک هــای ریزدانــه یــا چســبنده تقســیم بنــدی 

مــی کننــد:
1-خاک های دانه ای)درشت دانه( :

ــه صــورت مجــزا  اگــر در ســاختمان خــاک، ذرات ب
ــه  ــه آن خــاک دان ــد ب ــرار گیرن ــار یکدیگــر ق در کن

ــد. ای مــی گوین
ــه  ــار خــاک وابســته ب ــا رفت ــوع خــاک ه ــن ن در ای
ــای تشــکیل  ــی ه ــدازه و شــکل ذرات اســت وکان ان
دهنــده تاثیــر قابــل توجهــی در رفتــار خــاک ندارند.

2-خاک های ریز دانه یا چسبنده:
در خــاک هــای چســبنده یــا ریزدانــه، هیــچ دانــه ای 
ــل تشــخیص نیســت و رفتــار  ــه صــورت مجــزا قاب ب
خــاک نشــأت گرفتــه از کانــی هــای تشــکیل دهنــده 
آن اســت و کل خــاک بــه صــورت خمیــر عمــل مــی 

. کند

انواع روش های دانه بندی خاک:
1-دانه بندی به روش خشک          

2-دانه بندی به روش تر

دانه بندی به روش خشک:
ــده  ــاب ش ــاک انتخ ــه ای از خ ــن روش کلوخ در ای
ــه حالــت خشــک روی مجموعــه الــک هــا قــرار  و ب

ــد. میگیرن
ســپس بــه مــدت ده دقیقــه بــر روی لرزاننــده 
الک)ِشــیکر( قــرار مــی گیــرد بعــد از اتمــام لــرزش، 
ــی  ــت م ــک یادداش ــر ال ــده روی ه ــی مان وزن باق

ــود. ش
بــا محاســبه درصــد باقــی مانــده روی هــر الــک، مــی 

تــوان منحنــی دانــه بنــدی را ترســیم کرد.
ــا  ــک، عمدت ــه روش خش ــدی ب ــه بن ــش دان آزمای
بــرای خــاک هــای درشــت دانــه مناســب تــر اســت.

ــل  ــر منفص ــه از یکدیگ ــت دان ــه ذرات درش ــرا ک چ
ــه راحتــی مــی تواننــد از ســوراخ هــای  هســتند و ب

ــد. ــور نماین ــک عب ال
ــی  ــه گاه ــرا ک ــت. چ ــا خطاس ــراه ب ــن روش هم ای
ــر  ــه یکدیگ ــبندگی ب ــتن چس ــل داش ــه دلی ذرات ب
مــی چســبند و تشــکیل ذره ای بزرگتــر مــی دهنــد.

هرچنــد در واقعیــت متشــکل از چنــد ذره کوچــک 
بــوده اســت. ایــن روش از نظــر نحــوه اجــرا، بســیار 
راحــت اســت و انجــام آن زمــان زیــادی نمــی بــرد.
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دانه بندی به روش تر:
ــا  ــر روی الــک ریختــه و ب در ایــن روش، خــاک را ب

فشــار آب شستشــو مــی دهنــد.
ایــن عمــل تــا جایــی ادامــه پیــدا مــی کنــد کــه آب 

خــارج شــده از الــک بــه حالــت شــفاف در آیــد.
ســپس خــاک را خشــک مــی کننــد نتایــج حاصــل 
ــا نتایــج بهتــر و  ــر، عمدت ــه روش ت ــه بنــدی ب از دان
دقیــق تــری مــی دهــد چــرا کــه بــا شستشــو دادن 
خــاک هــا، چســبندگی بیــن ذرات تــا حــدود زیــادی 
از بیــن مــی رود و امــکان چســبیدن ذرات بــه هــم 
و تشــکیل دانــه هایــی بــزرگ تــر از انــدازه واقعــی، 

تقریبــا غیرممکــن اســت.
ــا  ــر، ذرات ب ــوان اطمینــان داشــت در روش ت مــی ت

انــدازه هــای واقعــی خــود در آزمایــش دانــه بنــدی 
ــر  ــن روش بســیار ســخت ت ــد. ای ــی کنن شــرکت م
ــن  ــت همچنی ــک اس ــر از روش خش ــر ت ــان ب و زم
ایــن روش بــرای دانــه بنــدی خــاک هــای ریزدانــه 

ــر اســت. مناســب ت

نکتــه پایانــی و جمــع بنــدی بــرای تشــخیص 
نــوع دانــه بنــدی خــاک:

بعــد از انجــام دانــه بنــدی متوجــه مــی شــویم کــه 
بیشــتر انــدازه هــای دانــه هــا، از چــه نوعــی اســت.

بــه عنــوان مثــال اگــر اکثــر ذرات خــاک، انــدازه ای 
کمتــر از 0٫07۵ میلــی متــر داشــته باشــند، مطابــق 

جــدول بــاال، احتمــاال آن خــاک، رس اســت.

انواع خاک

شن

ماسه درشت

ماسه متوسط

ماسه ریز

الی یا رس

قطر دانه ها بر حسب میلی متر

بیشتر از 4/7۵

بین 2 تا 4/7۵

بین 0/42۵ تا 2

بین 0/07۵ تا 0/42۵

ریزتر از 0/07۵
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ــا   ــش ه ــت آوردن از k آزمای ــه دس ــد از ب بع
میــزان نفــوذ پذیــری بــه شــرح زیــر طبقــه 

بنــدی مــی شــود:

نتیجه گیری و جمع بندی:
نفــوذ عاملــی تعییــن کننــده در ایجــاد ســیالب هــا 
مــی باشــد. بــا افزایــش مقادیــر نفــوذ پذیــری خــاک 
حجــم ســیالب بــه صــورت محسوســی کاهــش مــی 
ــا انجــام کارهایــی کــه بتــوان ایــن  ــد بنابرایــن ب یاب
مقــدار را افزایــش داد بــه نحــو بســیار موثــری مــی 
تــوان هــم از حجــم ســیالب هــا و اثــرات تخریبــی 
ــیار  ــم گام بس ــت. و ه ــی آن کاس ــت محیط و زیس

ــر ســطحی  ــی زی ــع آب ــه مناب مناســبی جهــت تغذی
و زیــر زمینــی برداشــت و ایــن مــورد در ایــران کــه 
ــی  ــی م ــای فصل ــارش ه ــا ب ــک کشــور خشــک ب ی
ــد محســوب  باشــد عامــل تعییــن کننــده ای میتوان

گــردد.
از روش هــای افزایــش نفــوذ پذیــری  اصــالح الگــوی 
کاشــت ،ترمیــم مراتــع، جلوگیــری از توســعه شــهر 
نشــینی، اصــالح الگــوی کشــت اصــالح شــیب اراضی 
و انحــراف مســیر ســیالب بــه دشــت هــای مســطح 

بــا خــاک هــای دانــه ای را مــی تــوان بــر شــمرد.
ــر  ــبه ای ب ــگاهی و محاس ــج ازمایش ــه از نتای آن چ
ــه ای  ــای دان ــاک ه ــه خ ــت ک ــن اس ــد ای ــی آی م
ــن  ــنی بهتری ــه ای و ش ــای ماس ــاک ه ــد خ همانن
ــای  ــودن آب ه ــت زهکــش نم ــا جه ــوع خــاک ه ن
ناشــی از بــارش بــوده و مــی تــوان بــا هدایــت روان 
آبهــا بــه ایــن نواحــی از شــدت ســیالب هــای ایجــاد 

شــده کاســت. 
ــد رس  ــه ای همانن ــز دان ــای ری ــل خــاک ه در مقاب
ــر  ــا ب ــی آب ه ــر گذرده ــار را در براب ــن رفت بدتری

ــد. ــده دارن عه

منابع:
1-علیزاده،هفتم،1۳9۸،اصول هیدرولوژی کاربردی،چاپ چهل و یکم،انتشارات دانشگاه امام رضا

2-محمودیــان شوشــتری،1۳۸9،هیدرولیک آب هــای زیرزمینی،چــاپ یکم،انتشــارات دانشــگاه شــهید چمران 
ز هوا ا

ــاب و حجــم ســیالب،دومین  ــر میــزان روان ۳-محمد.ع.منصــوری،1۳94، برســی تاثیــر نفوذپذیــری خــاک ب
کنفرانــس بیــن المللــی پژوهــش در علــوم و تکنولــوژی ترکیــه اســتانبول

4- شــعبانزاده، حمیــد و باقــری، قادر،1۳۸۸،بررســی همبســتگی ضریــب نفــوذ پذیــری و پارامترهــای فیزیکی 
خــاک بــا اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی،دومین همایــش ملی ســد ســازی،زنجان 

ــن  ــی بی ــه تجرب ــن رابط ــاراد، جعفر،1۳۸۸،تعیی ــدی و رهنم ــدم، مه ــول و اژدری مق ــفیعی، عبدالرس ۵- ش
ــه بنــدی خــاک در محیطــی کامــاًل غیــر یکنواخــت )مطالعــه  ــری و ضریــب خمیدگــی دان میــزان نفوذپذی

ــران ــک ای ــس هیدرولی ــتمین کنفران موردی(،هش
ــری از  ــی جهــت جلوگی ــری، غالمحســین،1۳94،ارائه راهکارهای ــد و اکب ــا، حمی ــودی، صــادق و رهنم 6- م
اتــالف روانــاب هــای ناشــی از بــاران بــا توجــه بــه بحــران جهانــی آب،دهمیــن کنگــره بیــن المللــی مهندســی 

عمران،تبریــز
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آزمون نظام مهندسی 
راهنمای ثبت نام و شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی

نویسنده : احسان حاجیان  
ورودی 1400 کارشناسی ارشد عمران گرایش

 راه و ترابری

قبولــی در آزمــون نظــام مهندســی یکــی از شــرایط 
دریافــت پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی اســت. در 
ــه اشــتغال، شــروط  ــی پروان ــه معرف ــب، ب ــن مطل ای
قوانیــن،  صالحیت هــا،  رشــته ها،  آن،  صــدور 
زمانبنــدی و منابــع اصلــی آزمــون نظــام مهندســی 

می پردازیــم. 

پروانه اشتغال چیست و چه مزیتی دارد؟
بســیاری از امــور فنــی بخش هــای ســاختمان و 
ــازی  ــکن و شهرس ــر وزارت مس ــر نظ ــازی زی شهرس
انجــام می گیرنــد. طبــق مــاده 4 قانــون نظــام 
ــخاص  ــت اش ــاختمان، فعالی ــرل س ــی و کنت مهندس
ــر نظــر وزارت  حقیقــی و حقوقــی در امــور فنــی زی
ــت  ــد صالحی ــتلزم تایی ــازی، مس ــکن و شهرس مس
حرفــه ای آن هــا اســت. پروانــه اشــتغال بــه کار، 

ــه ای  ــت حرف ــه صالحی ــت ک ــمی اس ــندی رس س
ــد  ــور را تایی ــور مذک ــت در ام ــرای فعالی اشــخاص ب
ــا  ــد، ب ــند باش ــن س ــه دارای ای ــردی ک ــد. ف می کن
فرصت هــای شــغلی بیشــتری مواجــه خواهــد شــد.

ــف  ــای کاری مختل ــرای گروه ه ــتغال، ب ــه اش پروان
ــه  ــا و پروان ــن گروه ه ــی از ای ــود. برخ ــادر می ش ص
اشــتغال بــه کار مربــوط بــه آن هــا عبــارت هســتند 

از:
• مهندسان: پروانه اشتغال به کار مهندسی

• کاردان هــای فنــی و معمــاران تجربــی: پروانــه 
اشــتغال بــه کار کاردانــی یــا تجربــی
• کارگران ماهر: پروانه مهارت فنی

ــی،  ــه کار مهندس ــتغال ب ــه اش ــدور پروان ــع ص مرج
ــه  وزارت مســکن و شهرســازی اســت. ایــن ســند، ب
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ــق  ــرایط و از طری ــد ش ــان واج ــت مهندس درخواس
ــام  ــازمان نظ ــه س ــاز ب ــورد نی ــدارک م ــال م ارس
مهندســی محــل فعالیــت شــخص صــادر می شــود.

پیــش نیازهــای دریافــت پروانــه اشــتغال بــه 
کار مهندســی چــه هســتند؟

پیش نیازهــای اصلــی ارائــه درخواســت بــرای صــدور 
ــه  ــه حرف ــه کار مهندســی )ورود ب ــه اشــتغال ب پروان

یــا پایــه ســه( عبــارت هســتند از:

ــدرک  ــودن م ــی: دارا ب ــاز تحصیل ــش نی • پی
ــی  ــته های اصل ــری رش ــا دکت ــد ی ــی، ارش کارشناس

ــط  ــا مرتب ی

• پیــش نیــاز تجربــی: حداقــل ســه ســال 
ــدرک  ــدگان م ــرای دارن ــا ســابقه کار ب ــوزی ی کارآم
دارنــدگان مــدرک  بــرای  کارشناســی، 2 ســال 
دارنــدگان  بــرای  و 1 ســال  ارشــد  کارشناســی 

مــدرک دکتــری

• گواهی قبولی در آزمون نظام مهندسی

ــه  ــا پای ــه کار و ارتق ــتغال ب ــه اش ــه پروان پای
ــتند؟ ــه هس چ

پایــه، معیــاری بــرای تعییــن ســطح مهندســان 
ــت.  ــی اس ــش علم ــه و دان ــر تجرب ــاختمان از نظ س
ــای  ــرای پایه ه ــی ب ــه کار مهندس ــتغال ب ــه اش پروان
ســه، دو، یــک و ارشــد صــادر می شــود. قبولــی 
در آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســی، پیش نیــاز 
دریافــت پروانــه اشــتغال پایــه ســه اســت. دریافــت 
ــتن  ــد داش ــه، نیازمن ــا پای ــا ارتق ــر ی ــای باالت پایه ه
ــه(،  ــه س ــت پای ــس از دریاف ــی )پ ــابقه کار تجرب س
ــی  ــای آموزشــی مخصــوص و قبول ــدن دوره ه گذران
ــون  ــی )آزم ــام مهندس ــه نظ ــا پای ــون ارتق در آزم
داخلــی( اســت. ســوابق کاری مــورد نیــاز بــرای ارتقــا 

ــر هســتند: ــه صــورت زی ــه ب پای

• پایه سه به دو: حداقل 4 سال
• پایه دو به یک: حداقل ۵ سال

• پایه یک به ارشد: حداقل 6 سال

آزمون نظام مهندسی چیست؟
آزمــون نظــام مهندســی، معیــاری بــرای تاییــد 
پروانــه  دریافــت  متقاضیــان  علمــی  صالحیــت 
اشــتغال بــه کار مهندســی اســت. ایــن آزمــون 
ــا  ــاختمان و ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــط س توس
همــکاری ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور برگــزار 
قبولــی  کارنامــه  داشــتن  صــورت  در  می شــود. 
)شــماره ســریال قبولــی( در آزمــون ورود بــه حرفــه 
مهندســی، گواهــی ســابقه کار و مــدارک تحصیلــی 
ــه کار  ــتغال ب ــه اش ــت پروان ــکان دریاف ــط، ام مرتب

ــد. ــد ش ــم خواه ــی فراه ــرای متقاض ــه ب ــه س پای

رشــته هــای آزمــون نظــام مهندســی کــدام 
هســتند؟

ــرل  ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ــاده 6 قان ــق م مطاب
ســاختمان، رشــته های عمــران، معمــاری، تاسیســات 
مکانیکی، تاسیســات برقی، شهرســازی، نقشــه برداری 
و ترافیــک، رشــته های اصلــی مهندســی ســاختمان 
ــته های  ــی، در رش ــام مهندس ــون نظ ــتند. آزم هس
اصلــی مهندســی ســاختمان و بــرای برخــی از 

ــود. ــزار می ش ــت برگ ــد صالحی ــته ها، در چن رش

ــی  ــام مهندس ــون نظ ــای آزم ــت ه صالحی
ــتند؟ ــدام هس ک
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ــرد  ــص ف ــن تخص ــرای تعیی ــاری ب ــت، معی صالحی
در اجــرای امــور فنــی رشــته های اصلــی مهندســی 
ســاختمان اســت. برخــی از رشــته های آزمــون نظــام 
ــوند.  ــزار می ش ــت برگ ــد صالحی ــی در چن مهندس
حرفــه  بــه  ورود  آزمــون  رشــته صالحیت هــای 

ــتند از: ــارت هس ــی عب مهندس
1. عمران
• نظارت

• محاسبات

• اجرا
• طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان

• ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی

2. معماری
• طراحی

• نظارت
• اجرا

۳. تاسیسات مکانیکی
• طراحی

• نظارت
• اجرا

4. تاسیسات برقی
• طراحی

• نظارت
• اجرا

۵. شهرسازی
6. نقشه برداری

7. ترافیک

پیــش از ســال 1400، آزمــون ورود بــه حرفــه رشــته 
نظــارت،  صالحیت هــای  در  عمــران  مهندســی 
محاســبات و اجــرا برگــزار می شــد. در آزمــون 
اردیبهشــت 1400، دو عنــوان جدیــد »طــرح و 
ــی،  ــان« و »ارزیاب ــازه نگهب ــی و س ــود، پ ــرای گ اج
طــرح و اجــرای بهســازی« بــه صالحیت هــای رشــته 
ــه: ــید ک ــته باش ــه داش ــدند. توج ــه ش ــران اضاف عم

• بــا کســب قبولــی در آزمون رشــته های شهرســازی، 
ــه  نقشــه برداری و ترافیــک، متقاضــی می توانــد پروان
اشــتغال بــه کار مهندســی پایه ســه در صالحیت های 

نظــارت و اجــرا را دریافــت کند.

• آزمــون هــر یــک از صالحیت هــای رشــته های 
ــی و  ــات مکانیک ــاری، تاسیس ــران، معم ــر )عم دیگ
ــام  ــت ن ــه ثب ــه صــورت جداگان ــی( ب تاسیســات برق

و برگــزار می شــوند.

• اخــذ صالحیــت طــرح و اجــرای گــود، پــی و 
ســازه نگهبــان، نیازمنــد مــدرک کارشناســی ارشــد 
ــاک و  ــش خ ــران در گرای ــته عم ــری رش ــا دکت ی
ــای  ــتغال در صالحیت ه ــه اش ــراه پروان ــه هم ــی ب پ
نظــارت یــا اجــرای پایــه یــک و حداقــل صالحیــت 

ــت. ــه دو اس ــبات پای محاس

• اخــذ صالحیــت ارزیابــی، طــرح و اجــرای بهســازی، 
ــری  ــا دکت ــد ی ــی ارش ــدرک کارشناس ــد م نیازمن
ــه  ــه ب ــا زلزل ــازه ی ــش س ــران در گرای ــته عم رش
ــارت  ــای نظ ــتغال در صالحیت ه ــه اش ــراه پروان هم
یــا اجــرای پایــه یــک و حداقــل صالحیت محاســبات 

ــه دو اســت. پای

شــرایط شــرکت در آزمــون نظــام مهندســی 
ســاختمان چــه هســتند؟

ــته های  ــته رش ــالن کارشناســی پیوس ــارغ التحصی ف
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هفــت گانــه اصلــی مهندســی ســاختمان می تواننــد 
ــه  ــد. البت ــرکت کنن ــی ش ــام مهندس ــون نظ در آزم
شــرکت در ایــن آزمــون بــرای فارغ التحصیــالن 
و  مرتبــط  رشــته های  پیوســته  کارشناســی 
ــته های  ــته رش ــی ناپیوس ــالن کارشناس فارغ التحصی
اصلی/مرتبــط بــا مــدرک کاردانــی اصلی/مرتبــط نیــز 

ــع اســت. ــاال مان ب

بــا ایــن تفــاوت کــه رشــته و صالحیــت مجــاز 
بــرای ایــن افــراد بایــد توســط کمیســیون هــم ارزی 
تاییــد شــده باشــد. جــدول زیــر، رشــته های اصلــی 
ــد  ــی، ک ــه کار مهندس ــتغال ب ــه اش ــوع پروان موض
پروانــه و عناویــن مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی 

ــد. ــش می ده ــا را نمای ــه آن ه ــوط ب مرب

کد پروانهرشته اصلی موضوع پروانه
ــدرک تحصیلی  ــن م عناوی
ــد  ــورد تایی ــگاهی م دانش
وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری

مهندسی ترافیک

مهندسی تاسیسات مکانیکی

۳0

60

70

40

مهندسی عمران، مهندسی 
سازه، مهندسی ساختمان، 
مهندسی راه و ساختمان، 

مهندسی سیویل

مهندسی ترافیک، برنامه ریزی 
حمل و نقل، عمران راهسازی

مهندسی مکانیک، )حرارت 
و سیاالت(، الکترومکانیک 

)مکانیک( قبل از سال 1۳60، 
مکانیک قبل از سال 1۳60

مهندسی نقشه برداری
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مهندسی تاسیسات برقی 
ساختمان

مهندسی برق )قدرت(، 
الکترومکانیک )برق( قبل از 
سال 1۳60، الکتروتکنیک، 
مهندسی برق و الکترونیک،
مهندسی برق ـ الکترونیک، 
مهندسی برق )الکترونیک(، 
مهندسی برق ـ شبکه های 

انتقال و توزیع

مهندسی معماری

شهرسازی

شهرسازی ـ طراحی شهری

شهرسازی ـ برنامه ریزی 
شهری

۵0

10

20

مهندسی معماری

شهرسازی ـ طراحی شهری

شهرسازی ـ برنامه ریزی 
شهری و منطقه ای

شهرسازی

ــدرک  ــا م ــته ب ــی ناپیوس ــالن کارشناس فارغ التحصی
فقــط  اصلــی،  نامرتبــط و کارشناســی  کاردانــی 
ــه  ــتغال ب ــه اش ــت پروان ــد درخواس ــی می توانن زمان
کار مهندســی ســاختمان بدهنــد کــه دارای مــدرک 
کارشناســی ارشــد در یکــی از رشــته های هفــت گانــه 
اصلــی مطابــق بــا مــدرک کارشناســی خــود باشــند. 
ــتغال  ــه اش ــت پروان ــراد، دریاف ــن اف ــرای ای ــه ب البت
فقــط در صالحیت هــای نظــارت و اجــرا )در صــورت 
ــورت  ــت. در ص ــر اس ــته( امکان پذی ــمولیت رش مش
ــا  ــان ب ــی همس ــته اصل ــری رش ــدرک دکت ــه م ارائ
ــه  مــدرک کارشناســی ارشــد، امــکان دریافــت پروان
ــز  ــبات( نی ــی )محاس ــت طراح ــتغال در صالحی اش
فراهــم می شــود. بــرای افــرادی کــه عنــوان مــدرک 
تحصیلــی آن هــا بــا جــدول بــاال متفــاوت امــا رشــته 
تحصیلــی آن هــا بــه رشــته های مهندســی ســاختمان 

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــط اســت، شــرایط متف مرتب

رشــته هــای مرتبــط بــا مهندســی ســاختمان 
چــه هســتند؟

مطابــق بــا تبصــره 1 مــاده 6 قانــون نظــام مهندســی 
بــا  مرتبــط  رشــته های   ، ســاختمان  کنتــرل  و 
ــا رشــته های  مهندســی ســاختمان از نظــر عنــوان ب
ــی و  ــوای علم ــا محت ــتند ام ــاوت هس ــی متف اصل
آموزشــی آن هــا، بیــش از 70 درصــد بــا رشــته های 
اصلــی ارتبــاط و همپوشــانی دارنــد. رشــته های 
در  را  معینــی  فنــی  خدمــات  معمــوال  مرتبــط 
ــداری،  ــرا، نگه ــبه، اج ــی، محاس ــای طراح زمینه ه
ــای  ــه بخش ه ــره ب ــق و غی ــوزش، تحقی ــرل، آم کنت
ــدول  ــد. ج ــه می کنن ــازی ارائ ــاختمان و شهرس س
ــتغال،  ــه اش ــط موضــوع پروان ــته های مرتب ــر، رش زی
کــد پروانــه و عنــوان مــدرک تحصیلــی مربــوط بــه 

آن هــا را نمایــش می دهــد.
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کد پروانهرشته موضوع پروانه
ــدرک تحصیلی  ــن م عناوی
ــد  ــورد تایی ــگاهی م دانش
وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری

مرتبط با مهندسی عمران ـ 
دبیری فنی

دبیری فنی عمران۳1

مرتبط با مهندسی عمران ـ 
عمران روستایی

مهندسی عمران ـ عمران 
روستایی، مهندسی عمران 
ـ ساختمان و تاسیسات 

کشاورزی

مرتبط با مهندسی عمران ـ 
علمی کاربردی

مهندسی عمران ـ کاربردی

مرتبط با مهندسی عمران ـ 
تکنولوژی عمران

مرتبط با مهندسی عمران 

مهندسی عمران ـ تکنولوژی 
عمران

معادل لیسانس مهندسی 
عمران، عمران، مهندسی 

عمران ـ خط و ابنیه، مهندسی 
عمران ـ مهندسی عملی

مرتبط با مهندسی نقشه 
برداری

معادل لیسانس مهندسی 
نقشه برداری

61

71مرتبط با مهندسی ترافیک
معادل کارشناسی مهندسی 
ترافیک، معادل کارشناسی 

ارشد مهندسی ترافیک

مرتبط با مهندسی تاسیسات 
مکانیکی

41

معادل کارشناسی مهندسی 
مکانیک )حرارت و سیاالت(، 
کارشناسی مهندسی مکانیک 
)طراحی جامدات(، دبیری 
فنی مکانیک )حرارت و 

سیاالت(، مهندسی تکنولوژی 
مکانیک
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مرتبط با مهندسی تاسیسات 
مکانیکی ساختمان ـ 

سردخانه
41

مرتبط با مهندسی تاسیسات 
برقی ساختمان

معادل کارشناسی مهندسی 
برق )قدرت(، دبیری فنی 

برق )قدرت(، مهندسی برق 
ـ مخابرات، مهندسی برق ـ 
کنترل، مهندسی تکنولوژی 

برق

مرتبط با مهندسی معماری

معادل لیسانس مهندسی 
معماری، معماری داخلی، دبیر 
فنی معماری، معماری فضاهای 
بیرونی، معماری اماکن ورزشی

مرتبط با مهندسی معماری ـ 
مرمت و احیای بناهای تاریخیمرمت و احیا بناهای تاریخی 

مرتبط با شهرسازی ـ 
مهندسی محیط

شهرسازی ـ مدیریت شهری 21

مرتبط با شهرسازی ـ محوطه 
سازی و طراحی فضای سبز

مهندسی تاسیسات مکانیک 
ساختمان ـ سردخانه

۵1

11

شهرسازی ـ محوطه سازی و 
طراحی فضای سبز

مرتبط با شهرسازی ـ برنامه 
ریزی محیط

شهرسازی ـ کارشناسی ارشد 
برنامه ریزی محیط یا محیط 

زیست

مرتبط با شهرسازی 
معادل کارشناسی شهرسازی 

)طراحی شهری یا برنامه 
ریزی شهری(

فصلنامه علمی - تخصصی افرا
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نحــوه برگــزاری آزمــون نظــام مهندســی بــه 
چــه شــکل اســت؟

رشــته  اســتثنا  )بــه  رشــته ها  تمامــی  آزمــون 
معماری-طراحــی(، بــه صــورت تســتی و چهــار 
ــی  ــته معماری-طراح ــون رش ــت. آزم ــه ای اس گزین
ــه عــالوه،  ــه صــورت ترســیمی برگــزار می شــود. ب ب
ــاختمان در  ــی س ــام مهندس ــون نظ ــزاری آزم برگ
ــام  ــاز انج ــاب ب ــورت کت ــه ص ــته ها ب ــی رش تمام

. می گیــرد

معیــار قبولــی آزمــون نظــام مهندســی 
چیســت؟

ــه  ــا ارائ ــون نظــام مهندســی ب شــرکت کنندگان آزم
ــواالت  ــل ۵0 درصــد از س ــه حداق ــح ب پاســخ صحی
ــت  ــون را دریاف ــی در آزم ــی قبول ــد گواه می توانن
ــرای رشــته عمــران  ــن حدنصــاب ب ــه ای ــد. البت کنن
صالحیت هــای »طــرح و اجــرای گــود، پــی و ســازه 
ــازی«،  ــرای بهس ــرح و اج ــی، ط ــان« و »ارزیاب نگهب
کــه  باشــید  داشــته  توجــه  اســت.  درصــد   60
ــده  ــول ش ــراد قب ــداد اف ــی در تع ــچ محدودیت هی
ــام  ــدارد و تم ــود ن ــی وج ــام مهندس ــون نظ در آزم
مــردود  یــا  قبــول  می تواننــد  شــرکت کنندگان 

ــوند. ش

اعتبــار قبولــی آزمــون نظــام مهندســی چند 
ــال است؟ س

ــه  ــون ورود ب ــان در آزم ــی متقاضی ــورت قبول در ص
حرفــه مهندســی، قبولــی آن هــا بــه مــدت ســه ســال 
ــه  ــد داشــت. ب ــار خواه ــون اعتب ــخ آزم ــس از تاری پ
ــرای  ــازه، ب ــن ب ــد در ای ــن ترتیــب، متقاضیــان بای ای
دریافــت پروانــه اشــتغال بــه کار خــود اقــدام کننــد. 
ــی  ــر متقاض ــه اگ ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج البت
ــرایط الزم  ــد ش ــون، فاق ــام آزم ــت ن ــگام ثب در هن
هیــچ  او  قبولــی  باشــد،  تجربــی(  و  )تحصیلــی 

ــت. ــد داش ــاری نخواه اعتب

منابــع آزمــون نظــام مهندســی عمــران 
کــدام هســتند؟

ــی  ــرای آمادگ ــاز ب ــورد نی ــع م ــن بخــش، مناب در ای
در آزمــون صالحیت هــای مختلــف رشــته عمــران را 

ــم. ــی می کنی معرف

ــی  ــع معرف ــث در مناب ــور از مبح ــه: منظ نکت
ــاختمان  ــی س ــررات مل ــث مق ــده، مباح ش

ــت. اس

ــت  ــران صالحی ــام مهندســی عم ــون نظ ــع آزم مناب
ــتند از: ــارت هس ــبات، عب محاس

• مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
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• مبحث هفتم: پی و پی سازی

• مبحــث هشــتم: طــرح و اجــرای ســاختمان های 
بــا مصالــح بنایــی

ــاختمان های  ــرای س ــرح و اج ــم: ط ــث نه • مبح
بتن آرمــه

ــاختمان های  ــرای س ــرح و اج ــم: ط ــث ده • مبح
فــوالدی

غلط نامه هــای  و  موجــود  راهنماهــای   •
ــاال )در  ــث ب ــک از مباح ــر ی ــه ه ــوط ب مرب
ــکن و  ــت مس ــط معاون ــه توس ــورت ارائ ص

ســاختمان(

ــی  ــه طراح ــران: آیین نام ــتاندارد 2800 ای • اس
ســاختمان ها در برابــر زلزلــه

ــتاندارد 2800  ــه اس ــوط ب ــای مرب • اصالحیه ه
ــت  ــط معاون ــه توس ــورت ارائ ــران )در ص ای

ــاختمان( ــکن و س مس

ــح،  ــت مصال ــتاتیک، مقاوم ــای اس • کتاب ه
خــاک،  مکانیــک  ســازه ها،  تحلیــل 
ســازه های  و  پی ســازی  گودبــرداری، 

نگهبــان

پاســخ گویی بــه ســواالت ایــن آزمــون، نیازمنــد 
داشــتن اطالعــات کافــی از مبانــی محاســبات ســازه 
ــل  ــی و تحلی ــی طراح ــط اساس ــر رواب ــلط ب و تس
ــون  ــرای آزم ــی ب ــه منظــور آمادگ ســازه ها اســت. ب
ــر را  ــکات زی نظــام مهندســی عمــران محاســبات، ن

ــه خاطــر داشــته باشــید: ب
پروفیل هــای  جــداول  داشــتن  همــراه  بــه   •
ســاختمانی در جلســه آزمــون ضــروری اســت.

• در صــورت وجــود تناقــض بیــن مباحــث مقــررات 
ملــی ســاختمان و دســتورالعمل های دیگــر، مطالــب 
ــرار  ــالک ق ــوان م ــه عن ــث ب ــده در مباح ــه ش ارائ

می گیرنــد.

ــی  ــع خاص ــده، منب ــی ش ــای معرف ــرای کتاب ه • ب
مــد نظــر نیســت و مطالعــه منابــع معتبر دانشــگاهی 

کافــی خواهــد بــود.

• در صــورت اشــاره بــه آیین نامــه بتــن ایــران )آبــا( 
در منابــع آزمــون، الزامــات مبحــث نهــم مــالک قــرار 

ــوند. داده می ش

بــه منظــور آمادگــی بــرای آزمــون نظــام مهندســی، 
بایــد بــر روی منابــع زیــادی تســلط داشــته باشــید. 
هــدف آن اســت تــا در شــماره بعــدی، منابــع اصلــی 
مــورد نیــاز بــرای آمادگــی در آزمــون ورود بــه حرفــه 
ــرای هــر رشــته و صالحیــت معرفــی  مهندســی را ب

کنیــم.

مراجع:
1- وبسایت علمی و آموزشی فرادرس

2- وبسایت وزارت راه و شهرسازی – معاونت مسکن و ساختمان – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
۳- وبسایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور – شورای مرکزی
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معرفی کتاب اطالعات معماری نویفرت
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نویسنده : محمدکازرونی ایمانیه
ورودی 1401 کارشناسی ارشد عمران گرایش 

مدیریت ساخت



مولفان: ارنست نویفرت، پیتر نویفرت
ناشر: شـــرکت انتشـــاراتی پـــژواک اندیشـه شهرآب، 

آینده ســــازان
تعداد صفحات:644
سال چاپ:1401 

جلد:زرکوب
شابک: 97۸-964۳14040۳

قیمت: 416 هزار تومان

مقدمه:
نویفــرت یــــا مرجــــع اطالعــات معمــاری،ّ  کتابــی 
اســت کــــه نخســتین بــــار توســط ارنســت نویفرت 
ــه چــاپ رســیده  ــن شــده و ب در ســال 1۳96 تدوی

اســت. 
ایـــن کتـــاب منبعــی کامــل و جامــع بـــرای طراحی 
هــــای  کاربــری  انــواع  و  جزئیــات ســاختمانی 
ــرت  ــاب نویف ــد. کتــ ــی باش ــاختمان م ــف س مختل
ــه  ــات اولی ــی و اطالع ــل طراح ــول مراح ــامل اص ش
ــاختمان  ــواع س ــیعی از ان ــتقرار وس ــرای محــل اس ب
ــات  ــاره ضروری ــد درب هاســت. مهندســین طــراح بای
تمــام اجــزای تشــکیل دهنــده پــروژه هــای جدیــد، 
اطالعــات کافــی داشــته باشــند تــا مطمئــن شــوند 
کــه طــرح آن هــا تمــام ضروریــات و نیازهــارا شــامل 
ــی  ــا مبان ــر ب ــورد نظ ــاختمان م ــت و س ــده اس ش

ــت دارد. ــط مطابق ــا و ضواب ــتاندارد ه اس

معرفی مولفین کتاب:
ارنســت نویفــرت یــک معمــار آلمانــی بــود کــه بــه 
عنــوان دســتیار والتــر گروپیــوس شــناخته می شــد 
و بــه دلیــل نوشــتن جزوه هــا و اســتانداردهای 
معمــاری و بــه خصــوص کتــاب داده هــای معمــاران 

ــد. ــرت مشــهور گردی نویف
از مهمتریــن ســاختمانهای کاربــردی ایــــن معمــار 
کــــه پیــش از همــه بــا ســاختمان هــای صنعتی اش 
شــناخته شــــده است، میتوان بــــه ایــــن مــــوارد 
اشــاره کــــرد: دانشــگاه آبانــوم وخانــه دانشــــجو در 
ینا ، ساختمان خوابــــگاه مجــــردان در مرکــــز هنر 
ــه ی اصلــی شــرکت  نــــو در دارمشــتات ، و کارخان

اترنیــت در الیمــن.
 ارنســـت نویفـرت، یکـی از اولین دانش آموختــگان 
مدرســــه باوهــاوس بخـــش عمـــده ای از فعالیــت 

ــتانداردهای  ــع آوری اس ــرف جم ــود را ص ــای خ ه
طراحــی معمــاری و ســاختمان نمــــود. کتــاب 
حاضــر نتیجــه زحمــات چندیــن ســاله ایــن معمــار 
مــی باشــد کــه همــه ســاله ویرایــش جدیــدی از آن 
ــرار  ــوم ق ــترس عم ــد و در دس ــی رس ــاپ م ــه چ ب
مــی گیــرد کــه تــا ســال 19۸6 ویراســتار آن خــود 
ارنســت نویفــرت و پــس از آن پســرش پیتــر ادامــه 

ــر در گذشــت. ــا ســال 199۵ کــه پیت ــت، ت یاف

ویژگی های کلی کتاب:
آثارارنســت ماننــد بســیاری دیگــر از هنرمنــدان 
وابســته بــه باوهــاوس، معــرف اساســی تریــن میثــاق 
هــای ایــن مکتــب اســت، تــالش بــرای ایجــاد 
ــانی در  ــاس انس ــه مقی ــه ب ــا توج ــا ب ــه ای پوی رابط
ــزی شــده  ــت طــرح ری ــه دق ــای ب ــب نســبت ه قال
ســاختمان، توجــه و تاکیــد بــر خصلــت هــای ویــژه، 
خلــوص و انتظــام فــرم. نویفــرت بــرای ســازماندهی 
ــه  ــی آن ب ــن و معرف ــاری نوی ــاره معم ــش درب نظرات
کاربــران  و  مشــتریان  و  دانشــجویان   ، معمــاران 
بناهــا مــی کوشــد در کتــاب مشــهور بــا نــام نظریــه 
طراحــی ســاختمان ) اطالعــات معمــاری نویفــرت( 
طرحــی جامــع ترســیم کند.کتــاب کــه تــا بــه امــروز 
بــه بیــش از 17 زبــان ترجمــه شــده اســت و بیــش 
ــت.  ــیده اس ــروش رس ــه ف ــخه از آن ب از ۵000 نس
ــوان  ــه عن ــی همــواره ب ــاب در عرصــه جهان ــن کت ای
ــان  ــوده و طراح ــرح ب ــاب مط ــن کت ــاخص تری ش
ــای  ــاز ه ــیاری از نی ــاب بس ــن کت ــتفاده از ای ــا اس ب
ــای  ــط و اســتاندارد ه ــق ضواب طراحــی خــود را طب
ــاب  ــن کت ــازند. ای ــی س ــرف م ــر ط ــی ب روز جهان
ــه و  ــات اولی شــامل اصــول مراحــل طراحــی، اطالع
ابعــاد و اســتانداردهای مــورد نیــاز بــرای آســایش و 
راحتــی انســان مــی باشــد. نکتــه مهــم در خصــوص 
ایــن کتــاب واحــد هــای ارائــه شــده آن مــی باشــد 
کــه براســاس سیســتم متریــک بــوده و نقشــه هــای 
ــل  ــه دلی ــاد ب ــه ابع ــت و کلی ــاس اس ــد مقی آن فاق
عــدم داشــتن مقیــاس در تصاویــر، تعیین و مشــخص 
شــده اســت. ایــن کتــاب فاقــد ســاختار جملــه بندی 
ادبــی بــوده و بیــش تــر بــه صــورت فشــرده گویــی و 
خالصــه نویســی تهیــه و تنظیــم شــده و بــا نســخه 
قدیمــی آن بســیار متفــاوت و در عیــن حــال کامــل 
ــرای  ــه روز ب ــای ب ــتاندارد ه ــد و اس ــی باش ــر م ت
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ــد اســت  طراحــان در آن مطــرح شــده اســت و امی
ــرار گیــرد. ــزان ق کــه مــورد توجــه شــما عزی

در طــول تاریــخ بشــر ابــزار هایــی را طراحــی کــرده 
اســت تــا در انجــام امــور مختلــف ، کمــک وی باشــد 
و بــرای ایــن کار از مقیــاس هایی اســتفاده کــرده که 
طبــق انــدازه بــدن خویــش بــوده اســت. تقریبــا تــا 
همیــن امــروز انــدام بشــر بــه عنــوان مقیــاس انــدازه 
گیــری مــورد اســتفاده گرفتــه اســت. نویفــرت مــی 
ــی  ــردم زمان ــروز هــم بســیاری از م ــی ام ــد حت گوی
ــه  ــت ک ــد داش ــا خواهن ــدازه ه ــری از ان درک بهت
مثــال بــه آن هــا گفتــه شــود فــالن چیــز بــه انــدازه 
چنــد نفــر اســت، چنــد قــدم طــول دارد، چنــد فــوت 
عریــض اســت و یــا چیــزی چنــد برابــر ســر آدمــی 
اســت. تمامــی مــوارد فــوق مفاهیمــی هســتند کــه 
از بــدو تولــد بــا مــا همــراه شــده انــد و انــدازه آن هــا 

جزئــی از طبیعــت مــا بــه شــمار مــی آیــد.

سر فصل های کتاب نویفرت 2019
-اصول معماری

-عالئم اختصاری
-نقشه کشی

-دسترسی به ساختمان
-روابط و اصول ابعاد

-زیست شناسی ساختمان
-فرآیند طراحی

-ساختمان های با دوام
-نوسازی

-مدیریت طراحی و ساخت

بخشــی از مقدمــه و ســخن مولــف ایــن 
ــاب: کت

ــق  ــی را خل ــزار های ــا اب ــان ه ــخ، انس ــول تاری در ط
نمــوده اســت کــه مــی بایســت بــه آن هــا خدماتــی 
را ارائــه داد و مــی بایســت از انــدازه هــای در ارتبــاط 
بــا آن هــا اســتفاده نمــود. تــا زمــان کنونــی ، تقریبــا 
اعضــای بــدن انســان بــه عنــوان واحــد هــای انــدازه 
گیــری اولیــه در نظــر قــرار مــی گرفتــه انــدو حتــی 
امــروزه مــا هنــوز مــی توانیــم ایــده هــای بهتــری را 
در مــورد انــدازه ایســتا داشــته باشــیم اگــر کــه بــه 
مقایســه آن هــا بــا انســان هــا و یــا اعضــای آن هــا 
بپردازیــم افــراد زیــادی بــا قــد هــای بلنــد ، بازوهای 
ــود  ــر وج ــرهای بزرگت ــر و س ــای بزرگت ــد و پاه بلن
داشــته انــد. ایــن هــا اصطالحاتــی اســت کــه بــا آن 
هــا زاده شــده ایــم و مــی تــوان گفــت کــه انــدازه آن 
هــا در طبیعــت مــا وجــود دارنــد. امــا بــا ایــن حــال 
معرفــی واحــد متــر بــه تمامــی ایــن مســائل پایــان 
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داد. بنابرایــن مــا مــی بایســت تــالش نماییــم تــا بــه 
ایــده آل تریــن و دقیــق تریــن و روشــن تریــن واحــد 
ممکــن دســت پیــدا نماییــم. مالــکان ســاختمان هــا 
نیــز همیــن کار را انجــام مــی دهنــد. هنگامــی کــه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــاق ه ــری ات ــدازه گی ــه ان ــا ب آن ه
ــا ابعــادی  ــا بتواننــد ب ــد ت امــالک خــود مــی پردازن
کــه در نقشــه نشــان داده شــده اســت، روبــرو 
گردنــد. هرفــردی کــه تمایــل بــه نحــوه ســاخت دارد 
، مــی بایســت بــا نــگاه کــردن بــه انــدازه اتــاق هــا و 
اجســام تــا حــد امــکان بــه صــورت دقیــق کار خــورد 
را شــروع نمایــد و بــا انجــام تمرینــات مــداوم بتوانــد 
تمــام خطوطــی را کــه مــی کشــد و تمــام ابعــادی را 
کــه بــرای محــل مبــل هــا، اتــاق هــا و یــا ســاختمان 
هــا در نظــر گفتــه انــد را ، بــه صــورت یــک تصویــر 
ــن وجــود  ــا ای ــد. ب ــوی چشــمان خــود ببینن در جل
مــا فــورا ایــن درســت، یعنــی مقیــاس نمــودن یــک 
چیــز بــا فــردی کــه در کنــار آن قــرار گرفتــه اســت 
ــی  ــن م ــه ای ــد، ک ــی نمای ــور م ــان خط ــه ذهنم ب

توانــد بــه عنــوان ابــزار کمکــی بــرای روشــن شــدن 
موضــوع در نظــر گرفتــه شــود. ایــن یکــی از کمبــود 
ــه ای و  ــالت حرف ــه مج ــت ک ــا اس ــای دوران م ه
تجــاری مــا اغلــب اوقــات اتــاق هــا و ســاختمان هــا 
را بــدون هیــچ فــردی در آن هــا نمایــش مــی دهنــد.

نتیجه گیری و سخن پایانی:
در ایــن کتــاب اســتانداردهای ابعــاد و انــدازه و 
ــری  ــرای کارب ــاری ب ــزای معم ــا و اج ــداد فضاه تع
ــی و  ــه و گرافیک ــورت نقش ــه ص ــاوت ب ــای متف ه
ــل  ــرای مراح ــه ب ــت ک ــده اس ــه گردی ــددی ارائ ع
ابتدایــی طراحــی معمــاری و معمــاری منظــر بســیار 

ــت. ــردی اس کارب
ــر  ــکل ب ــه مش ــازه ب ــاخت س ــه در س ــی ک هنگام
ــاب اســتفاده کنیــم  ــن کت ــم از ای ــم میتوانی میخوری

ــویم. ــد ش ــره من ــع آن به ــات جام و از اطالع
ــران از  ــان عم ــاران و مهندس ــود معم ــه میش توصی
ایــن کتــاب بــه عنــوان یکــی از مراجــع خــود کمــک 

ــد. بگیرن

منبع: 
Neufert, E. (2019). Architects’ data. John Wiley & Sons.
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گزارشی از تاریخچه ، گرایشات و نحوه برگزاری مسابقات 
  ACI انجمن بین المللی بتن آمریکا ـ

یکــی از معتبرتریــن انجمــن هــای پژوهشــی علمــی، 
ــی، مهندســی  و آموزشــی در جهــان اســت کــه  فن
ــن  ــد. ای ــیس گردی ــکا تاس ــال 1904 در آمری در س
ــد  ــش از یکص ــی بی ــی و غیردولت ــن غیرانتفاع انجم
ســال مــی باشــد ســابقه دارد و عمــر خــود را ســپری 

کــرده اســت.
ــران  ــاخه ای ــن )ACI( – ش ــی بت ــن الملل ــن بی انجم
ــا همــکاری تعــدادی از اســاتید  ، فعالیــت خــود را ب
ــف  ــع مختل ــران صنای ــا و رهب ــگاه ه ــرم دانش محت
کشــور از ســال 1۳74 آغــاز نمــود و در اســاس 
نامــه رســمی و مصــوب شــده مرکــز تحقیقــات بتــن 
)متــب( بــا مجــوز وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
اطالعــات مــورد تاییــد در اداره ثبــت شــرکت هــا بــه 

ثبــت رســید.
در ایــن مطلــب کــه طــی گفتگــوی دوســتانه ای بــا 
آقــای مهنــدس آریــا احمدونــد ،عضــو دبیرخانــه 2۵ 

امیــن دوره مســابقات انجمــن بتــن آمریــکا، 

مــی باشــند داشــتیم و بــه معرفــی مســابقات و 
و  مســابقات  برگــزاری  و  ابــداع  از  ای  تاریخچــه 
همچنیــن گرایــش هایــی کــه در شــاخه ایــران 
هرســاله در حــال برگــزاری مــی باشــد پرداختــه ایــم 
ــرای  کــه صحبــت هــای ایشــان را طــی گزارشــی ب

ــم.  ــان آورده ای ــه ارمغ ــما ب ش
در ادامه همراه ما باشید ،

امســال 2۵ امیــن ســالی اســت کــه مســابقات 
دانشــجویی ملــی ســالیانه انجمــن بیــن المللــی بتــن 
ــد. ــی باش ــزاری م ــال برگ ــران درح ــاخه ای ACI ش

در ابتــدا در کشــور آمریــکا ایــن مســابقات در شــاخه 
بتــن ســبک آغــاز بــه کار کــرد. ابتــدا هــدف برگزاری 
ایــن مســابقات بــر ایــن اســاس پایــه ریــزی گردیــد 
ــای  ــه ه ــاری در نمون ــت فش ــترین مقاوم ــه بیش ک

بتــن ســبک حاصــل گــردد.
ــزاری  ــد دوره از برگ ــت چن ــس از گذش ــه پ در ادام
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ــن  ــن بت ــرد انجم ــاخه رویک ــن ش ــابقات در ای مس
ــای  ــاخه ه ــه ش ــت ک ــش رف ــویی پی ــکا بس آمری

ــد. ــه گردی ــابقات اضاف ــه مس ــز ب ــری نی دیگ
در ابتــدای برگــزاری مســابقات تنهــا رویکــردی کــه 
ــت فشــاری  وجــود داشــت کســب بیشــترین مقاوم

مــالک عمــل شــرکت کننــدگان بــود.
در ادامــه پــس از تغییــر دیــدگاه و الگــو نســبت بــه 
ســاخت و ســاز هــای بتنــی ، شــاخص دوام و پایداری 

نیــز بــه مــالک هــای ســنجش اضافــه گردیــد.
بــا توجــه بــه ایــن تغییر دیــدگاه برگــزاری مســابقات 
نیــز هدفمنــد تــر از گذشــته گردیــد بــه نحــوی کــه 
ــا یــک  ــه هــای دانشــجویان ب مــالک ســنجش نمون
ــن  ــاری معی ــت فش ــن مقاوم ــزان وزن و همچنی می

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
در ادامــه مســابقات شــاخه ای جدیــد بــه نــام           
EPD                                            سازه محافظ تخم 
مــرغ راه انــدازی گردیــد کــه هــدف از برگــزاری ایــن 
گرایــش ابتــدا روی تعــداد ضربــات وارده از ارتفاعــات 
ــق  ــده طب ــاخته ش ــی س ــل بتن ــر روی پ ــن ب معی
آییــن نامــه بــود کــه در ادامــه بــرای بررســی هــای 
بیشــتر ســازه بتنــی ســاخته شــده مقــرر گردیــد کــه 

ــه  ــک نمون ــن ســازه ی شــرکت کننــدگان از بتــن ای
اســتوانه ای جهــت بررســی مقاومــت الکتریکــی 

ســازه مــی بایســت ارائــه مــی کردنــد.
عــالوه بــر بررســی مقاومــت الکتریکــی نمونــه 
ــورد  ــز م ــه نی ــاری نمون ــت فش ــتوانه ای ، مقاوم اس

ــت. ــی گرف ــرار م ــنجش ق س
نهایتــا اکنــون پــس از گذشــت 2۵ ســال از برگــزاری 
مســابقات انمجــن بتــن آمریــکا ، 11 مســابقه در 11 

گرایــش درحــال برگــزاری مــی باشــد.
ــه شــده  ــای اضاف ــش ه ــن گرای ــد تری یکــی از جدی
ــط  ــا محی ــازگار ب ــن س ــش بت ــابقات ، گرای ــه مس ب
ــور  ــده کش ــط نماین ــه توس ــد ، ک ــی باش ــت م زیس
ــد و پــس از آنکــه در کشــور  ــادا پیشــنهاد گردی کان
ــادا بصــورت آزمایشــی برگــزار گردیــد در ادامــه  کان

ــد. ــه ش ــی ACI اضاف ــابقات اصل ــه مس ب
کشــور ایــران نیــز بعنــوان یکــی از نمایندگــی 
هــای برگــزاری ایــن مســابقات در ســال هــای 
قبــل گرایشــی را تحــت عنــوان پــل ســاخته شــده 
ــه مســابقات معرفــی کــرد  ــا چاپگــر ســه بعــدی ب ب
ــرای  کــه هرســاله یکــی از گرایــش هــای موجــود ب

ــد. ــی باش ــدگان م ــرکت کنن ش
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طبــق صحبــت هــای صــورت گرفتــه میــان نماینــده 
ــر  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــران بنی ــران در ACI و ناظ ای
ایــن اســاس مقــرر گردیــد کــه برنــدگان مســابقات 
ــن  ــد از ای ــز بتوانن ــش 24( نی ــته )همای ــال گذش س

ــای بنیــاد ملــی اســتفاده کننــد. مزای
 – بتــن آمریــکا  انجمــن  آتــی  برنامــه هــای  از 
تابســتان ســال  اواســط  در   ، ایــران  نمایندگــی 
ــزاری  ــازی برگ ــاده س ــه آم ــوان ب ــی ت 1402 را م
ــابقات  ــن مس ــرد. ای ــاره ک ــی اش ــق بتن ــابقه قای مس
ــران  ــتان ته ــه آزادی اس ــدی در دریاچ ــی فراین ط
مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. کــه 
ــه نحــوه برگــزاری آن در  اطالعــات بیشــتر راجــع ب
ــود. ــل مشــاهده خواهــد ب ســایت aciiranchapter قاب

ــای ACI در  ــاخه ه ــای ش ــت ه ــوص فعالی در خص
ــتند  ــا هس ــر دنی ــا در سراس ــور ه ــیاری از کش بس
هماننــد پاریــس ، مالــزی ، هنــد ، ســنگاپور و .. کــه 
نمایندگــی نیســتن بلکــه شــاخه هســتن و بصــورت 
ــد. ــی دهن ــت خودشــون رو انجــام م مســتقل فعالی

ایــران  در  ایران)متــب(  بتــن  تحقیقــات  مرکــز 
را  دانشــجویی  مســابقات  برگــزاری  مســئولیت 
برعهــده دارد. همچنیــن درکنــار ایــن مســابقات 
یکســری دوره هــای تخصصــی بتــن ACI نیــز برگــزار 

ــد. ــی کن م
ــای  ــه ه ــی از پای ــی تخصص ــدود 14 دوره آموزش ح
ــه  ــن پای ــی بت ــای کارگاه ــک ه ــل تکین ــاده مث س
ــالط،  ــرح اخت ــنگدانه و ط ــود س ــروع میش ــک ش ی
ــن  ــیمان ، بت ــون س ــن SCC ، آزم ــازی، بت ــف س ک
ــران  ــاخه ای ــه در ش ــن و .. ک ــازرس بت ــو ، ب دکوراتی

ــود. ــزار میش برگ
ــه  ــر اینک ــز دیگ ــان انگی ــد و هیج ــاق جدی ــک اتف ی
ــوک اســنل کــه رییــس کمیتــه فعالیــت  پرفســور ل
هــای بیــن المللــی انجمــن بتــن آمریــکا و همچنیــن 
اســتاد دانشــگاه ادوارد ویلــز آمریــکا نیــز مــی باشــند 
، بصــورت مجــازی ایــن کالس هــارو تدریــس کردند.

ــی  ــده گواه ــزار ش ــای برگ ــدن دوره ه ــس گذران پ
معتبــری از ســوی شــاخه ایــران کــه توســط مــدرس 
ــه  ــرد ب ــی گی ــرار م ــا ق ــد و امض ــورد تایی دوره م

ــود. ــی ش ــداء م ــدگان اه ــرکت کنن ش
امســال هــم در کنــار مســابقات دانشــجویی کنفرانس 
یــک ســری  داریم،کــه  را  زلزلــه  و  بتــن  ملــی 
ــم داشــت، از مشــاوران ،  ــدی خواهی ســخنرانی کلی

ــد-19  ــاری کووی ــری در دوران بیم ــابقه دیگ دو مس
ــزاری  ــای برگ ــش ه ــر گرای ــه دیگ ــال 2019 ب از س
ــا محیــط  مســابقات اضافــه گردیــد، بتــن ســازگار ب
ــدگان  ــرکت کنن ــش ش ــن گرای ــود. در ای ــت  ب زیس
مــی بایســت پارامتــر هــای زیســت محیطــی را 
ــد  ــاظ میکردن ــی لح ــای بتن ــاز ه ــاخت و س در س
ــط  ــه توس ــزار Life۳6۵ ک ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس و ب
ــود بصــورت مجــازی نتایــج  ACI معرفــی گردیــده ب

ــی  ــود را ط ــنهادی خ ــرح پیش ــده از ط ــل ش حاص
ســاخت و تهیــه یــک فایــل ویدیویــی ضبــط شــده 

ــد. ــی کردن ــه م ــابقات ارائ ــه داوران مس ــه کمیت ب
و یکــی دیگــر از مســابقاتی کــه طــی دوران بیمــاری 
کرونــا اضافــه گردیــد ، گرایــش راهــکار هــای بتنــی 

نــام داشــت.
ایــن مســابقه تاکنــون تنهــا یکبــار در کشــور آمریــکا 
ــابقات در  ــن مس ــزاری ای ــال برگ ــن س و در 24 امی
نمایندگــی ایــران نیــز برگــزار شــد. مراحــل برگزاری 
ایــن مســابقه کــه بــه ایــن صــورت بــود کــه شــرکت 
کننــدگان مــی بایســت بــا توجــه بــه دانــش و ابتــکار 
عمــل خــود یــک راه حلــی را پیشــنهاد میــدادن کــه 
ــاز  ــاخت و س ــت س ــود کیفی ــش و بهب ــث افزای باع
ــن راه  ــی از ای ــال یک ــرای مث ــردد. ب ــی گ ــای بتن ه
ــال  ــک متری ــتفاده از ی ــت اس ــی توانس ــا م ــل ه ح
ــاخت آن  ــرای س ــن ب ــالط بت ــرح اخت ــد در ط جدی

باشــد.
ــن دوره  ــزاری 2۵ امی ــت در برگ ــز اهمی ــه حائ نکت
برگــزاری مســابقات بیــن المللــی انجمــن بتــن 
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــه مس ــت ک ــن اس ــکا ، ای آمری
ــرار اســت جــزو مســابقات  ــکا  ق ــن آمری انجمــن بت

ــرد. ــرار بگی ــگان ق ــی نخب ــاد مل ــد بنی ــورد تایی م

)مســابقات بیــن المللــی انجمــن بتــن آمریکا 
- شــاخه ایــران قــرار اســت جــزو مســابقات 
ــرار  ــگان ق ــی نخب ــاد مل ــن بنی ــورد تایی م

بگیــرد(

در ایــن راســتا مجــوزی صــادر گردیــد و مقــرر 
شــد کــه برنــدگان ایــن مســابقات جــزو، مســابقات 
مهارتــی بنیــاد ملــی نخبــگان شــناخته شــوند 
ــز  ــگان نی ــی نخب ــاد مل ــای بنی ــد از مزای ــا بتوانن ت

ــد. ــتفاده کنن اس
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ــور ، و در  ــرح کش ــان مط ــان کاران و کارفرمای پیم
جشــنواره بتــن و زلزلــه  کــه صبــح افتتاحیــه برگــزار       
مــی شــود از پــروژه هــای ملــی کــه اســتاندار هــای 
ــز  ــر و جوای ــتند تقدی ــن را داش ــات بت ــز تحقیق مرک

ــی شــود .  داده م
بصــورت  مقــاالت  یکســری  کنــار جشــنواره  در 
ســالیانه  بــرای دبیرخانــه همایــش مســابقات ارســال 
ــه   ــی 400 مقال ــدود ۳00 ال ــه در ح ــود ک ــی ش م

ــد.        ــی باش م
ایــن مقــاالت پــس از بررســی توســط داوران هئیــت 
علمــی داوری مــی شــود و نهایتــا برگزیــدگان بــرای 
ارائــه در همایــش کــه تعــداد محــدودی نیــز اســت 
پذیرفتــه مــی شــوند بــرای چــاپ در دفترچــه 

ــکا. ــن آمری ــش انجمــن بت ــاالت همای ــده مق چکی
ــن ،  ــن بت ــریه انجم ــه در نش ــاپ مقال ــر چ ــالوه ب ع
بنــا بــر درخواســت شــرکت کننــده هــا برگزیــدگان 
همایــش مــی تواننــد درخواســت بدهنــد کــه 
مقاالتشــان در نشــریه  فنــاوری بتــن و ســازه هــای 

ــاپ بشــود.  ــز چ ــران نی ــی ای بتن
ــا ســالروز  برگــزاری ایــن همایــش مصــادف اســت ب
بازســازی زلزلــه بــم و همچنیــن روز ایمنــی دربرابــر 
زلزلــه کــه در تقویــم توســط مرکــز تحقیقــات بتــن 

ثبــت شــده اســت.

حــدودا از اول مــرداد 1401 کمیتــه های دانشــجویی 
مســابقات تشــکیل شــده اســت کــه در ایــن کمیتــه 
دانشــجویان فعــال مجموعــه بصــورت داوطلبانــه هــم  
قبــل از مســابقات و هــم در روز برگــزاری مســابقات و 
همایــش ایــن  کمیتــه بــه برگــزاری مســابقات کمــک 
ــک  ــدت کم ــن م ــه در ای ــانی ک ــد. و از کس میکنن
کــردن در مجموعــه در بروشــور ازشــون تقدیــر 
ــا انجمــن  ــکاری ب ــت هم ــاس فعالی ــه پ میشــود و ب
ــش ازآن  ــود و در روز همای ــوح داده میش ــون ل بهش

هــا تقدیــر مــی شــود.
کــه  اســت  دانشــجویی  کامــال  فعالیــت  ایــن 
دانشــجویان میتواننــد از ایــن  طریــق درگیــر و عضــو 
کمیتــه دانشــجویی بشــوند. الزم بــه ذکــر هســت که 
در حــال حاضــر افــرادی را داریــم کــه عضــو کمیتــه 
دانشــجویی بودنــد و بعــد در مســابقات شــرکت 
ــا  ــم ه ــی از تی ــای خیل ــتاد راهنم ــردن و االن اس ک
هســتند کــه در حــال حاضــر ادامــه تحصیــل دادنــد 
و تیــم هــای دانشــگاه هــای خودشــان را دارنــد کــه 

ــد. ــه مســابقات مــی آورن ب
ایــن هــم یکــی از فعالیــت هایــی اســت کــه عالقــه 
منــدان میتواننــد در آن شــرکت کننــد و عضــو 

ــوند. ــجویی بش ــه دانش کمیت
ــه  ــد کمیت ــی دارد ، مانن ــای مختلف ــه ه ACI کمیت
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 و در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه شــاخه ایــران 
ــاخه  ــان ش ــا در می ــاخه ه ــن ش ــال تری ــی از فع یک
هــای مختلــف ACI در دنیــا مــی باشــد و ایــن امــر 
ــزو  ــال ج ــدت 9 س ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ــث ش باع

ــا انتخــاب شــود.  ــن شــاخه ه برتری
شــاخه ایــران هــر ســاله 11 مســابقه را در یــک ســال 
ــیار  ــر کار بس ــن ام ــق ای ــه تحق ــد ک ــزار میکن برگ
ــا  ــی در دنی ــای کم ــاخه ه ــه ش ــت ک ــنگینی اس س
اینــکار را انجــام مــی دهند و ایــن باعث افتخار اســت 
کــه در هــر دوره تمــام مســابقات برگــزار مــی شــود. 
انجمــن بتــن آمریــکا شــاخه ایــران از لحــاظ اعضــا، 
اعضــای بســیار زیــادی را از قبیــل افــراد حقوقــی و 
حقیقــی کــه بالــغ بــر ۸ هــزار عضــو هســتند در ایــن 

2۵ ســال برگــزاری شــامل مــی شــود.      
ایــن افتخــار اســت کــه بتوانیــم در کنــار دانشــجویان 
ایــن مســابقات را ادامــه دهیــم، چــرا که داشــنجویان 
ــگاه ،  ــتاد دانش ــوان اس ــد بعن ــی توانن ــده م در آین
ــه ای  ــه فعالیــت حرف ــاون رئیــس و .. ب رئیــس ، مع
ــه  ــال ب ــکاری س ــن هم ــه ای ــد ک ــه دهن ــود ادام خ
ــوع  ــه ن ــی ب ــد و از نوع ــی کن ــدا م ــه پی ــال ادام س

ــل میشــود. دیگــر تبدی

منابع:
aciiranchapter.org – 1- وبسایت انجمن بتن آمریکا – شاخه ایران

2- مهندس آریا احمدوند – عضو دبیرخانه 2۵ امین دوره مسابقات انجمن بتن آمریکا

ــه  ــاالت ، کمیت ــه مق ــجویی ، کمیت ــابقات دانش مس
ــه  ــن ،کمیت ــای بت ــی ه ــه افزودن ــرات ،کمیت تعمی
ــر اســت  ــه ذک ــه الزم ب ــه البت ــات – ک ــت اختراع ثب
ــت  ــرف مالکی ــن از ط ــات بت ــز تحقیق ــون مرک چ
ــوز داوری  ــا مج ــرکت ه ــت ش ــوی و ثب ــای معن ه
ــد در  ــجویان میتوانن ــات را دارد دانش ــت اختراع ثب
ایــن کمیتــه عضــو شــوند و آنجــا فعالیــت کننــد- .

یــک کمیتــه واژه گزینــی بتــن داریــم کــه بــا 
ــا و  ــه ه ــد بچ ــت میکنن ــت فعالی ــتان لغ فرهنگس
عالقمــه منــد هــا در ایــن زمینــه میتواننــد در ایــن 

ــوند. ــو ش ــه عض کمیت
بــه  و کمیتــه ISO TC71 کــه کمیتــه مربــوط 
موسســه اســتاندارد یــا همــان ایــزو مــی باشــد کــه 

ــت. ــی اس ــای بتن ــازه ه ــن و س ــه بت ــوط ب مرب

همچنیــن دانشــجویان میتواننــد عضــو ACI شــاخه 
ایــران بشــوند کــه بــا عضویــت انجمــن بتــن آمریــکا 
ــران میتواننــد از مقــاالت آییــن نامــه هــا  شــاخه ای
ــد.  ــزار میشــود اســتفاده کنن ــه برگ ــی ک و دوره های
ــال   ــرای مث ــای مشــخصی هســت ،ب ــه دارای مزای ک
مــی تواننــد بــه صــورت ســالیانه از نشــریات و آییــن 
ــد و از  ــتفاده کنن ــگان اس ــورت رای ــه ص ــا ب ــه ه نام
کتابخانــه هــای ACI نیــز میتواننــد اســتفاده کننــد.
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همایشها و رویدادهای اخیر و پیش رو، در عمران، معماری و 
شهرسازی

ســیزدهمین کنگــره بیــن المللــی مهندســی 
عمــران

ســیزدهمین کنگــره بیــن المللــی مهندســی عمــران  
روز ســه شــنبه، 19 اردیبهشــت، 1402 لغایــت 
پنجشــنبه، 21 اردیبهشــت، 1402 توســط دانشــکده 
ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــران دانش ــی عم مهندس

ــی  ــای کنگــره بیــن الملل ــات امن تحــت نظــارت هی
ــی  ــزار م ــر گ ــران ب ــهر ته ــران در ش ــی عم مهندس

شــود.

محورهای کنگره:
سازه
زلزله

ژئوتکنیک
مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
حمل و نقل
راه و ترابری

سایر زمینه های مرتبط در مهندسی عمران

پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی و ششــمین 
کنفرانــس ملــی عمــران

ششــمین  و  المللــی  بیــن  کنفرانــس  پنجمیــن 
کنفرانــس ملــی عمــران ، معمــاری، هنــر و طراحــی 
شــهری بــه عنــوان بزرگتریــن، معتبرتریــن و منظــم 
تریــن گردهمایــی ســاالنه علمــی، پژوهشــی و 
ــه  ــوزه در خاورمیان ــن ح ــده ای ــناخته ش ــی ش اجرای
ــا همــکاری دانشــگاه ســاپینزا رم،  ــران ب و کشــور ای
ــگاه  ــهرکرد، دانش ــگاه ش ــی، دانش ــگاه خوارزم دانش
هنــر اســالمی تبریــز، دانشــگاه کوثــر و ســایر 
دانشــگاه هــای برجســته کشــور و بــا مجــوز رســمی 
ــد  ــت تایی ــاوری و تح ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــا و  ــگاه ه ــام دانش ــه و تم ــت آن وزارت خان و حمای
ــالمی  ــر اس ــگاه هن ــته در دانش ــای وابس ــازمان ه س

ــردد.  ــی گ ــزار م ــز برگ تبری
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نویسنده : محمدکازرونی ایمانیه
ورودی 1401 کارشناسی ارشد عمران گرایش 

مدیریت ساخت



محورهای کنفرانس:
مهندسی عمران و توسعه پایدار

مدیریت ساخت و اجرا
تکنولوژی بتن

روش های عددی در مهندسی عمران
راه و ترابری

ژئوتکنیک و معدن
هیدرولیک ، منابع آب

محیط زیست
مهندسی تونل برای نواحی شهری
نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک

فنــاوری نویــن در مــواد و مصالــح ســاختمانی و 
صنعتــی ســازی ســاختمان

اخالق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
ــر عامــل در  ــد غی ــت بحــران و پدافن ــی، مدیری ایمن

عمــران
رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران

کاربــرد زمیــن شناســی مهندســی در عمــران و 
ژئوفیزیــک در ســد ســازی

ــا در  ــرد آنه ــر کارب ــد ب ــا تاکی ــای GISب ــتم ه سیس
ــران ــی عم مهندس

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
و  تخریب،مدیریــت  مهندســی  اصــول  و  مبانــی 

تخریــب نظــارت 
 

2- مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:
سازه های زیر زمینی

مهندسی ارزش
ــی و  ــای هیدرولیک ــازه ه ــع آب ، س ــی مناب مهندس

ــی دریای
هماهنگی شکلی سازه و معماری

ــی و  ــح بوم ــری مصال ــه کارگی ــهری و ب ــعه ش توس
ــا ــازه ه ــن در س نوی

دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
سازه های غیرساختمانی و صنعتی

عیــب یابــی لــرزه ای ســازه هــا و روش هــای 
ســازه ها مقاوم ســازی  و  بهســازی 

ــی  ــای بتن ــازه ه ــو آوری در طراحــی س ــل و ن تحلی
ــوالدی و ف

کاربــرد فنــاوری هــای نویــن )جداگــر هــای لــرزه ای 
، میراگــر هــا و ...( در بهســازی لــرزه ای ســازه هــا

مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
ــا و  ــی ،بناه ــای حیات ــریان ه ــتم ش ــازی سیس بهس

پــل هــا
ایمنی سازه در معادن زیر زمینی

ــان  ــش و بی ــر آت ــا در براب ــازه ه ــازی س ــاوم س مق
ــاری ــای معم ــرد ه رویک

ــای  ــازه ه ــاکار، س ــای فض ــازه ه ــر س ــه ب ــر زلزل اث
ــژه ــای وی ــازه ه ــی و س بنای
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هشــتمین کنگــره ســاالنه بیــن المللــی 
عمــران، معمــاری و توســعه شــهری

ــران،  ــی عم ــن الملل ــاالنه بی ــره س ــتمین کنگ هش
ــن،  ــوان بزرگتری ــه عن ــاری و توســعه شــهری ب معم
معتبرتریــن و منظــم تریــن گردهمایــی ســاالنه 
ــن  ــده ای ــناخته ش ــی ش ــی و اجرای ــی، پژوهش علم
ــکاری  ــا هم ــران ب ــور ای ــه و کش ــوزه در خاورمیان ح
ــگاه  ــیراز، دانش ــگاه ش ــاپینزا رم، دانش ــگاه س دانش
مراغــه، دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز، دانشــگاه علم 
ــایر دانشــگاه  ــر و س ــران، دانشــگاه کوث ــت ای و صنع
ــمی وزارت  ــوز رس ــا مج ــور و ب ــته کش ــای برجس ه
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه شــماره 72640۳۸ و 
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لــذا تحــت تاییــد و حمایــت آن وزارت خانــه و تمــام 
ــران  ــته در ته ــای وابس ــازمان ه ــا و س ــگاه ه دانش

ــردد. ــی گ ــزار م برگ
ــالوه  ــره ع ــن کنگ ــده ای ــه ش ــاالت پذیرفت ــام مق تم
ــره،  ــاالت کنگ ــه مق ــاب و مجموع ــاپ در کت ــر چ ب
ــی،  ــوای مل ــیوم محت ــای SID، کنسرس ــگاه ه در پای
ســیویلیکا و ســایر پایــگاه هــای معتبــر نمایــه شــده 
و مقــاالت برگزیــده نیــز بــه طــور رایــگان در ژورنــال 
ــد.  ــد گردی ــاپ خواهن ــی چ ــای ISC،ISI و پژوهش ه
ــد وزارت  ــن جدی ــق قوانی ــت طب ــر اس ــایان ذک ش

علــوم تنهــا مقــاالت ارائــه شــده در کنفرانــس هــای 
دارای مجــوز وزارت علــوم دارای امتیــاز پژوهشــی و 

ــان نامــه مــی باشــند.  نمــره پای

محورهای کنگره:
1- مهندسی عمران و توسعه پایدار:

مدیریت ساخت و اجرا
تکنولوژی بتن

روش های عددی در مهندسی عمران
راه و ترابری

ژئوتکنیک و معدن
هیدرولیک ، منابع آب

محیط زیست
مهندسی تونل برای نواحی شهری
نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک

فنــاوری نویــن در مــواد و مصالــح ســاختمانی و 
صنعتــی ســازی ســاختمان

اخالق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
ــر عامــل در  ــد غی ــت بحــران و پدافن ــی، مدیری ایمن

عمــران
رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران

کاربــرد زمیــن شناســی مهندســی در عمــران و 
ژئوفیزیــک در ســد ســازی

ــا در  ــرد آنه ــر کارب ــد ب ــا تاکی ــای GISب ــتم ه سیس
ــران ــی عم مهندس

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
و  تخریب،مدیریــت  مهندســی  اصــول  و  مبانــی 

تخریــب نظــارت 
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بــرای انجــام کارهــای بــزرگ نــه تنهــا بایــد عمــل 
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