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فهرست

سخن آغازین
به نام یگانه مهندس هستی

خداونــد را سپاســگزاریم کــه  پــس از ســالها، توفیــق انتشــار اولیــن شــماره از 
ــام  نشــریه انجمــن علمــی دانشــکده مهندســی عمــران و محیط زیســت را تحــت ن
»داربســت«  بــه مــا عنایــت فرمــود. بــه شــخصه از بــدو  ورودم بــه انجمــن از ابتــدای 
ســال 97 بــه دنبــال احیــای نشــریه بــودم کــه باالخــره بــا گروهــی کوشــا و جدیــد 
ــا  ــی از کانال ه ــای عموم ــا فراخوان ه ــدای کار ب ــد. در ابت ــر ش ــر امکان پذی ــن ام ای
ــتعداد از  ــا اس ــتاق و ب ــراد مش ــی از اف ــتیم گروه ــکده ای توانس ــای دانش و گروه ه
ــریه را  ــماره از نش ــن ش ــداوم ای ــا کار م ــم و ب ــکیل دهی ــی را تش ــای کارشناس بچه ه
ــی از نقــص نیســت. در همیــن راســتا مایلیــم  ــا کار مــا خال انتشــار دهیــم. طبیعت
بــه واســطه ایــن تریبــون از دوســتان و هــم دانشــکده ای های عزیــز در هــر مقطعــی 
علی الخصــوص مقاطــع ارشــد و دکتــری بــا هــر توانایــی تقاضــا کنیــم بــه گــروه مــا 
ــماره  ــن ش ــر ازی ــدی را بهت ــماره های بع ــم ش ــت ه ــه دس ــت ب ــوند و  دس ــق ش ملح
عرضــه کنیــم. یکــی از رســالت های بــزرگ مــا توجــه بــه ســطح علمــی نشــریه بــوده 
ــده  ــار خوانن ــران را در اختی ــک ته ــی پلی تکنی ــن علم ــور انجم ــی درخ ــا مطالب ت
ــای  ــم ورودی ه ــه ه ــت ک ــی اس ــز در جهت ــریه نی ــی نش ــت کل ــم. سیاس ــرار بدهی ق
جدیــد کارشناســی بتواننــد بــه فراخــور نیــاز خــود مطالبــی را بیاموزنــد و هــم ســایر 
ــم  ــد. امیدواری ــی ارش ــی کارشناس ــی و حت ــع کارشناس ــه در مقط ــجویان چ دانش
ــا انتشــار مــداوم ایــن نشــریه قدمــی هرچنــد کوچــک در اشــاعه علــم و  بتوانیــم ب
فراگیــری موضوعــات جدیــد پیــش روی دانشــجویان عمــران برداریــم. بــه نظــر مــن 
ــران  ــته عم ــد رش ــای جدی ــا و تکنولوژی ه ــا کاربرده ــجویان را ب ــم دانش ــر بتوانی اگ
آشــنا کنیــم و در ذهــن آنهــا جرقــه ای بــرای ادامــه مسیرشــان ایجــاد کنیــم، دیــن 
خــود را ادا کرده ایــم. البتــه در چشــم انــداز نشــریه داربســت بایــد تبدیــل شــدن بــه 
یــک نشــریه مســتقل و معتبــر علمــی اقــا در ســطح کشــور را نیــز در نظــر داشــت 
امــا در گام اول ترجیــح دادیــم محتوایــی را انتشــار دهیــم کــه ســنگ بزرگــی نباشــد 
ــم از تمــام  ــز الزم می دان ــه خــود را بدســت آورد. در آخــر نی ــد مخاطــب اولی و بتوان
تیــم نشــریه داربســت تشــکر کنــم کــه در ابتــدا هــر کــس مســئولیت های زیــادی 
را بــر عهــده گرفــت و مطمئنــا بــا گســترش "داربســت" زحمــات بی شــائبه ایشــان 

هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد. 

ــد  ــا بودن ــراه م ــروع ، هم ــه در ش ــی ک ــدادی از عزیزان ــم از تع ــن الزم میدان همچنی
امــا در میانــه راه بــه هردلیلــی از مــا جــدا شــدند امــا ســهمی در ایــن شــماره دارنــد 

تشــکر  کنــم از جملــه آقایــان علــی کریمایــی و توحیــد ســیف اللــه زاده
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TMD مروری بر میراگرهای
بهبهانهمعرفیبرجتایپه101

*بهقلم:علیایرانپور

برج تایپه 101 
را بیشتر بشناسیم

حــوادث  اخبــار  اگــر 
طبیعــی دنیــا را دنبــال 
کنیــد، حتمــًا میدانیــد 
دنیــا  از  ناحیــه  آن  کــه 
هــم زلزلــه خیــز اســت و 
ــت  ــت موقعی ــه عل ــم ب ه

جغرافیایــی اش بادهــای شــدیدی داشــته و طوفان هــای زیــادی را تجربــه مــی کنــد. فلــذا ایــن 
بــرج بــه گونــه ای ســاخته شــده اســت کــه در برابــر ایــن حــوادث مقــاوم باشــد. ایــن بــرج توانایــی 
مقاومــت در برابــر بادهــای بــا ســرعت 60 متــر بــر ثانیــه و همچنیــن زلزلــه هایــی کــه در یــک 
دوره 2۵00 ســال رخ میدهــد را دارد. شــایان ذکــر اســت  در ایــن ناحیــه از جهــان ســاالنه بیــش 
از 200 زمیــن لــرزه رخ مــی دهــد. هزینــه ســاخت ایــن شــاهکار مهندســی بیــش از یــک و نیــم 
میلیــارد یــورو تخمیــن زده شــده کــه بیشــتر ایــن هزینــه صــرف ایمــن ســازی بــرج شــده اســت. 
راز بــزرگ و شــاهکار اصلــی ایــن بــرج در یــک کــره فــوالدی بــه وزن 730  تــن  اســت کــه در بیــن 
ــیار  ــدول بس ــن پان ــه ای ــده ک ــه ش ــوالدی آویخت ــازوی ف ــه 16 ب ــه 101 ب ــا ۹2 تایپ ــات 87 ت طبق
عظیــم وظیفــه پایــداری ســازه در برابــر زلزله هــا و طوفان هــای بســیار شــدید را بــر عهــده دارد. 

بــرج تایپــه 101 یــا مرکــز تجــارت 
ــمان خراش  ــک آس ــه،  ی ــی تایپ جهان
اســت  متــری   ۵0۹ پیکــر  غــول 
خــود  در  را  طبقــه   101 کــه 
اســت  جالــب  اســت.  داده  جــای 
تــا  آســمان  خراش  ایــن  بدانیــد 
خلیفــه  بــرج  افتتــاح  از  قبــل 
بلندتریــن   ،2010 ســال  در  دبــی 
آســمان خراش دنیــا شــناخته مــی 
ــه در  ــر روی نقش ــی ب ــا نگاه ــد. ب ش
میابیــد کــه تایپــه تنهــا جزیــره ای 
اســت. چیــن  شــرق  در  کوچــک 

محیطــی  نا آرامی هــای  نــا  ایــن 
ــرای مهندســین  چالشــی جــدی ب

ــی آورد.  ــود م ــران بوج عم

ــن  ــی در بی ــگ 730 تن ــن آون ای
طبقــات 87 تــا 92 ایــن بــرج 

جانمایــی شــده اســت.

ــاالنه  ــا س ــه از دنی ــن ناحی در ای
ــه و  ــادی زلزل ــیار زی ــات بس دفع
حــوادث طبیعــی رخ میدهــد. 

ــک  ــرج در ی ــن ب ــداری ای راز پای
آونــگ عظیــم جــا نمایــی شــده 

ــت. ــرج اس ــازه ب درون س

در  جزیــره ای  در  بــرج  ایــن 
شــرق چیــن بــه نــام تایپــه جــای 

گرفتــه اســت.

ــه  ــه گفت ــه 101، ب ــرج تایپ ــا  ب ام
ســازندگان آن، میتوانــد در برابــر 
پایــدار  هــا  زلزلــه  شــدیدترین 

باشــد. 
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میراگرهای TMD و تایپه 101

ــن و  ــاختمان های چی ــیاری از س ــاران بس ــط معم ــرج توس ــن ب ای
تایپــه طراحــی شــده اســت. گفتــه مــی شــود کــه در طراحــی ایــن 
ســاختمان از ســبک معابــد چینــی الهام گرفته شــده اســت. ســازه 
اصلــی ایــن بــرج کــه از یــک ســاختار ترکیبــی بتــن فــوالد بســیار 
پیشــرفته بهــره مــی بــرد کــه نــه تنهــا بایــد وزن بســیار زیــاد خــود را 
تحمــل کنــد بلکــه بایــد در برابــر بادهــا و زلزله هــای قدرتمنــد هــم 
مقــاوم باشــد. ایــن بنــا فقــط 200 متــر بــا یــک خــط گســل اصلــی 
فاصلــه دارد ... بلــه فقــط 200 متــر!! بــرای مهــار لرزه هــای متعــدد 
ــداری  ــرای پای ــه و کارآمــد ب ــه یــک سیســتم خاقان ایــن منطقــه ب

ســازه نیــاز اســت. 

صحبــت از یــک کــره فــوالدی کردیــم کــه 
اســت.  آن  در  بــرج  پایــداری ســازه  راز 
مــی  کار  چگونــه  سیســتم  ایــن  امــا 
کنــد؟ بایــد بــه فیزیــک ســال چهــارم 
ــم کــه  ــده بودی ــم، خوان دبیرســتان برگردی
تحــت شــرایطی خــاص  اگــر طــول مــوج 
ــی  ــرایط محیط ــه ش ــته ب ــس،  بس و فرکان
عــدد خاصــی باشــد وقتــی یــک مــوج 
چــه لــرزه ای چــه صوتــی در یــک محیــط 
انتشــار و بازتــاب پیــدا کنــد ممکــن اســت 
باعــث تشــدید مــوج قبلــی شــده و در 
نهایــت ایــن ســیکل باعــث تشــدید مــوج 
ــروف  ــال مع ــد مث ــود. همانن ــی ش ــرزه م ل
ــرب  ــا ض ــر ب ــه اگ ــل ک ــربازهای روی پ س

اهنــگ معینــی رژه برونــد، بــه نحــوی 
کــه امــواج لــرزه ای ایجــاد شــده و بازتــاب 
آن هــا در ســازه پــل یکدیگــر را تشــدید 
ــزد در  ــرو بری ــل ف ــت پ ــن اس ــد ممک کنن
عوامــل  از  یکــی  زلزله هــا  از  بســیاری 
خرابــی گســترده ســازه ها تشــدید امــواج 
در  و  ســازه  درون  محیــط  در  لــرزه ای 
نهایــت فروریختــن ســازه اســت. در واقــع 
موج هــای  شــدن  همســان  و  تشــدید 
تشــکیل شــده بــا فرکانــس ســازه میتوانــد 
باعــث صدمــات گســترده شــود. یکــی 
در  ســازه ها  ســازی  مقــاوم  راه هــای  از 
برابــر زلزله هــا، بادهــا و بــه طــور کلــی 
کــه  زمانــی  ســازه  ارتعاشــات  کنتــرل 

ــار جانبــی دینامیکــی قــرار  تحــت تاثیــر ب
میگیــرد اســتفاده از میراگــر TMD یــا 
میراگرهــای جرمــی تنظیــم شــونده اســت                                                                                          
)Tuned MassDamper(. ایــن میراگرهــا 
تــا 5 درصــد وزن کل  معــادل 1  وزنــی 
ســازه را دارنــد و در بخش هایــی نصــب 
ــکان  ــر م ــترین تغیی ــه بیش ــوند ک ــی ش م
را داریــم؛ ماننــد طبقــات باالیــی، کــه  در 
بــرج تایپــه 101 کــه بیــن طبقــات 87 تــا 
ــا  ــن میراگره ــت. ای ــده اس ــب ش 92 نص
حاصــل ترکیــب ســه سیســتم جــرم و فنــر 
و میراگــر هســتند کــه انتخــاب جــرم و 
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب ســختی میراگــر بای
ــته   ــازه داش ــه س ــک ب ــی نزدی ــه فرکانس ک

نیــاز ســاختمان بــرای تکمیــل یک دور نوســان 
را زمــان تنــاوب ســازه مــی نامنــد. بــاال بــودن 
ایــن زمــان یعنــی ســازه زمــان بیشــتری بــرای 
بازگشــت بــه حالــت اولیــه نیــاز دارد. میراگرهــا 
ــتند  ــده هس ــه کنن ــک مقابل ــی ی ــور کل ــه ط ب
مستهلک ســازی  و  جــذب  آنهــا  هــدف  و 
انرژی هــای جنبشــی ایجــاد شــده اســت کــه 
هنــگام لــرزش ســاختمان، میراگــر جرمــی 
ــا  ــگ ب ــا آون ــر ی ــیله فن ــه وس ــونده ب ــم ش تنظی
ایجــاد نیــرو در جهــت خــاف حرکــت ســازه، 
ســاختمان را وادار بــه حرکــت در جهــت خاف 
حرکــت اولیــه میکنــد. دقیقــا همیــن ســناریو 
در زمــان بازگشــت هــم اتفــاق میافتــد. در واقع 
میراگــر باعــث کاهــش زمــان ارتعاشــات ســازه 
و در واقــع کاهــش زمــان تنــاوب ارتعــاش ســازه 
ــوب  ــر مطل ــان اث ــا هم ــن دقیق ــود و ای ــی ش م
اســت.  صحبــت از کــره ای فــوالدی کردیــم کــه 
راز پایــداری ایــن ســازه در آن اســت. در واقــع 
ایــن کــره بخشــی از سیســتم TMD پاندولــی 
بــرج تایپــه 101اســت. ایــن کــره بــه وزن 730 
تــن و قطــری معــادل بــا 5.5 متــر روی طبقــه 
ــاختار  ــت. س ــده اس ــع ش ــرج واق ــن ب 85 ام ای
ــواع  ــه و ان ــبت بــه زلزل ــرج نس ــن ب ــی ای اصل
ــوده و  ــاوم ب ــی مق ــای جانب ــر بارگذاری ه دیگ
ــح  ــر توضی ــه پپیش ت ــه ک ــره )همانگون ــن ک ای
دادیــم( بــا یــک حرکــت انعطاف پذیــر تــاب 
میخــورد و بــه ایــن ترتیــب جابحایــی ســازه کــم 
ــده  ــم ش ــرزه ک ــای ل ــدید موج ه ــود و تش میش
ــر  ــاوه ب ــود . ع ــتر میش ــازه بیش ــداری س و پای
ایــن کــره عظیــم، دو میراگــر کوچکتــر 6 تنــی 
هــم دربــاالی بــرج نصــب شــده انــد. ایــن کــره 
ــرج تایپــه 101 هــم اکنــون یکــی  ــزان در ب آوی
ــت.  ــرج اس ــن ب ــگری ای ــای گردش از جاذبه ه
عــاوه بــر سیســتم اعجاب انگیــز پایــداری 
ایــن بــرج، تایپــه 101 یکــی از ســریعترین 
ــا ســرعت 37  آسانســورهای دنیــا را دارد کــه ب
متــر بــر ثانیــه شــمارا بــه رصدخانــه ی ایــن بــرج 
میرســاند. امــا جالــب اســت بدانیــد ایــن بــرج 
ــم  ــا ه ــری زیب ــش، ظاه ــن زیبای ــد باط همانن
دارد کــه هــر شــب بــه رنگ خاصــی نورپــردازی 
ــال  ــل س ــان تحوی ــن در زم ــود. و همچنی میش
نــو میــادی بزرگتریــن شمارشــگر معکــوس 

ــود. ــب میش ــر روی آن نص ــا ب دنی

از خــود  بــه ســازه  وارده  نیروهــای  برابــر  و در 
واکنــش نشــان دهــد. TMD هــا ســه دســته 
 TMD ــا ــتند ام ــی هس ــودی و پاندول ــی، عم افق
هــا چگونــه بــر روی ســازه تاثیــر میگذارنــد؟ بــاز 
ــی  ــم. هنگام ــتان برگردی ــک دبیرس ــه فیزی ــم ب ه
کــه نیــروی جانبــی ماننــد بــاد یــا زلزلــه وارد 
 X1 ــدازه ــه ان ــده و ب ــک ش ــازه تحری ــود س میش
ــی از  ــتاب ناش ــه، ش ــود در نتیج ــی ش ــا م جابج
ــود.  ــی ش ــد م ــی K1 تولی ــرژی جنبش ــت ان حرک
ــدازه  ــه ان ــس ب ــت عک ــاختمان در جه ــپس س س
ــب  ــن ترتی ــه همی ــد و ب ــد ش ــا خواه X2 جابهج
تــا وقتــی جابجایــی ســازه بــه صفــر برســد. ایــن 
رخــداد میرایــی ذاتــی ســازه اســت و زمــان مــورد 

جا نمایی میراگر در برج

عملکرد کلی دمپر

گردشگری با دمپر
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در  همــواره  دانشــمندان  و  مهندســان 
بیشــتر  رو  سیســتم ها  راندمــان  بودنــد  تــاش 

در  امــا  کننــد  جلوگیــري  انــرژی  اتــاف  از  و  کننــد 
مــوارد بســیاری انــرژي بــه صــورت گرمــا تلــف میشــد و 

بــراي  دیگــر  جایــی  در  و  نمیکردنــد  اســتفاده ای  هیــچ  آن  از 
ــتفاده  ــری را اس ــع دیگ ــا منب ــوخت ی ــی س ــرژی گرمای ــان ان ــن هم تامی

کار  روی   CCHP و   CHP هــاي  سیســتم  کــه  بــود  اینجــا  میکردنــد. 
یــا  و   Combined Heat and Power CHPمخفــف  آمدنــد 

CCHP مخفــف                                     بــه عبارتــی سیســتم هــای تولیــد همزمــان بــرق و گرماســت و 
Combined Cooling ,Heat and Power مــی باشــد کــه بــه معنــای 

تولیــد همزمــان بــرق ,ســرما و حــرارت اســت. اگــر بخواهیــم طــور دیگــری بــه قضیــه نــگاه کنیــم 
ــد. ــتم CHP داری ــک سیس ــد ی ــت کنی ــرف دریاف ــل مص ــرژی در مح ــوع ان ــع، دو ن ــك منب ــر گاه از ی ه

CHP بررسی سیستم های تولید انرژی
راه های جدید برای تولید انرژی!

*به قلم:سیده مریم عطری-مریم سمیع

 نکتــه بســیار مهــم ایــن سیســتم ها درصــد بــاالي راندمــان آنهاســت بــه طــوری کــه بــازده یــك سیســتم تولیــد انــرژی معمولــی مثــا درنیروگاه هایــی کــه ســوخت 
مصرفــی آنهــا ذغــال ســنگ اســت بــه طــور متوســط ٣٣ درصــد و در کارآمدتریــن نیروگاه هایــی کــه ســوخت آنهــا گاز طبیعــي اســت راندمــان ٣٠-٤٥ درصــد مــي 
باشــند. در مقابــل راندمــان سیســتم های CHP از ٥٠ درصــد تــا ٩٠ درصــد نیــز میرســد و یکــي دیگــر از دالیــل کــم بــودن ایــن اتــاف انــرژی ایــن سیســتم،  
نزدیــك بــودن ژنراتــور بــه  مصــرف کننــده هاســت کــه در پروســه ی توزیــع بــرق و گرمــا تلفــات کمتــری دارنــد. اســتفاده از ســامانه تولیــد همزمــان بــرق 
و حــرارت )CHP( در چرخــه ی تولیــد انــرژی میتوانــد منجــر بــه صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت، ارتقــاء بازدهــی ســامانه تولیــد تــوان، کاهــش 
 )SHP( هــا و در حالــت کلــی بهبــود وضعیــت انــرژی نســبت بــه تولیــد مجــزای بــرق و حــرارت NOx و SO2 ،CO2 انتشــار آالینده هــا نظیــر

مــی شــود.

_این سیستم ها از چه اجزایي ساخته شده اند و کجا استفاده میشوند؟
ــا  ــور ( بـ ــثال ژنـراتـ ــرای مـ ــد )بـ ــک مـولـ ــج در آن ی ــور رای ــه طـ ــك ســیکل ترکیبــی هســتند کــه ب سیســتم های CHP ی
سـوخـــت،  برق تولید کرده و از دود خـــروجی این مـولـــد بـــرای گـرفـــتن بـــخار و یا حـــرارت در بــویلرهــــای بــازیاب 
حــــرارتی ) تولیــد انــرژي گرمایــي( و یــا راه انــدازی کمپرســــور چیلــر) تولیــد انــرژي ســرمایش(  اســــتفاده میشـــود. 
پــس در حالــت کلــی ایــن سیســتم ها از ســه بخــش تشــکیل شــده اند:١-محرک هــا اولیه٢-تجهیــزات الکتریکــی                                                   
٣- دســتگاه های بازیابــی حــرارت. در ایــن نـــوع سیســتم ها مـــعموال ابـــتدا بــه وســیله سـوخـــت، انـــرژی اولیــه مـــورد نیاز بـــرای 
به حـــرکت درٓاوردن مـــحور ژنـراتـــور به منظور تـــولید بـــرق و ســـپس از دود خـــروجی از مـولـــد بـرق، بـــرای آماده سازی انـــرژی مـورد 
نیــاز بـــرای مبدل هــای حـــرارتی اســـتفاده مــی شـــود. البتــه نـــوع دیگــری از ایــن ســیکل وجــود دارد کــه در آن ابتــدا حــرارت و ســپس برق 
تولیــد مــی شــود.این سیســتم ها در تولیــد بیــش از٨ درصــد از بــرق جهــان ســهم دارنــد و نیروگاه هــای تولیــد همزمــان بــرق و گرمــا در جهــان 
در مجمــوع حــدود ٣٢٥٠٠٠ مــگاوات بــرق در مراکــز نصــب شــده تولیــد میکننــد. از آنجایــی کــه درصــد زیــادي از انــرژی در حیــن انتقــال و رســاندن 
بــه مصــرف کننــده تلــف میشــود سیســتم هــاي CHP را در نزدیکــي ناحیــه ی اســتفاده نصــب میکننــد . در اینجــا الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم 
کــه اینسیســتم های ترکیبــی قبــل از ســال ١٩٠٠ میــادي نیــز وجــود داشــتند امــا در قــرن بیســت، زمانــی کــه تولیــد بــرق متمرکزتــر شــد و از نیروگاه هــای 
 CHP زغــال ســنگ بــرای تولیــد بــرق اســتفاده مــی کردنــد و زمانــی کــه مجبــور شــدند نیــروگاه هــای بــرق را از مناطــق پرجمعیــت دور کننــد، سیســتم هــاي
دیگــر مقــرون بــه صرفــه نبــود. امــا بــا روی کار آمــدن صنعــت نفــت در دهــه 1970، مزایــای عــدم اتــاف انــرژی ایــن سیســتم بســیاری از کشــورها را بــه تجدیــد 
ــاره ایــن فنــاوری متقاعــد کــرد. اکثــر سیســتم هــایchp مصــرف کننــده هــای انــرژی از جملــه صنایــع کاغــذ و چــاپ، مــواد شــیمیایی، فلــزات و  نظــر درب

پاالیــش نفــت و پــردازش مــواد غذایــی، کــه در مجمــوع 80 درصــد از منابــع جهــان را شــامل میشــود دیــده مــی شــوند. 

مزایای استفاده از CHP چیست؟
ــی  ــتفاده م ــر اس ــای تجدید پذی ــه انرژی ه ــوخت از جمل ــواع س ــه از ان ــت، ک ــی اس ــای گوناگون ــاوری ه ــر فن ــی ب ــه CHP متک ــا ک ــت: از آنج ــط زیس ١ - محی
کننــد، ایــن سیســتم مــی توانــد یــک راه ســازگار بــا محیط زیســت بــرای تولیــد بــرق باشــد. همچنیــن همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد باعــث کاهــش تولیــد 

آالینده هــا نظیــر SO2 ،CO2 و NOx میشــود.٢-هزینه های کمتــر )اقتصــادی(: یکــي دیگــر از مزایــاي CHP از لحــاظ اقتصادیســت کــه هزینــه آن 
نســبت بــه ســایر تولیدکننــده هــا کمتــر اســت.٣- ارتقــاي کارایــی انــرژی و اســتفاده ی کمتــر از شــبکه ی بــرق و ســوخت شــده اســت.  ٤-تأمیــن 

حــرارت مناســب و انعطاف پذیــری٥- اســتفاده هرچــه بیشــتر از فضاهــای داخــل ســاختمان ٦- هزینه هــای  پاییــن تعمیــرات و نگهــداری 
ــار مثبت)+(.چنــد  ــر اســاس اوج ب ــر نیــاز ســاختمان و ب ــرق بناب ــر اســاس ظرفیــت تولیــد ب ٧-ظرفیــت بهینــه محرک هــای اولیــه ب

ــت  ــت را در لیس ــا در آنهاس ــرق و گرم ــان ب ــد همزم ــرای تولی ــبی ب ــیار مناس ــه ي بس ــه CHP گزین ــی ک ــه از مکان های نمون
زیــر مشــاهده میکنیــد: منــزل مســکونی )MiniCHP(آپارتمــان )بــرج( )بــه وســیله ژنراتــور هــای گازی(مثــا در 

ــی  ــای ورزش ــود و مجموعه ه ــده میش ــتان ها دی ــگاه ها و بیمارس ــب دردانش ــرد اغل ــن کارب ــکا ای ــمال آمری ش
ــش،  ــرق، گرمای ــد ب ــراي تولی ــاجی ب ــات از جمله:•نس ــای گازی(. کارخانج ــور ه ــیله ژنرات ــه وس )ب

بــرق، گرمایــش، ســرمایش و بخار•مرغــداری  بــراي تولیــد:  ســرمایش و بخار•رنگــرزی 
ــش و  ــرق، گرمای ــد: ب ــراي تولی ــرمایش•صنعتی ب ــش و س ــرق، گرمای ــد: ب ــراي تولی ب

ــرورش  ــش محیط•پ ــرق و گرمای ــان ب ــد همزم ــرای تولی ــرمایش•گلخانه ها ب س
ماهــی بــراي تولیــد همزمــان بــرق مــورد نیــاز بــرای پمــپ و گرمــای آب 

تولیــد  بــراي  صنعتــی  محیط•آب شــیرین کن های  و  اســتخر 
همزمــان بــرق و بخــار مــورد نیــاز بــرای ایــن واحــد 

ــی صنعت
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مصاحبه با دکتر تقی خانی
ریاست محترم دانشکده 

*توسط: نیکو خوشنویس اصل - دنیا توکلی
دانشــگاه   1367 ســال  ورودی  خانــی-،  تقــی  تــورج  دکتــر 
امیرکبیــر و  فــارغ التحصیــل ارشــد مهندســی لــرزه از دانشــگاه 
ــن و  ــو ژاپ ــگاه کیوت ــه از دانش ــرای زلزل ــس از آن دکت ــریف  و پ ش
ــر   ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــران دانش ــکده عم ــی دانش ــت فعل ریاس

+ خواهــش میکنــم در مــورد 
محــل  دانشــگاه  و  رشــته 
تحصیلتــون مختصــرا برامــون 

بدیــد. توضیــح 

همیــن  رو  لیسانســم  مــن    -
گرفتــم  امیرکبیــر  دانشــگاه 
ورودی ســال 67، بعــد از ایــن 
کــه ایــن دوره تمــوم شــد مــن 
ــریف  ــگاه ش ــانس دانش فوق  لیس
قبــول شــدم بــرای اولیــن دوره ی 
مهندســی زلزلــه. بعــد از ایــن 
هــم یــک دوره مشــغول ســربازی 
رفتــم  هــم  بعــد  و  کار شــدم  و 
بــه  تحصیــل  ادامــه ی  بــرای 
دانشــگاه کیوتــو ژاپــن و دکتــری 
ــم و  ــه گرفت ــته زلزل ــم در رش رو ه

هســتم. خدمتتــون  در  االن 

تفــاوت  نظرتــون  بــه   +
ــا  دانشــگاه های خــوب ایــران ب
دانشــگاه های خــوب جهــان 
چیــه؟ چــه چیزایــی تــو ایــران 
ــی اونجــا؟ بهتــره و چــه چیزای

-  بــه طــور مثــال بعــد از اپــای، 
دیــدم  اونجــا  رفتــم  شــریف  از 
ــودم  ــده ب ــن خون ــه م ــی ک چیزای
باالســت،  خیلــی  ســطحش 
مثــا بعضــی درس هــا چیــزی 
کــه اینجــا مــن بلــد بــودم اونجــا 
بــود.  خنــده دار  خیلــی  بــرام 
آزمایشــگاه  تــوی  اونجــا  ولــی 
و کارهــای تحقیقاتــی هــم بــه 
لحــاظ مالــی و هــم بــه لحــاظ 
پوشــش کارهــای فنــی  امکاناتی 

اون  ]نبــود  کــه  داره  وجــود 
امکانــات در ایران[ شــما رو اینجا 
تــوی یــه لــوپ ســختی مینــدازه. 
ــی  ــه کار تحقیقات ــه ب ــائلی ک مس
ــوط میشــه اینجــا زحماتــش  مرب
بیشــتره، ولــی اونجــا امکاناتــش 
بیشــتر!  و شــما ]در دانشــگاه 
ــت  ــن جه ــی[  از ای ــای خارج ه

ــی،   ــای تکمیل ــه کاره ــرای ادام ب
ــه  ــون میکن ــات کمکت ــن امکان ای

ــه.  ــکلی نباش ــی مش ــه خیل ک

رو  کیوتــو  دانشــگاه  چــرا   +
کردیــن؟ انتخــاب 

-  بــرای کســایی کــه دوره ی مــن 
بودنــد درکــش راحت تــره ولــی 
ــرای شــما شــاید  حــاال درکــش ب
ســخت تر باشــه، اون موقــع پیــدا 
شــما  کــه  دانشــگاهی  کــردن 
ــی  ــه خیل ــی کن ــاپورت مال رو س
ســخت بــود. ژاپــن اینجــوری بود 
کــه یــه ســری از دانشــگاه ها، 
بورســیه وزارت علوم بــودن، حاال 
مــا اون موقعیــت متوجــه شــدیم 
کــه ســفارت درآمدهایــی برامــون 
ــه  ــم مصاحب ــه! رفتی ــل میش قائ
اون  و  شــدیم  قبــول  کردیــم، 
موقــع  بایــد انتخــاب می کردیــم 
ــن  ــم. م ــگاه بری ــدوم دانش ــه ک ک
دانشــگاه های  رنکینــگ  اصــا 

ژاپــن رو نمیدونســتم. اون زمــان 
مثــل االن نبــود کــه ســرچ کنــی 
]و مطالــب مــورد نظــر رو پیــدا 
فکــر  جــوری  همیــن  کنــی[. 
ــی  ــخ خوب ــو تاری ــردم کیوت می ک
داره بریــم کیوتــو رو هــم ببینیــم! 
یعنــی اطاعاتمــون در ایــن حــد 
بــود کــه رفتیــم دیدیــم اصــا 
ــم  ــی ه ــه، خیل ــک 1 و 2 ژاپن رن
شــانس  و  بودیــم  خوشــحال 
آوردیــم و خــوش اقبــال بــودم 

ــن. م

+ وضعیــت اشــتغال تــو ایــران 
ــن؟  ــوری می بینی ــما چج رو ش
از دیــدگاه دانشــجویی چیــکار 

کنیــم برامــون بهتــره؟

-  تــو رشــته مهندســی عمــران 

چندین تن  از اعضای هییت علمی دانشکده

لوگوی دانشگاه کیوتو

اونجــا دیــدم چیزایــی 
کــه مــن اینجــا خوندم 
ســطحش       خیلــی 

ــت باالس

متاســفانه تــوی دو ســه ســال اخیــر مــا 
مقــداری شــرایط کاریمــون مناســب 
ســرمایه  اینکــه  خاطــر  بــه  نیســت 
گــذاری یــا بودجه هــای عمرانیمــون 

خیلــی ناچیــز شــده. 

ــا عــادی شــدن  مطمئــن باشــید کــه ب
می توانــد  رشــته  بهتریــن  شــرایط، 
باشــد.  عمــران  رشــته های  از  یکــی 
کار  نیــروی  جــذب  حاضــر  درحــال 
مهندســی عمــران توســط شــرکت های 
بخــش خصوصــی کــه عمــا اکثریــت 
نیمــه تعطیــل هســتند و بخــش دولتی 
خودشــون  بودجــه  بــه  فقــط  هــم 
ــه  ــده. ب ــخت ش ــی س ــند، خیل می رس
نظــر مــن در دوره رکــود بهتریــن کار 
ــای  ــب مهارت ه ــدن و کس درس خوان
ادامــه  فرصــت  اگــر  اســت.  جدیــد 
ــد  تحصیــل در خــارج از کشــور را داری

از آن اســتفاده کنیــد، اگــر فرصــت 
ــد از آن  ــور را داری ــارج از کش کار در خ
اســتفاده کنیــد و فرصــت تجربــه پیــدا 
ــت  ــان را از دس ــته خودت ــردن در رش ک
ندهیــد. شــما را فعــال نگــه مــی دارد و 
ــد از  ــه برس ــش ک ــد وقت ــک می کن کم

ــد.  ــتفاده کنی ــت اس فرص

+ پیشــنهاد شــما بــرای دانشــجوها 
ــد  ــه دهن ــون را ادام ــه رشتش )اینک

ــه؟ ــوند( چی ــازار کار ش ــا وارد ب ی

فارغ التحصیلــی  از  بعــد  اگــر    -
ــر  ــچ اگ ــد هی ــدا کردی ــبی پی کارمناس
ــل  ــه تحصی ــود ادام ــخت ب ــرایط س ش
یکــی از گزینه هــای موجــوده  زمــان را 
از دســت ندهیــد بــا آمــوزش، خودتون 
و کیفیــت خودتــون را حفــظ کنیــد، 
ــن فقــط یــک توصیــه اســت! ــه ای البت

دکتر تقی خانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان

مراسم تودیع دکتر کبیر معارفه ریاست دکتر تقی خانی

نسل به نسل ...

+ تفــاوت دانشــجو نســل گذشــته و نســل امــروز؟ 
کــدوم موفــق تــره؟

-  مــن هیــج وقــت ایــن جــوری ]بصــورت مقایســه ای 
[ فکــر نمی کنــم. هــر نســلی شــرایط خودشــو داره.  
ــد  ــون کار می کنن ــای خودش ــا ابزاره ــروز ب ــل ام نس
و یــک ســری اطاعــات عمومــی دارن و بــا ایــن 
اطاعــات و ابــزار تصمیم گیــری می کننــد و نظــر 

می دهنــد.

وقتــی تنــوع مراجــع کننــده کمتــر باشــد تمرکــز روی 
ــن زمــان عمــق  یــک مطلــب بیشــتر می شــود. در ای
مطالــب کمتــر شــده و بیشــتر ســطح اطاعــات 
ــم  ــره نمی دون ــون بهت ــه درسش ــاال ک ــده. ح ــاد ش زی
ــطح  ــه س ــت ن ــب اس ــق مطال ــن عم ــح م ــی ترجی ول
ــی  ــوال موضوع ــی معم ــورهای خارج ــا. در کش آن ه
ــادی دارن و  ــات زی ــوردش اطاع ــدن در م ــه بل را ک
بچه هــای  دارن.  باالیــی  تمرکــز  مطلــب  اون  روی 
مــا هنــگام ورود بــه عرصــه کار اگــر تمرکزشــون روی 
ــو  ــای مختلفش ــه جنبه ه ــد و اینک ــوع باش ــک موض ی
بدونــن و آشــنا باشــن بهتــر از اینکــه از هــر مطلبــی 
اطاعــات مختصــری داشــته باشــیم)مثل ویکیپدیــا( 
ــبب  ــه س ــروز ب ــل ام ــجوهای نس ــال دانش ــن ح ــا ای ب
ــه  ــث میش ــه باع ــه دارن ک ــترده ای ک ــات گس اطاع
جهــت کار در زمینــه هــای مختلــف انعطــاف پذیرتــر 

ــن.  باش

هــر نســلی شــرایط خودشــو داره. 
نســل امــروز بــا ابزارهــای خودشــون 
کار مــی کننــد و یــک ســری اطالعــات 

ــد ــی دارن عموم



معرفی گرایش ها
این قسمت: مدیریت ساخت

*توسط: نیکوخوشنویس اصل - دنیا توکلی

+چرااینگرایشروانتخابکردید؟!

مادرنشریهداربستبرایاینکهبتونیمهرچقدرکهمیشهبارعلمینشریهروباالترببریمتالشزیادی
میکنیم،اماچیزیکهدراکثرنشــریاتدانشجویینادیدهگرفتهمیشه،بعدکاربردیبودنودردیرو
دواکردننشریســت!مادورهمنشستیمفکرکردیمکهچهکارمیشهکرد؟وبهایننتیجهرسیدیم
کهبهیکیازاصلیتریندغدغههایبچههایعنیآشناشدنباگرایشهایمختلفعمرانپاسخبدیم.
ازهمینشــمارهاولشــروعمیکنیموتواینشــمارهباچندتاازدانشجوهایارشــدودکترایگرایش
مدیریتســاختصحبتکردیموسواالتیروازشونپرسیدیمکهفکرمیکنیمپاسخهاشونبسیاربه

دردتونمیخوره!

+درموردزمینهکاریاینرشتهمیشهواسمونتوضیحبدید؟! +چرااینگرایشروانتخابکردید؟!
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مــن فهمیــدم کــه بعــد از آب پــر 
مصالــح  در  مــاده  تریــن  مصــرف 
ــه  ــس ی ــت. پ ــن هس ــاختمانی بت س
میتونــه  ایــن  تــو  کوچــک  تغییــر 
تاثیــر بزرگــی داشــته باشــه. مثــا 
وزن  کاهــش  آلودگــی،  کاهــش 
بهتــری  عملکــرد  کل  در  و  ســازه 
رو داشــته باشــه. در نهایــت همــه 
اقتصــادی.  اینــا میشــه مدیریــت 
از طــرف دیگــه هــم خــود بحــث 
محاســبات  از  کان تــر  مدیریــت، 
همیشــه  مــن  هســت.  مهندســی 
نــگاه کــردم دیــدم چیــزی کــه زیــاده 
ــا  مهنــدس محاســب هســت، مــن ب
ــم  ــدم چــه تغییــری میتون خــودم دی
ــدم کــه مزیتــی نســبت  ــو خــودم ب ت
ــم؟!  ــته باش ــا داش ــه مهندس ــه بقی ب
کــردن  اضافــه  تــوی  بایــد  مــن 
کنــم!  کار  مدیریتــی  مهارت هــای 
ــت  ــم مدیری ــه رفت ــد ک ــوری ش اینج

ســاخت.

ببینیــد گرایــش مدیریــت ســاخت بــه 
یعنــی  داره،  بســتگی  خیلــی  روحیــه 
شــما فــرض کنیــد فــرق بیــن کســی 
ــا آب،  ــازه ی ــا س ــه ی ــاک می خون ــه خ ک
کنــه  طراحــی  می خــواد  کــه  کســی 
ــه.  ــون نباش ــی بینش ــی فرق ــاید خیل ش
ــت  ــخصیتی در نهای ــی و ش ــر روح از نظ
ــد  ــی بع ــر فن ــو دفت ــینن ت ــوان بش می خ
طراحــی  خاکــی  ســازه  یکــی  حــاال 
هیدرولیکــی  ســازه  یکــی  می کنــه 
ســازه  هــم  یکــی  می کنــه  طراحــی 
ــاد  ــه می ــی ک ــی کس ــی. ول ــزی و بتن فل
مدیریــت ســاخت،  اولیــن زمینــش بایــد 
ایــن باشــه کــه توانایــی برقــراری ارتبــاط 
بــراش راحــت باشــه! چون شــما قســمت 
اصلــی کارتــون درواقــع برقــراری ارتبــاط 
نــگاه  کــه  حاضــر  حــال  در  هســت. 
میکنیــم بــه رشــته ها، خــب خیلــی از 
رشــته ها مثــل ســازه یکــم پرتــر )اشــباع( 
ــه،  ــر میش ــم پ ــم ک ــاک داره ک ــده، خ ش
ولــی مدیریــت ســاخت، حمــل و نقــل و 
غیــره اینــا رشــته های جدیــد و نوپاتــری 
هســتند مخصوصــا در ایــران و همینطــور 

در دنیــا. 

بعــد اینکــه کنکــور ارشــد دادم 
ــت  ــتانم صحب ــاتید شهرس ــا اس ب
کــردم. اونهــا ایــن نظــر رو داشــتن 
کــه ایــن رشــته، رشــته ی جدیدی 
هســت و هنــوز جــا نیفتــاده ولــی 
داشــته  خوبــی  آینــده  میتونــه 
باشــه. بخاطــر همیــن ایــن رشــته 

ــردم! ــاب ک رو انتخ

مهندس دشتی مهندس  پورابراهیمی مهندس  کاظمیان

خــب  هــم  کاری  زمینــه  مــورد  در   
هســت.  ای  کلــی  ســوال  خیلــی 
ســاخت  مدیریــت  کــه  بچه هایــی 
ــای  ــرن وارد کاره ــن ب ــدن میتون خون
حتــی  بشــن.  پــروژه   مدیریتــی 
عنــوان  بــه  تــو شــرکت ها  میتونــن 
مهنــدس کنتــرل کیفــی، مهنــدس 
ــم  ــش تنظی ــو بخ ــا ت ــروژه ی ــرل پ کنت

کنــن. کار  قراردادهــا 

 

بخــوام  اگــه  ولــی  متأســفانه!!  ایرانــه  اینجــا 
اصولــی نــگاه کنــم گفتــم پروژه هــای بــزرگ، 
وزارت هــا مثــل وزارت راه، وزارت نیــرو، تــوی 
فضاهــای  تــوی  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان 
تعریــف  کان  پروژه هــای  کــه  چنینــی  ایــن 
ــدی  ــان بن ــا زم ــای کان، ب ــا بودجه ه ــه ب میش
بچه هــای  بیشــتر  اینجاهــا  درواقــع  کان، 
مدیریــت ســاخت میتونــن جــذب شــن و کار 
کنــن. اونهایــی کــه تــو بخــش مدیریــت بــودن، 
مدیریــت پــروژه نهایتــش خــود مدیریــت پــروژه 
نشــدن سرپرســت کارگاه، چــون دیــد کلــی دارن 
ــروع  ــارو ش ــن این ــر رفت ــه کار، راحت ت ــبت ب نس
کــردن بعــد بچه هــای بتنــی و مصالحــی ام مثــا 
میگــم خدمتتــون. همیــن پــروژه ایــران مــال 
کا بخــش بتنــش دســت خیلــی از بچه هــای 
دوســتان  متروهــا  ســاخت  تــوی  امیرکبیــره. 
فعــال بــودن. تــوی بخــش بتــن هــم پروژه هــای 
خاصــی کــه بــه بتن هــای خاصــی نیــاز دارن 
ــون  ــوع بهت ــن. و در مجم ــی فعال ــای بتن بچه ه
بگــم اگــه یــه پــروژه بخــواد اصولــی انجــام 
ــه  ــه ی ــت ک ــاز هس ــه نی ــام بش ــت انج ــه درس بش
ــاال  ــه، ح ــرش باش ــاال س ــم ب ــروژه ه ــت پ مدیری
انجــام  اصولــی  پروژه هــا  کا  اینجــا  اینکــه 
نمیشــه یــه بحــث دیگــس ولــی در آینــده میتونــه 
ــت  ــای مدیری ــرای بچه ه ــه ب ــی باش ــده خوب آین

ســاخت.. همــه چــی بســتگی بــه تاش 
ــه  ــما ب ــه ش ــن! اگ ــر م ــه نظ آدم داره ب
نظــرم یــه هــدف یــک روزه نداشــته 
ــن  ــاله بزاری ــه س ــدف دو س ــین، ه باش
بــرای کارتــون کــه بیایــد از جاهــای 
کوچیــک شــروع بکنیــد. حتــی بــدون 
ــا بــا حداقــل دســت مزدی  دســت مزد ی
کــه میتونیــد بگیریــن. یــه برنامــه بلنــد 
ــاال  ــون ب ــابقه کاریت ــن، س ــدت بزاری م
ــره مســلما  ــاال ب ــه کاریتــون ب ــره تجرب ب
موفــق میشــید. همونطــور کــه مــن 
از  خیلــی  و  اســاتید  از  خیلــی  االن 
دانشــجوهای امیرکبیــری کــه مدیریــت 
میبینــم.  دارم  رو  خونــدن   ســاخت 
حتــی در زمــان تحصیلشــون هــم دارن 
کار میکنــن کارهــای خیلــی خوبــی 
هــم دارن انجــام میــدن، پروژه هــای 
ــی  ــدن ول ــام می ــم دارن انج ــی ه خوب
خــب بــه خــود طــرف هــم بســتگی 
هــم  مدیریــت  دانشــجو  مــن  داره. 
کاری  هیــچ  طــرف  کــه  میشناســم 
نمیکنــه، ولــی خــودش بیشــتر نمیــره 
دنبــال کار! یعنــی شــما اگــه دنبــال کار 
ــی  ــن گرایش ــر م ــه نظ ــن ب ــن بری بخوای
هســت کــه بــازار کارش هنــوز هســت.

مهندس  دشتی مهندس  پورابراهیمی مهندس  کاظمیان
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اســم ایــن گرایــش هست"مهندســی و مدیریــت 
ســاخت" کــه خــودش دوتــا بخــش اصلــی داره: 
ــی  ــاخت. مهندس ــت س ــاخت و مدیری ــی س مهندس
ســاخت،  روش هــای  بخش هــای  در  رو  ســاخت 
مصالــح مــورد اســتفاده و تغییراتــی کــه میشــه داد 
ــم. ــی کنی ــم بررس ــا میتونی ــود اونه و روش بهب

                                    +امکانش هست یه توضیح کلی راجع به این گرایش بدید؟

-مهنــدس کاظمیــان: اســم ایــن گرایــش هست"مهندســی و مدیریــت ســاخت" کــه خــودش دوتــا بخــش اصلــی داره: مهندســی 
ســاخت و مدیریــت ســاخت. مهندســی ســاخت رو در بخش هــای روش هــای ســاخت، مصالــح مــورد اســتفاده و تغییراتــی کــه 
ــه  ــل اینک ــا قب ــم ت ــد بگ ــاخت بای ــت س ــمت دوم مدیری ــه قس ــع ب ــم. راج ــی کنی ــم بررس ــا میتونی ــود اونه ــه داد و روش بهب میش
ایــن گرایــش وارد دانشــگاه بشــه مهندس هــای عمــران همــه آدمــای محاســبه گری بــودن کــه باتوجــه بــه تجربــه شــون میرفتــن 
ــودن  ــدس نب ــی مهن ــا حت ــودن ی ــران نب ــدس عم ــری، مهن ــاال س ــای ب ــا مدیره ــن. عمدت ــاد میگرفت ــم ی ــی رو ه ــای مدیریت کاره
ــام مدیریــت ســاخت رو اضافــه  ــه ن و مشــکل وجــود داشــت کــه حــرف مهنــدس رو بفهمــه! ایــن شــد کــه اومــدن یــه گرایــش ب
کــردن. علــت اصلــی بــه وجــود اومــدن ایــن گرایــش اینــه! چیــزی هــم کــه تــو ایــن گرایــش تدریــس میشــه همینــه کــه عــاوه بــر 

مهندســی یــه دانــش مدیریتــی رو هــم یــاد بگیریــم.

+شــما خودتــون کنکــور دادیــن؟ حــدود قبولیــای 
چجوریــه؟ امیرکبیــر 

-مهنــدس کاظمیــان: مــن خــودم ارشــد مســتقیم شــدم 
و بــدون کنکــور پذیرفتــه شــدم. ولــی از دوســتام بــودن کــه 
ــدن.  ــول ش ــا قب ــگاه م ــو دانش ــر 80 ت ــای زی ــدم بچه ه دی
ــو  ــه ت ــر میش ــه پ ــته ایه ک ــن رش ــم اولی ــک کن ــته ف ــن رش ای
دانشــگاه. چنــد ســالی هســت کــه دانشــجویان بیشــترین 

ــه ایــن گرایــش رو دارن. عاقــه ب

-مهنــدس پــور ابراهیمــی: خــب مــن االن خیلــی فاصلــه 
دارم چــون مــن االن ســال چهــارم PHD هســتم کا ارشــد 

ــا  ــر و ب ــتان امیرکبی ــع دوس ــا اون موق ــت مث ــرم هس ــی خاط ــتم ول ــان نیس ــدادم، در جری ــور ن ــودم و کنک ــتقیم ب و PHD رو مس
ــبانه  ــا 65 ش ــر ب ــا 90 امیرکبی ــم ب ــت می کن ــال 92 و 93 دارم صحب ــورد ورودی س ــدن، در م ــول میش ــا قب ــای 90 تقریب رتبه ه

ــم. ــی االن رو نمی دون ــم و صنعــت ول ــن عل ــد میرفت ــا 140-150 بای ــران و مث ــگاه ته دانش

ــه ی  ــران، هم ــگاه ته ــریف و دانش ــگاه ش ــاخت دانش ــت س ــر از مدیری ــه غی ــد ب ــم 53 ش ــن رتب ــور م ــتی: کنک ــدس دش -مهن
گرایش هــا و رشــته ها و دانشــگاه ها را آوردم ولــی خــب مــن ترجیــح و ســه تــا اولویتــم اول دانشــگاه شــریف بــود بعــد تهــران بعــد 

ــا دانشــگاه. ــود ت ــر ب ــرای مــن مهم ت امیرکبیــر. گرایــش ب

+شرایط اپالی تو این گرایش چه جوریه؟

ــردن  ــای ک ــورد اپ ــان: درم ــدس کاظمی -مهن
ــا  ــه بچه ه ــه ب ــه همیش ــزی ک ــه چی ــن ی ــم م ه
گفتــم، اینــه کــه از همــه گرایش هــا میشــه 
اپــای کــرد. ولــی خــب بعضــی گرایش هــا 
ــور.  ــو کش ــت دارن ت ــه مزی ــه همدیگ ــبت ب نس
مثــا تــو کشــور آمریــکا شــما اگــه گرایــش حمل 
و نقــل یــا مدیریــت حمــل و نقــل و امثــال اینــا 
رو بخونیــن خیلــی راحت تــر پذیــرش میگیریــن 
تــا مثــا بریــن ســازه بخونیــن. تــوی زمینــه 
ــه  ــبت ب ــن نس ــرش گرفت ــاخت پذی ــت س مدیری

بعضــی گرایش هــا ســخت تــره ولــی نشــدنی نیســت. رشــته مدیریتــی پذیرشــش یکــم ســخت تره! چــون معمــوال تــو کشــورا بــه 
ــر  ــه خاط ــرده. ب ــی گ ــه اون برم ــیش ب ــم بخش ــت ه ــانیه و مدیری ــوم انس ــای عل ــت گرایش ه ــر هس ــه مهم ت ــزی ک ــران چی ــز ای ج

ــت. ــدنی نیس ــی نش ــخت تره ول ــرش س ــن پذی همی

-مهنــدس پــور ابراهیمــی: ببینیــد بذاریــد بــرای اینکــه میخــوام وارد بحــث اپــای شــیم مــن اول مدیریــت ســاخت تــو امیرکبیــر و 
بــه دو گرایــش تقســیم می کنــم، شــما وقتــی در امیرکبیــر مدیریــت ثبت نــام می کنیــد، یــا بایــد بریــد ســراغ درس هــای مدیریتــی 
یــا مصالــح. درس هــای مدیریتــی منظــورم همــون چیزیــه کــه بیشــتر همــه از بیــرون میشناســیم، مثــل کنتــرل پــروژه، مدیریــت 
برنامه ریــزی، تحلیــل ریســک، قراردادهــا، پیمان هــا، بحث هــای مالــی اینهــا درواقــع میــرن ســمت مدیریــت. امــا بحــث مصالــح 
میشــه همــون تکنولــوژی بتــن. بحــث مدیریــت مــا نســبت بــه دنیــا، کــه مــن فکــر میکنــم مــا عقب تریــم. اول از همــه مقالــه دادن 

ــوژی بتــن کار  ــا کســی کــه تکنول ــو مدیریــت ســخته وقتــی مقایســه میکنــی ب ت
میکنــه بــه هــر حــال یکســری مصالــح و یکســری آزمایش هــا تعریــف میشــه آدم 
بــا هــدف میــره آزمایــش میکنــه و نتیجه گیــری میکنــه و یــه مقالــه خــوب میتونــه 
ــداع روش هــای  ــی در مدیریــت، اب ــرش میگیــره. ول ــده بیــرون و پذی بنویســه و ب
مدیریتــی، در بحــث قراردادهــا، دنیــا تــو خیلــی از ایــن زمین هــا کار کــرده و جلــو 
رفتــه و مــا داریــم ازونــا خیلیــم اســتفاده میکنیــم. ولــی اینکــه خودمــون بتونیــم 
یــه مقالــه خــوب منتشــر کنیــم درواقــع کار ســختیه، بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه 
مــن دارم. آره! دوســتان ســخت تر مقالــه میــدادن و همیــن خــودش باعــث میشــه 

اپــای کــردن هــم یــه خــورده ســخت تر بشــه.

 +حرف آخر؟

-مهنــدس کاظمیــان: کا بخواهــم بگــم گرایــش خوبیــه! ولــی خیلــی بــه 
خودتــون مربــوط هســت. یعنــی اینجــوری نیســت کــه تــو دانشــگاه همــه چیــز 
رو یــاد بگیریــن بایــد بریــن بیــرون کار کنیــد، مطالعــات جانبــی داشــته باشــید. 

ــت. ــن هس ــو ای ــازه ت ــل س ــته ای مث ــا رش ــش ب فرق

ــرن  ــم بگی ــوان تصمی ــر میخ ــه راحت ت ــد اگ ــی: ببینی ــور ابراهیم ــدس پ -مهن
ــگاه کنــن اول کار. اصــن از اول  ــه روحیــه خودشــون ن ــد ب ــه نظــرم بای بچه هــا، ب
کار اینجــوری نــگاه کنــن مــن میخــوام بشــینم طراحــی ســازه خــاک انجــام بــدم 
تــو شــرکت؟! میخــوام بــرم وارد فــاز اجــرا شــم؟! یــا نــه! مــن اصــا آدمــی هســتم 
کــه میخــوام از ایــن زمینه هــای عمرانــی یــه خــورده فاصلــه بگیــرم و بیشــتر بــه 
ــت  ــه مدیری ــران، و ب ــع و عم ــن صنای ــی بی ــک میانگین ــه دارم؛ ی ــت عاق مدیری
عاقــه دارم، حــاال گفتــم مدیریــت بخش هــای مختلــف مالــی، قــراردادی، خــود 

ــاد تأثیر گــذاره.  ــو روحیــه زی ــن ت ــا رو شــامل میشــه. ای مدیریــت و این



صفحه
16

صفحه
17

98
د 

فن
اس

ل - 
  او

ره
شما

98
د 

فن
اس

ل - 
ه او

مار
ش

مدیریت زباله
در ساختمان های سبز

زبالــه همیشــه یــک چالــش بــزرگ بــوده اســت. امــروزه بــه خصــوص در کشــور مــا بــا توجــه 
بــه بــاال رفتــن قیمــت مــواد اولیــه کــه بــرای ســاخت بعضــی از ظــروف مثــل ظــروف پاســتیکی 
و پت هــا، ظــروف آلومینیومــی و شیشــه اســتفاده میشــود، امــری کامــا اقتصــادی مــی باشــد کــه بــا 
اســتفاده از تفکیــک زبالــه در محــل ســاختمان بــه اقتصــاد آن ســاختمان و هزینه هــای آن کمــک کنیــم. 
ــن بعضــی از  ــر ای ــه کمــک شایســته ای کنیــم عــاوه ب ــه مدیریــت زبال ــن اقــدام میتوانیــم ب ــا ای همچنیــن مــا ب
ــش و  ــره ک ــرای حش ــه ب ــی ک ــتی و ظروف ــواد بهداش ــف م ــواع مختل ــه، ان ــری، شیش ــد باط ــاک مانن ــای خطرن زباله ه
غیــره اســتفاده میشــود کــه اگــر اینهــا مخلــوط بــا زبالــه معمولــی شــوند و در داخــل جریــان زبالــه راه پیــدا کننــد میتواننــد 
خطــرات زیــادی را بــرای کمپوســت کــردن یــا ســوزاندن و دفــع کــردن زبالــه ایجــاد کننــد کــه امــری بســیار خطــر آفریــن اســت. 
بــرای مثــال اگــر در هــر ســاختمان جعبــه ای را صرفــا بــرای جمــع آوری باطــری در نظــر بگیریــم میتوانیــم آلودگی هــای بیشــماری را 

از طبیعــت دور کنیــم.

مصالح مصرفی
           در ساختمان های سبز

ــد کمتریــن تولیــد آلودگــی  ــح در تولیــد و در مصــرف بای  ایــن مصال
ــه فــرض مثــال میــزان تولیــد گاز  ــه ایــن معنــا کــه ب را داشــته باشــند ب

CO2 در تولیــد آن  مصالــح خــاص بــه حداقــل رســیده باشــد. ایــن مصالــح، 
مصالــح ســبز هســتند کــه میتواننــد در ســاختمان ســبز بــه کار برونــد. مصالحی 

ــه  ــت  از س ــی بایس ــد م ــرار میگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــبز م ــاختمان های س ــه در س ک
دیــدگاه مــورد بررســی قــرار گیرنــد :1- تولیــد: در تولیــد ایــن مصالــح کمتریــن آلودگــی 

ممکــن تولیــد شــده باشــد.2-بهره بــرداری:  درحیــن بهــره بــرداری کمتریــن مزاحمــت و 
آلودگــی محیطــی و بیشــترین ذخیــره انــرژی را داشــته باشــند. 3-بعــد از تخریــب: مصالحــی 

کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد بعــد از تخریــب بایــد دوســت دار محیــط زیســت یــا بــه اصطــاح 
زیســت تخریــب پذیــر باشــند و بتوانیــم آنهــا را در چرخــه تولیــد نگــه داریــم. 

ذخیره انرژی
در ساختمان های سبز

ــوص در  ــه خص ــت؛ ب ــم اس ــیار مه ــل بس ــی از عوام ــل یک ــن عام  ای
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــران م ــیار گ ــرژی بس ــد ان ــه تولی ــورهایی ک کش
ایــن مســئله میتــوان ایــن ایــده را مطــرح کــرد کــه بــا اســتفاده از مصالحــی 
ــقف های  ــداره و س ــه های دوج ــد  شیش ــد مانن ــی دارن ــرارت پایین ــال ح ــه انتق ک
کامــا مرغــوب ذخیــره انــرژی بیشــتری داشــته باشــیم. از طــرف دیگــر مــا میتوانیــم 
بــا اســتفاده از انرژی هایــی کــه نیــاز بــه ســوخت ندارنــد کمــک بزرگــی بــه زمیــن کنیــم 
بــه عنــوان مثــال ارتفــاع 20 متــری زیــر زمیــن دارای دمــای تقریبــا ثابتــی میباشــد کــه از آن 
ــن  ــرد ای ــره ب ــتان به ــازی در تابس ــک س ــتان و خن ــاختمان در زمس ــردن س ــرم ک ــرای گ ــوان ب میت

اســتفاده از انــرژی زمیــن امــروزه در دنیــا بســیار مرســوم مــی باشــد.

مصرف آب 
         در ساختمان های سبز

ــا آن  ــورمان ب ــا در کش ــروزه م ــه ام ــت ک ــی اس ــی از چالش های آب یک
ــد  ــد مفی ــیار میتوان ــرف آب بس ــش مص ــن کاه ــر ای ــتیم. بناب ــه هس مواج

ــی  ــرویس ها، دوش های ــیفون ها در س ــوان از س ــال میت ــوان مث ــه عن ــد. ب باش
کــه مصــرف آب کمــی دارنــد ولــی بــازده باالیــی دارنــد اســتفاده کرد.همچنیــن مــا 

ــد  ــو  تولی ــت و ش ــده در شس ــتفاده ش ــه از آب اس ــی ک ــازی فاضاب ــا جداس ــم ب میتوانی
میشــود مصــرف آب را بســیار کاهــش دهیــم بــه ایــن آب هــا اصطاحــا آب خاکســتری مــی 

گوینــد کــه بــا کمتریــن انــرژی و هزینــه قابــل بازیافــت مــی باشــند و قابلیــت بازگشــت بــه چرخــه 
ــرای  ــا ب ــی و ی ــه آب هــا میتــوان در دســتگاهای برودت ــن گون ــه عنــوان مثــال از ای ــد ب مصــرف  را دارن

آبیــاری باغچــه یــا بــام ســبز اســتفاده کــرد. بــا ایــن روش مــا میتوانیــم مصــرف آب را بســیار پاییــن آوریــم. 

تهیه و تنظیم : کیانوش کدخدایی



BIM مروری بر
*به قلم: سینا عبداللهی

Building Information Modelling
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ــال  ــا بح ــتید و ت ــران هس ــجوی عم ــر دانش اگ
اســت،  نخــورده  گوشــتان  بــه   BIM اســم 
ــوم  ــده معل ــد در آین ــه بگویی ــدارد ک ــی ن تعجب
ــه  ــرا ک ــه؟! چ ــا ن ــم ی ــته باش ــت کار داش نیس
 BIM در  ســاز  و  ســاخت  صنعــت  آینــده 
متمرکــز میشــود. بــا ایــن حــال بــه قولــی 
تــازه  بگیــری  آب  از  وقــت  هــر  را  ماهــی 
ــا مــن همــراه باشــید  ــه ب ــن مقال اســت! در ای
ــرم  ــا، ن ــرد، مزای ــوم، کارب ــر مفه ــی ب ــا نگاه ت
افزارهــا و اصطاحــات BIM داشــته باشــیم.        

  BIM چیست؟ BIM سرواژه:
”  Building Information Modeling  “ بــه 
ــاختمان «  ــات س ــازی اطاع ــای » مدلس معن
ــروکار  ــا BIM س ــه ب ــانی ک ــر از کس ــت. اگ اس
ــه  ــدام ب ــترک م ــک واژه مش ــید ی ــد بپرس دارن
ــه  ــازی! البت ــه س ــورد: یکپارچ ــتان میخ گوش
تعریــف بــه جاییســت. اگــر بــه مفهــوم دقیــق 
آن نــگاه کنیــم، میتوانیــم آن را بــه صــورت زیر 
تعریــف کنیــم: » یــک تکنولــوژی مدل ســازی 
بــه کمــک کامپیوتــر اســت کــه بــرای مدیریــت 
و تولیــد اطاعــات ســاختمانی و فرایندهــای 
وابســته بــه تولیــد، ارتبــاط و تجزیــه و تحلیــل 
مــدل هــای اطاعــات ســاختمانی بــه کار 

ــی رود. «  م

زمینه هــای  در  ســاختمان  طــرح  1-یکپارچه ســازی   :  BIM کاربــرد  و  فوایــد 
ــزات  ــی تجهی ــد 2-مکان یاب ــدل واح ــک م ــق ی ــازه از طری ــات و س ــاری، تاسیس معم
ــانی  ــه روز رس ــات 4-ب ــع اطاع ــه موق ــی ب ــهیل دسترس ــف 3-تس ــات مختل و تاسیس
ســریع مــدل در طــول چرخــه عمــر پــروژه 5-بررســی ســناریوهای مختلــف در محیــط 
ــرژی  ــرف ان ــت مص ــدل 7-مدیری ــودکار م ــرل خ ــی و کنت ــت طراح ــه بعدی 6-قابلی س
8-مدیریــت شــرایط بحــران 9-مدیریــت تعمیــر و نگهــداری 10-کاهــش دعــاوی 
ــات  ــری از تداخ ــاخت پذیری و جلوگی ــش س ــروژه 12-افزای ــدن پ ــر ش 11-ملموس ت
ــا کــه  ــه آن معن ــن رســالت BIM اســت. ب یکپارچــه ســازی. یکپارچه ســازی اصلی تری
بســتری را فراهــم ســازد تــا تمــام اطاعــات بــه صــورت هماهنــگ و یکپارچــه باهــم کار 

ــه گسســته!  کننــد ن

مکان یابی تجهیزات و تاسیسات مختلف 

ــه  ــد ک ــرات دیده ای ــه ک ــید ب ــته باش ــوزی داش ــا کارآم ــه کار ی ــا تجرب ــر در پروژه ه اگ
ــه مشــکل برمیخورنــد .اغلــب مشــکل  ــا ســایر افــراد پــروژه ب پیمانــکاران تاسیســات ب
ــکار  ــدارد. پیمان ــود ن ــرد وج ــام گی ــد انج ــه بای ــترکی از کاری ک ــه درک مش ــت ک آن اس
تاسیســات میخواهــد تاسیســاتش را علــم کنــد بــی آن کــه ســازه را ببینــد و پیمانــکار 
ــت  ــن کیفی ــه و بهتری ــن هزین ــا کمتری ــود را ب ــاختمان خ ــد س ــز میخواه ــاختمان نی س
بــاال ببــرد و فضاهــای معمــاری هــم بــه مشــکلی نخــورد. نکتــه آن اســت کــه در اغلــب 
اوقــات مقصــود هــر دو یــک چیــز اســت. امــا نبــود یــک درک مشــترک باعــث درگیــری 
و کشــمکش میگــردد. یکــی دیگــر از کاربردهــای BIM ایجــاد همیــن درک مشــترک 

جــای تعجبــی نــدارد کــه بگوییــد در آینــده 

معلــوم نیســت کارداشــته باشــیم یــا نــه!  

بــه موقــع  تســهیل دسترســی 
بــه اطالعــات و بــه روز رســانی 
ســریع مــدل در طــول چرخــه 
ــروژه و مدیریــت تعمیــر  عمــر پ

نگهــداری  و 

BIM تنهــا بــه زمــان ســاخت 
محــدود نمیشــود. اگــر شــما 
از BIM در کار خــود اســتفاده 
ــد  ــال بع ــزاران س ــا ه ــد ت کنی
درصــورت نیــاز بــه تعمیــرات، 
ــا تخریــب هــم  گســترش و ی
و  نقشــه ها  تمامــی  بــه 
پــروژه  اطاعــات  ســایر 
خــود دسترســی خواهیــد 
ــرف  ــا ص ــم ب ــت آنه داش
هزینــه،  کمتریــن 
و  وقــت  کمتریــن 

دقــت! باالتریــن 

                                                                      : ســه بعدی:  محیــط  در  مختلــف  ســناریوهای  بررســی 
ایــن ویژگــی را شــاید در ادامــه مطلــب بهتــر درک کنیــد. بــه طــور خاصــه 
ــه شــما امــکان آن را میدهــد کــه تمــام ذهنیــات خــود را قبــل از  BIM ب

ســاخت در پــروژه اعمــال کنیــد. 

قابلیــت طراحــی و کنتــرل خــودکار مــدل :   شــاید یکــی از جذاب تریــن 
بــرای  BIM همیــن طراحــی و کنتــرل خــودکار باشــد.  کاربردهــای 
ــا  ــط آن ب ــروژه هرچنــد عظیــم و چــک کــردن تمــام ضواب طراحــی هــر پ
BIM کافیســت یــک مرتبــه بــرای هــر آیتمــی کــد آن نوشــته شــود تــا بعــد 
ــرای  ــه ب ــر آنک ــه جالب ت ــرد. نکت ــرل ک ــط را کنت ــام ضواب ــوان تم از آن بت
پروژه هــای مشــابه میتــوان از همیــن اطاعــات مجــددا بهــره گرفــت.  بــا 
نگاهــی گــذرا بــر آمارهــای ســازمان Doing Business در بخــش ســاخت 
ــه 86 را در  ــور رتب ــن 195 کش ــران در بی ــه ای ــویم ک ــه میش ــاز متوج و س
ــن  ــای گرفت ــداد روزه ــن تع ــاخت دارد. همچنی ــه س ــذ پروان ــهولت اخ س
ــداد  ــت. تع ــی اس ــا باالی ــدد تقریب ــه ع ــت ک ــران 130 روز اس ــه در ای پروان
ــهرداری و  ــخوان، ش ــر پیش ــه دفت ــه ب ــد مراجع ــاز مانن ــای موردنی فرآینده
ــه  ــان را ب ــن زم ــوان ای ــی ت ــری BIM م ــا بکارگی ــت. ب ــز 16 تاس ــره نی غی
زیــر 40 روز هــم کاهــش داد. ســنگاپور هــم اکنــون بــا عــدد 41 روز رتبــه 

ــا را دارد.   ــتم در دنی هش

مزایای  BIM از نگاه آماری:

-65%کاهش دوباره کاری

-62% افزایــش بازگشــت ســرمایه 
-75% بهبــود در ارتباطــات بیــن 

عوامــل اجرایــی مختلــف 

-57% کاهــش در خطاهــای ایجــاد 
شــده در فــاز طراحــی 

-37% کاهــش مــدت زمــان اجــرای 
پروژه 



آیا BIM واقعا همینقدر کاراست؟!

BIMالبتــهبایدگفتکهتمامیاعدادفوقدرصورتیواقعیخواهندبودکه
بهطورصددرصدیاجراگردد.مسلماهرپیمانکاروکارفرماییباآگاهیو

توجیهکاملبهدنبالاجراییکردنBIMخواهدبود.

شــایدتابهاینجایکاربرایتانســوالشدهباشــدکهچراتاکنونکارقابل
توجهیبرایاجراییکردنBIMانجامنشــدهاســت؟درادامــهبامنهمراه

شویدتاپاسخاینسوالرابیابیم.

بنابرایندادههایذکرشــدهدراینمســئلهمیتواندباخطایایجادشــده
توسطهریکازاعضایپروژهدستخوشتحولوتغییرشود!

چالش هاو موانع اجرایی 

-عدمشفافیتپیشنیازهای
BIMبهکارگیری

از گیــری بهــره بــه -نیــاز
ذینفعــانمختلــفدرروند
اطالعات توسعهمدلســازی

ساختمان

-عدموجودشفافیتکلیدر
تعریفنقشها،مسئولیتها،
وچارچوب مسائلقراردادی

حقوقیدراینزمینه
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دالیــل فوق الذکــر را میتــوان علــل عمــده 
بطــور  دانســت.   BIM گســترش  عــدم 
ــاختار  ــوز س ــه هن ــت ک ــوان گف ــی میت کل
نظــام  در   BIM اجــرای  بــرای  مناســب 
حقوقــی کشــور شــکل نگرفتــه اســت. بــا 
ــفاف  ــون غیرش ــد قان ــب چن ــود تصوی وج
برگــزاری  و  مجلــس  در  غیراجرایــی  و 
کــه  میرســد  نظــر  بــه   BIM کنفرانــس 
ایــن  بــرای  گســترده تری  چشــم انداز 
پدیــده نیــاز اســت. هــم اکنــون چنــد 
 BIM از  ایــران  در  خصوصــی  شــرکت 
ــا  ــد ام ــتفاده میکنن ــدود اس ــور مح ــه ط ب
مادامــی کــه BIM شــکل قانــون بــه خــود 
اجــرای  بــه  امیــدی  نمیتــوان  نگیــرد، 
گفــت  بایــد  البتــه  داشــت.  آن  کامــل 
کــه ایــن مشــکل نــه تنهــا گریبان گیــر 
ــیاری از  ــر بس ــه گریبان گی ــا بلک ــور م کش
میباشــد.  نیــز  توســعه یافته  کشــورهای 

  BIM نرم افزارهای

BIM یــک نرم افــزار نیســت، بلکــه شــامل 
ــت  ــترده ای از نرم افزارهاس ــه گس مجموع

کــه بــه واســطه BIM بــه یکدیگــر مرتبــط 
ــتفاده  ــی در اس ــکل اساس ــوند. مش میش
از نرم افزارهــای گوناگــون آن اســت کــه 
هریــک بــا فرمــت مخصــوص بــه خــود 
خروجــی میدهــد و برقــراری ارتبــاط بیــن 
ایــن خروجی هــا مشــکل اســت .BIM بــا 
 »IFC« ــام ــه ن ــدی ب ــت جدی ــف فرم تعری
بــه  را  ایــن خروجی هــا  توانســت تمــام 
یکدیگــر مرتبــط کنــد. در واقــع تمــام 
ــی  ــک خروج ــوزه BIM ی ــای ح نرم افزاره
IFC میدهنــد. ایــن فرمــت  بــا فرمــت 
یــک فایــل تکســت اســت و البتــه بــه ایــن 
ــک  ــال ی ــرای مث ــت. ب ــم نیس ــادگی ه س

ــت  ــط تکس ــدود 800 خ ــاده ح ــوار س دی
خواهــد داشــت! طبیعتــا ماننــد هــر چیــز 
ــز عــاری از عیــب  ــده نی ــن پدی دیگــری ای
نیســت. بــرای مثــال در بعضــی از ایــن 
نقــل و انتقــاالت برخــی اطاعــات گــم 
میشــوند. امــا موضــوع BIM، موضــوع 
داغیســت کــه هــر روزه ایــرادات آن در 
جهــت بهترشــدن کمتــر و کمتــر میشــود. 

،کاربردهــا،  تعاریــف  بــا  اینجــا  بــه  تــا 
ــه طــور  ــا و چگونگــی کارکــرد BIM ب مزای
ــد دارم  ــال قص ــدیم. ح ــنا ش ــه آش خاص
ــتفاده  ــورد اس ــات م ــدادی از اصطاح تع
در BIM را بــرای عاقه منــدان بــه شــکلی 

ــم.  ــرح ده ــر ش ــاده و مختص س

 )LOD(سطح جزئیات

ســطحی،  هــر  در  کارکــرد  بــرای   BIM
 Level Of( جزئیــات  ســطح 
تعریــف  را  مختلفــی   )Development
ــره  ــما در مت ــال ش ــوان مث ــه عن ــد. ب میکن
دبــی  دانســتن  بــه  نیــازی  ســاختمان 

شــیر دستشــویی نداریــد! یــا نمیخواهیــد 
راجــع بــه برنــد صندلیهــا بدانیــد! امــا در 
ــه کمــک  ــن اطاعــات ب ســطوح دیگــر ای

می آینــد.  شــما 

ــا  ــده و ت ــروع ش ــا از 100 ش ــن LODه ای
500 کــه دیگــر As-built)چیــزی کــه 
ــت  ــت( اس ــده اس ــاخته ش ــت س در واقعی

ادامــه دارد. 

BIM چندبعدی 

 BIM بحــث دیگــری کــه در رابطــه بــا
مطــرح اســت بحــث چندبعــدی بــودن آن 
ــروز  ــه ام ــا ب ــت .ت ــان nD BIM اس ــا هم ی
ــا هفت بعــدی شــناخته  BIM ســه بعدی ت
شــده و مــورد اســتفاده اســت. امــا بــه 
ــه چــه معناســت؟ بیــم  راســتی هرکــدام ب
ــت  ــه بعدی اس ــدل س ــان م ــه بعدی هم س
کــه ممکــن اســت هــر کــس از پــروژه 
خــود داشــته باشــد. بــا اضافــه کــردن 
فاکتــور زمــان بــه مــدل آن را مرحلــه بعــد 
یعنــی چهاربعــدی میبریــم. مقصــود از 

افــزودن زمــان ،تقریبــا همــان کنتــرل 
پــروژه اســت. بــرای ســایر بعدهــا نیــز بــه 
ــر  ــدار و تعمی ــعه پای ــه، توس ــب هزین ترتی
و نگهــداری بــه مــدل اضافــه میشــوند. 
بعــدی  هفــت   BIM کــه  طبیعیســت 

میباشــد.   BIM نــوع  کامل تریــن 

)VR(واقعیت مجازی

ــک  ــه کم ــی ب ــه راحت ــی ب ــا BIM هرکس ب
یــک عینــک VR میتوانــد قبــل از شــروع 
بزنــد،  قــدم  آن  در  ســازه  ســاخت  بــه 
ــات  ــی جزئی ــه  راحت ــد و ب ــرادات را ببین ای
بــرای مثــال در بحــث  را عــوض کنــد. 

فــروش  پیــش  بــرای  شــما  مارکتینــگ 
بــا  میتوانیــد  راحتــی  بــه  واحدهایتــان 
تهیــه مــدل بــه خریــدار نشــان دهیــد کــه 
ــرد  ــل بگی ــزی تحوی ــه چی ــت چ ــرار اس ق
ــا  ــد تنه ــی میتوانن ــه راحت ــز ب ــان نی و ایش
ــوع  ــرای مثــال ن ــا فشــردن یــک دکمــه ب ب
کف ســازی را عــوض کنــد یــا رنگ دیــوار را 
تغییــر دهــد تــا بتوانــد بــه ترکیــب دلخــواه 
ــیار  ــز بس ــوع نی ــن موض ــد و ای ــود برس خ
در اقتصــاد پــروژه تاثیرگــذار اســت و از 
هزینــه هــای کان ناشــی از دوبــاره کاری 

جلوگیــری میکنــد. 

 )AR(واقعیت افزوده

ایــن قابلیــت را شــاید بیشــتر در فیلمهــای 
ــن  ــا BIM ای ــا ب ــید ام ــده باش ــی دی تخیل
ــما  ــت. ش ــده اس ــر ش ــوع امکان پذی موض
المــان در ســازه  بــا نشــانه رفتــن هــر 
ــد و  ــل، آیپ ــود )موبای ــتگاه خ ــط دس توس
غیــره( میتوانیــد تمــام جزئیــات کارشــده 

آن را ببینیــد. 



معرفی نرم افزار های عمرانی :

REVIT
*به قلم: کیانوش کدخدایی

رویت چیست؟

ــرای مدل ســازی اطاعــات ســاختمان  ــرم افــزار مناســبی ب رویــت ن
ســبب  طراحــی  پروژه هــای  در  آن  از  اســتفاده  کــه  باشــد  مــی 
ــات  ــد و تنظیم ــای جدی ــردد. ویژگی ه ــی گ ــازی م ــدل س ــود م بهب
موجــود در نــرم افــزار  Revit اســتفاده از آن را در طراحی هــا و 
ــت  ــزار روی ــت.نرم اف ــرده اس ــان تر ک ــون آس ــازی های گوناگ ــدل س م
همچنیــن یــک نــرم افــزار کاربــردی بــرای رشــته معمــاری مــی باشــد 
ــور  ــه ط ــز ب ــزار نی ــرم اف ــن ن ــود در ای ــای موج ــزار و ویژگی ه ــه اب ک
ــاختمان  ــات س ــازی اطاع ــدل س ــای م ــام کاره ــرای انج ــاص ب خ
ایجــاد شــده اند.این ویژگــی نــرم افــزار رویــت ســبب ســهولت ایجــاد 
ســاختارهای پیچیــده گردیــده اســت و طراحــی و مســتند ســازی را 
ــه انجــام مــی رســاند. مدل هــای  ــاد ب ــا دقــت زی ــاه و ب در مــدت کوت
هوشــمند ایجــاد شــده توســط نــرم افــزار رویــت یــک پــروژه کلــی را 
شــامل مــی شــوند و در قالــب یــک فایــل پایــگاه داده ذخیــره مــی 

ــد. گردن

و  ســازه  و  ســاختمان  طراحــی  تــوان  کاربــران  بــه  برنامــه  ایــن 
مولفه هــای آن بــه صــورت ســه بعــدی، یادداشــت و عامت گــذاری 
از  بــه اطاعــات ســاختمانی  بــا عناصــر دوبعــدی و دسترســی 
پایــگاه داده هــای مــدل آن ســاختمان را می دهــد. رویــت قــادر 
بــه گــردآوری اطاعــات و مدل ســازی ســاختمان بــه گونــه ای 4 
ــه  ــر پای بعــدی )قابلیــت مدیریــت مالــی و هزینــه تولیــد و مصــرف ب
زمــان عــاوه بــر ترســیم ســه بعــدی( بــا ابــزاری بــرای طرح ریــزی و 
ردیابــی طبقــات مختلــف در شــیوه زندگــی ســاختمان، از مفهــوم تــا 
ســاخت و ویرانــی پــس از آن اســت.  رقیــب اصلــی نرم افــزار رویــت 

در بــازار تــکا اســتراکچرز و آرشــیتکچرال دســکتاپ می باشــد. 

: Revit و  AutoCAD مقایسه

اتوکــد و رویــت هــم اکنــون، دو برنامــه پیشــرو در صنعــت معمــاری 
دنیــا هســتند. اتوکــد ابــزاری جهانــی بــرای طراحــی فضــای داخلــی 
و خارجــی ســاختمان هــا اســت؛ در حالــی کــه رویــت راه حــل 
ــاخت در  ــات س ــازی اطاع ــرای مدلس ــه ب ــاد نقش ــمندانه ایج هوش
پــروژه هــا اســت.یکی از مهمتریــن مزایــای رویــت یکپارچگــی مــدل 
در آن اســت، بــه نحــوی کــه بــا اعمــال کوچکتریــن تغییــری در 
ــا پــان هــا، تغییــرات بــه صــورت خــودکار در  هریــک از مقاطــع و ی
سرتاســر مــدل و تمــام نقشــه هــا ایجــاد خواهــد شــد، و اطاعــات 
پــروژه بــه صــورت یــک مــدل جامــع در یــک فایــل قــرار مــی گیــرد. 
در حالــی کــه در اتوکــد اطاعــات پــروژه در چندیــن فایــل یا بخشــی 
هــای جداگانــه ترســیم مــی شــود، و بــرای ایجــاد تغییــر در نقشــه ای 
بایــد تمــام نقشــه هــای مربوطــه را بــه صــورت دســتی اصــاح کــرد. 
ــر افزایــش دقــت در نقشــه هــا از ایــن طریــق، اســتفاده از  عــاوه ب
رویــت باعــث افزایــش ســرعت طراحــی و نقشــه کشــی نیــز خواهــد 
شــد، چــرا کــه در حیــن ترســیم پــان در نــرم  افــزار، مــدل ســه بعــدی 
و نقشــه هــای مقاطــع عمــودی بــه صــورت خــودکار تولیــد مــی شــود 
و دیگــر ماننــد اتوکــد نیــازی بــه ترســیم مقاطــع نمــا یــا بــرش نمــی 
باشــد. یکــی دیگــر از مزایــای رویــت نســبت بــه اتوکــد در ایــن زمینــه 
ــه  ــد، ب ــی باش ــی م ــن طراح ــاختمان حی ــا از س ــن نم ــود چندی وج
نحــوی کــه کاربــر مــی توانــد در حیــن طراحــی چندیــن نمــا از پــروژه 

خــود را روی مانیتــور مشــاهده نمایــد.

در رویــت در هــر زمــان چنــد کاربــر مــی تواننــد بــه یــک فایــل خــاص 
دسترســی داشــته باشــند و بــه صــورت گــروه هــای مختلــف طراحــی 
بــا یکدیگــر کار کننــد، در حالــی کــه در اتوکــد در یــک زمــان فقــط 

یــک کاربــر مــی توانــد بــه فایــل دسترســی داشــته باشــد
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ــح  ــر و مصال ــدول مقادی ــه ج ــتیابی ب ــت دس ــت قابلی ــر روی ــای دیگ از مزای
بــه صــورت اتوماتیــک، و قــدرت قابــل توجــه آن در بخــش متــره و بــرآورد 
ــار تغییــر  ــا هــر ب اســت. در حالــی کــه اتوکــد چنیــن قابلیتــی را نــدارد و ب
در نقشــه، متــره بایــد بــه صــورت دســتی مــورد بازنگــری قــرار گیــرد. در 
نتیجــه رویــت بــه متــره و بــرآورد نیــز کمــک کــرده و باعــث کاهــش خطــا در 

ایــن زمینــه خواهــد شــد.
وجــود کتابخانــه )بانــک اطالعاتــی( اشــیا هوشــمند، پارامتریــک و آمــاده نظیر 
دیــوار، پنجــره، درب، لولــه، شــیرآالت و … در نــرم افــزار رویــت، بــا قابلیــت 
ویرایــش، کمــک شــایانی بــه طــراح و نقشــه کــش مــی باشــد، در حالــی کــه 
اتوکــد بــا خــط و نقطــه همــراه بــوده و اشــیا هوشــمند در آن معنــی ندارنــد. 
بــه عبارتــی بــا اتوکــد شــما از خطــوط اســتفاده مــی کنیــد تا هندســه پایــه ای 
را ایجــاد کنیــد کــه اشــیاء زندگــی واقعــی را نشــان مــی دهــد. امــا بــا رویــت 
ــی  ــی واقع ــات زندگ ــا اطالع ــه ب ــد ک ــی کنی ــتفاده م ــه ای اس ــما از هندس ش

مجهــز اســت.
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سد بادی چیست و چگونه کار میکند؟!

سدهای بادی
چالشی جدی برای بتن 

بتن یا الستیک؟  در سدهای با دهانه کوچک
* توسط: روژینا احسانی-سیده مریم عطری

برشی از یک سد بادی و یک مقایسه 



صفحه
26

98
د 

فن
اس

ل - 
  او

ره
شما

نشریه دارَبست
نشریه علمی-دانشجویی انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان حافظ -دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

حق چاپ برای انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر محفوظ است

nashrie_darbast@ارتباط با ما :

nashrie_darbast@outlook.com


