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 سخنی با خوانندگان

  

بخشی از تمرکز بر نحوه  ،در این شماره .گیردقرار می جامعه مهندسیبدینوسیله سومین شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایران در اختیار 

مورد نحوه تدوین مقرات ملی  در مورد رویکردهای ملی دررمان و کرمانشاه قرار گرفته است. و خیز کهای زلزلهمدیریت بحران در استان

های رویه اهمیت ومصالح نوین ساختمانی  ضرورت استفاده از انجام گرفته است. با صاحبنظران ریق مصاحبهساختمان و به ویژه در مبحث ح

ه در مورد با توجه به نزدیکی فصل سرما یک مصاحب . همچنینسبب گشته که در این خبرنامه سه مطلب در این زمینه تهیه گرددبتنی 

جهت آشنایی تمهیدات الزم در این فصل برای دستیابی به یک بتن با کیفیت انجام گرفته است. بنا به روال پیش گرفته از شماره پیشین، 

لب گردد تا مطااندرکاران صنعت بتن دعوت میاز کلیه دست در این خبرنامه منتشر شده است.نیز بیوگرافی بزرگان بتن ایران  ،جامعه مهندسی

ارزشمند و خبرهای مهم و تاثیرگذار در جامعه بتن را در سطح جهانی یا ملی به دفتر مجله ارسال فرمایند تا پس از بررسی توسط هیئت 

 تحریریه خبرنامه امکان انتشار یابند. 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 هیئت مدیره انجمن علمی بتن ایران
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 این شماره خبرنامه:
 

  

به مناسبت دوازدهمین کنفرانس ملی بتن و هجدهمین همایش ایران پیام انجمن بتن 
 روز بتن 

 

انجمن هیئت مدیره محترم ریاست  - دکتر محسن تدین 
 بتن ایران

به مناسبت دوازدهمین کنفرانس ملی بتن و هجدهمین ایران بتن علمی پیام انجمن 
 همایش روز بتن 

 

انجمن مدیره  تاهی محترمیاست ر -دکتر علیرضا باقری 
 علمی بتن ایران

 
 استاندار محترم کرمان -محمدجواد فداییدکتر   مدیریت بحران زلزله در استان کرمان

   
 مدیریت بحران زلزله در استان کرمانشاه

 
 ترم کرمانشاهاستاندار مح -مهندس هوشنگ بازوند  

 
 انجمن بتن ایران محترم موسس  -هرمز فامیلی کترد  دکتر هرمز فامیلی، بیوگرافی و اندیشه

   
 های آتیریزیساختار مقررات ملی ساختمان در ایران و برنامه

 
شواری تدوین محترم  یاستر -دکتر محمدتقی احمدی  

 مقررات ملی ساختمان
 

هیئت علمی دانشگاه محترم عضو  -بوالفضل حسنی دکتر ا  ی بتنی در ایرانهاوضعیت فعلی رویه
 تربیت مدرس

   
هیئت مدیره انجمن محترم عضو  -دکتر سید حسام مدنی  سیمان آلومینات کلسیم در صنعت بتن

 علمی بتن ایران 
   

 ضرورت توسعه مصالح نوین ساختمانی در ایران
 

رئیس بخش مصالح ساختمانی مرکز  -دکتر سهراب ویسه  
 و شهرسازی تحقیقات راه، مسکن

   
 ایجاد تمهیدات الزم برای مقابله با آسیب های ناشی از سیکل های یخ زدن وآب شدن 

 
 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا -دکتر محمود نیلی  

 
 ها در برابر آتش در مقررات ملیمحافظت ساختمان

 
مبحث کمیته تدوین محترم  یاستر -دکتر سعید بختیاری 

 نسوم مقررات ملی ساختما
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به مناسبت دوازدهمین کنفرانس ملی بتن و هجدهمین همایش یران اپیام انجمن بتن 

 روز بتن 

 

 

 دکتر محسن تدین

 انجمن بتن ایرانهیئت مدیره محترم ریاست 

 

                                                                                         

مراسم سال جاری در حالی برگزار می شود که کشور ما و البته همه کشورهای جهان در موقعیت خاصی قرار دارند. بهرحال کشور ما عالوه بر 

 کرونا با عواقب ناشی از تحریم های یک جانبه اما گسترده دست به گریبان است. درگیری با بیماری

سعی داشتیم تا درصورت امکان این کنفرانس و همایش بصورت حضوری باشد اما شرایط خاص موجود این اجازه را نداد. با این حال قرار شد با 

زاری مسابقات حقوقی و دانشجویی نیز تحت شرایط ویژه ای بصورت حضوری تدابیر خاص، نیمی از همایش در یک بعداز ظهر برگزار گردد. برگ

 و نیمه حضوری بود و امیدواریم تجربیات کسب شده امسال در سالهای آینده نیز بکار آید، هر چند این بیماری ریشه کن شده باشد. عدم وجود

ی امسال است که قابل جبران نمی باشد اما امیدواریم تا همه اعضای نمایشگاه و عدم حضور موثر اعضای انجمن در سال جاری، مسلماً از زیانها

 انجمن و دست اندرکاران صنعت بتن، با سالمتی کامل فعالیت های خود را ادامه دهند و بتوانیم در سالهای آینده پذیرای آنها باشیم. 

ه قدردانی و تشکر ما را به دنبال دارد و نشان می دهد که بهرحال دوستان زیادی همچنان از کمک به انجمن دراین شرایط نیز دریغ نکردند ک

 همراهان روزهای سخت نیز هستند و دوستان واقعی به شمار می آیند.

ل کنفرانس امسال با کاهش مقاالت و هم چنین سخت گیری داوران روبرو بود و تعداد مقاالتی که برای ارائه شفاهی پذیرفته شد کمتر از هر سا

 است.
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بی ارتباط به شیوع بیماری کرونا نیست هر چند همواره بحران  "صنعت بتن و مدیریت بحران "ی این کنفرانس و همایش، یعنیموضوع اصل

های کشور به جنگ، زلزله، سیل و خشکسالی محدود بوده است که تجربه جدیدی است. بنظر می رسد این تجربه، نتایج خوبی را نیز داشته 

 یشتر از فضای مجازی برگزاری سخنرانی ها و همایش ها و هم چنین ارتباط با اعضا از این نتایج مثبت خواهد بود.باشد. برای مثال، استفاده ب

ذکر اشکاالت و کاستی ها در پایان مراسم سال جاری در پیشبرد اهداف انجمن، نتیجه عالقه همه اعضا و دست اندرکاران به حساب می آید و 

 موجب امتنان خواهد بود.
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به مناسبت دوازدهمین کنفرانس ملی بتن و هجدهمین ایران بتن علمی پیام انجمن 

 همایش روز بتن 

 

 

 دکتر علیرضا باقری 

 انجمن علمی بتن ایرانیئت مدیره ه محترمیاست ر

  

 

را خدمت کلیه فعاالن صنعت بتن کشور تبریک میگویم. نقش بی  88سال  اینجانب به نمایندگی از انجمن علمی بتن ایران، فرا رسیدن روزبتن 

ست. روز بتن امسال بدیل بتن به عنوان پر مصرف ترین ماده ساخت بشر، در ایجاد ابنیه و زیرساخت های مورد نیاز جوامع بر کسی پوشیده نی

د، درلغت به باشانگلیسی بتن می  که معادل Concreteشایان توجه است که کلمه  نام گذاری شده است. "بتن و مدیریت بحران "با عنوان 

زه های معنی مستحکم و قابل اطمینان است. همچنین استاد فقید، دکتر قالیبافیان نیزکه عمر پر برکت خود را وقف توسعه فناوری بتن و سا

یاد می کردند. لذا نام گذاری امسال به این   "بالگردان جوامع بشری"بتنی در کشور کردند، در سخنرانی ها و مقاالت خود از بتن به عنوان 

ت را به نکته اشاره دارد که بتن مصالحی توانمند به لحاظ مدیریت بحران است و در صورتی که به نحو مناسب تولید و اجرا گردد، می تواند امنی

سال های قبل کانونی برای  دبتواند ماننتن امسال نظیر زلزله و آتش سوزی به ارمغان آورد. بنده امیدوارم روز ب هنگام وقوع شرایط بحرانی

و در تداوم روند رو به رشد کیفیت بتن کشور موثر  نمودهتبادل تجارب و همفکری و هماهنگی بین اعضای خانواده بزرگ بتن کشور فراهم 

 باشد.
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 دیریت بحران زلزله در استان کرمانم

 

 

 دکتر محمدجواد فدایی

 استاندار محترم کرمان

  

 

دسی عمران در رشته مهن 3133هستند. ایشان پس از اتمام دوران دبیرستان، در سال  3110جناب پروفسور فدایی متولد شهر کرمان در سال 

اند. در اند و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد سازه را از این دانشگاه اخذ نمودهدر دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شده

در پست  3141های ابتدایی جنگ تحمیلی آقای دکتر فدایی به سمت رییس دفتر فنی سازمان جهاد سازندگی منصوب گردیده و در سال سال

اند. با حفظ سمت در استانداری، جناب دکتر فدایی از ریزی و هماهنگی امور اجرایی استانداری کرمان مشغول به فعالیت شدهاونت برنامهمع

 اند. های آکادمیک و تدریس را در بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز نمودهفعالیت 3143سال 

جهت اخذ مدرک دکتری سازه در دانشگاه واترلو کانادا مشغول به تحصیل شده و در  3103در سال با توجه به توانمندی باالی علمی، ایشان 

اند. با بازگشت به ایران، آقای دکتر فدایی به سمت از رساله دکتری دفاع نموده  3103های بتن مسلح در سال سازی طراحی سازهزمینه بهینه

-و پایان دوره ریاست 3141تا  3100وب شدند و پس از دو سال فعالیت در این پست از ریاست سازمان برنامه و بودجه استان کرمان منص

های آکادمیک جمهوری آقای خاتمی در سمت معاونت عمرانی استانداری کرمان قرار گرفتند. در پایان این دوران آقای دکتر فدایی به فعالیت

اند. پس از هشت سال دوری های دانشیاری و سپس استادی گردیدهلمی به مرتبهپرداخته و با توجه به رزومه درخشان علمی موفق به ارتقاء ع

بنا به تقاضای اقای دکتر فرجی دانا وزیر وقت علوم به عنوان ریاست دانشگاه  3185های اجرایی مجددا آقای دکتر فدایی در سال از فعالیت

تاکنون در سمت استاندار  3180صادی استانداری را پذیرفتند و از سال معاونت اقت 3184شهید باهنر کرمان منصوب گردیدند. ایشان در سال 

های طوالنی به عنوان عضو هیئت علمی در بخش عمران دانشگاه شهید باشند. آقای پروفسور فدایی در طی سالکرمان مشغول به فعالیت می

اند و تدریس دروس متعددی در دار بودهی سازه را عهدهارشد و دکترباهنر کرمان مسئولیت راهنمایی تعدادی زیادی از تزهای کارشناسی

سازی و ... را ها و صفحات، تئوری قابلیت اعتماد، بهینههای بتنی، تئوری پوستهمقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی همچون طراحی سازه
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باشد و از سالیان های بتن مسلح  و مباحث بهسازی میاند. تمرکز ایشان در بحث تحقیقات و تدریس عمدتا در زمینه عملکرد سازهدار بودهعهده

 اند.هایی همچون آیین نامه بتن ایران مشارکت داشتههای ملی و دستورالعملدور در تدوین آیین نامه

 

تفاق افتاده های شدیدی در این استان الرزههای طوالنی مسئولیت حضرتعالی در استانداری کرمان زمینجناب دکتر فدایی، در طی سال  -3

 ها به ویژه در بیست سال اخیر در استان کرمان بفرمایید. لرزهاست. لذا مستدعی است توضیحاتی در مورد تاریخچه زمین

بود که در بخش بازسازی  3141ای که در سمت اجرایی اینجانب اتفاق افتاد، زلزله گلباف با شدت باالی هفت ریشتر در سال لرزهاولین زمین

دید علیرغم مشکالت آن زمان در زمینه خدمات اولیه و بازسازی، با امکانات موجود این مهم انجام گردد. به عنوان مثال در آن دوره آن سعی گر

های هوادار اتوکالوشده استفاده شد. زلزله شدید دیگری که اینجانب در آن درگیر بودم سازی از بلوکجهت ایجاد یکپارچگی بیشتر و سبک

جانبه انجام گردید، ریشتر و سطح تخریب و تلفات بسیار باال بود. در زلزله مذکور نه تنها امداد داخلی بسیار همه 3/4زرگای باالی زلزله بم با ب

رسانی به لرزه، فرودگاه بم در خدمتها از کشورهای خارجی نیز انجام پذیرفت. در این زمینالمللی، کمکبلکه به دلیل انعکاس در سطح بین

های داخلی و خارجی عمدتا از طریق آن تقال سریع مجروحین به شهرهای دیگر نقش بسیار مهمی ایفا کرد و ورود مستقیم کمکویژه ان

گرفت. بازسازی در آن زمان به عهده بنیاد مسکن گذاشته شد و میتوان سه مرحله را برای اسکان پس از زلزله مذکور قائل شد که صورت می

های کانکسی بود و مرحله سوم ساخت یا چادرهای وقت بود، مرحله دوم اسکان موقت در کانکس یا مجتمع مرحله اول اسکان فوری در

اعالم  3144بازسازی ساختمان برای اسکان دائم مردم بود که دفاتر مشاورین در آن دوره در بم مستقر بودند. پایان بازسازی زلزله بم را سال 

 اند. کرده

لرزه بم و اقدامات مشابه در مورد آن انجام گردید. در آن اتفاق افتد که تجربیات زمین 3141هی پس از زلزله بم در زلزله زرند در فاصله کوتا

های آن زمان در قالب یک مجلد جلسهگردید که صورتدوره تمامی جلسات مدیریت بحران در استان کرمان با مدیریت اینجانب تشکیل می

ها در های هجدک و کوهبنان را داشتیم که با توجه به بازسازیزلزله 3184آن ثبت شده است. در سال تهیه شده است و سوابق جلسات در 

واحد  5511های اخیر که بالغ بر زلزله زرند و مجاورت این ناحیه با منطقه مذکور خوشبختانه هیچ تلفات جانی در بر نداشت. بازسازی زلزله

-واحدی که تخریب کامل شده بودند در چهار ماه اول انجام گردید. چنین زلزله 011البته احداث باشد، به اتمام رسیده است که مسکونی می

 باشد. گذارند که بخشی از آن به راحتی قابل جبران نمیهایی قطعا تبعات ناگوار اجتماعی به ویژه در بافت محلی بر جای می

 

اه و چندساله اخیر تجربیات بسیار ارزشمندی در مجموعه تحت رهبری شما حاصل ها و توالی آنها در مدت کوتلرزهبا توجه به تکرر زمین -5

 آمده است. از شما خواهشمندیم در مورد تجربیات مدیریت بحران زلزله در استان کرمان بفرمایید.

مرحله قبل از زلزله  تمرکز  باشند. دردر مورد زلزله چند مرحله وجود دارد که شامل مراحل پیش از زلزله، حین زلزله و پس از زلزله می

های درصد ساختمان 41های آن است. در حال حاضر تنها های موجود از عمده برنامهسازی ساختمانبایستی مبتنی بر پیشگیری باشد و مقاوم
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های روستایی هنوز نیاز سازه درصد از 11باشد، لذا اند که البته این آمار باالتر از متوسط کشوری میسازی شدهروستایی در استان کرمان مقاوم

ای سنگین هستند و مقاومت اند که از لحاظ سازهها با مصالح بنایی، خشت و گلی و حتی سنگی بنا شدهسازی دارند. این ساختمانبه مقاوم

کند. بنابراین دید میالزم را در رخدادهایی همچون زلزله ندارند. همچنین به لحاظ جنس نامناسب مصالح، خطر جانی باالیی ساکنین را ته

گیرد که الزم است دولت از طریق اهدای تسهیالت، حمایت الزم را های موجود یا احداث سازه جدید در اقدام اول قرار میسازی ساختمانمقاوم

-ها میسر میایر آموزشها و مردم برای وقوع زلزله است که از طریق برگزاری مانورها و سدر این زمینه داشته باشد. قدم بعدی آموزش دستگاه

های بیشتر بینی زلزله است که از لحاظ علمی نیاز به بررسیهای مدون برای پیشلرزه تعیین روششود. سومین قدم در مرحله پیش از زمین

-تکمیل شبکه لرزهبینی نمود. کاری که در استان کرمان در حال انجام است های بزرگ را پیشتوان زلزلهها میلرزهدارد. بعضا از روی پیش

باشد. نگاری در استان کرمان با همیاری موسساتی همچون موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می

ها در سالیان پیش توسط دانشجویان تحصیالت لرزههای بزرگ با بررسی رکوردهای زمینهای محتمل وقوع زلزلهتحقیقاتی جهت تعیین زمان

 های بیشتر دارد.سازی نیاز به بررسیتکمیلی اینجانب در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است که البته جهت پیاده

مردم اقدامات حین زلزله بسیار حیاتی است چون در فاصله زمانی کمی بایستی امکانات زیادی را فراهم نمود. البته توزیع این امکانات در میان 

اند که در شب اول نیاز به محلی برای اقامت هزار خانوار در شهر بم سکونت داشته 53ه عنوان مثال در زلزله بم حدود نیز مشکل است. ب

هزار چادر در یک روز از لحاظ اجرایی بسیار سخت است. در حال حاضر مناطق پشتیبانی با فاصله کم  53داشتند. تامین، ارسال و توزیع 

رسانند. توزیع این زده را به حداقل میکنند و زمان تامین امکانات اولیه را برای مناطق بحرانبه فوریت تامین می تعریف شده اند که امکانات را

منطقه تقسیم شد و هر منطقه یک مسئول داشت که وظیفه  31امکانات نیز از لحاظ اجرایی کار مشکلی است. در آن زمان بم به حدود 

شوند، به عنوان مثال در زلزله بم بیمارستان ها نیز از کارکرد خارج میهایی بیمارستانداشت. در چنین زلزله شناسایی و توزیع منابع را به عهده

به  امام خمینی امکان استفاده را از دست داد و الزم بود خدمات پزشکی از طریق سایر مراکز درمانی که تعداد معدودی داشتند یا انتقال سریع

وجود فرودگاه در بم در این زمینه کمک شایانی نمود. در این مرحله زمان بسیار مهم است. روی این قضیه خیلی سایر شهرها صورت گیرد که 

ست باید کار شود که در هر شهر در کوتاهترین زمان امکانات اولیه چگونه تامین و توزیع شوند. برای کمک به مجروحین نیاز به امکانات خاص ا

-ین برای خارج کردن مجروحین الزم است که تعداد آنها ممکن است بسیار کم باشد. لذا الزم است شهرستانآالت سنگبه عنوان مثال ماشین

آالت را داشته باشند و به این لحاظ افرادی در زیر آوار از بین بروند. در بینی الزم برای تامین این ماشینهای پشتیبان با فاصله زمانی کم پیش

شود در بهداشتی برای مردم اهمیت پیدا میکند. تعیین تکلیف مجروحین مسئله مهم دیگر است. تاکید می چنین مواقعی حتی تامین سرویس

تواند چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ خطرات جانی افراد درگیر در منطقه زلزله دیده را این مرحله زمان مهمترین فاکتور اثرگذار است و می

 تهدید نماید.

ساخته یا درجا تامین نمود و پس از اسکان موقت با چادر در اختیار مردم قرار هایی به صورت پیشالزم است کانکسدر مرحله پس از زلزله 

گردد. در زلزله بم ها را به صورت تاشو خریداری و در انبارها ذخیره کرد تا حد زیادی مشکل مرتفع میداد. اگر بتوان تعداد زیادی از کانکس

چار ضایعات نخاعی شدند و یا کودکانی که پدر، مادر و بستگان را از دست داده بودند. خوشبختانه در زلزله بم تعداد افراد زیادی بودند که د

تاسیس نمودند که هنوز تعداد زیادی از آنها در  دیدهنهاد کمک کردند و مراکزی برای نگهداری از چنین افراد آسیبزیادی از نهادهای مردم

کنند. در حال حاضر انبارهای امدادی حالل احمر در استان کرمان به کاهش تالمات اجتماعی پس از زلزله کمک می باشند وحال فعالیت می
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کننده، پتو، لوازم روشنایی و ساخته شده است که ملزومات اولیه برای استقرار اولیه یک درصد جمعیت استان از جمله چادر، موکت، لوازم گرم

های اخیر، شود. همچنین با توجه به تجربیات متعدد ستاد بحران استان کرمان در سالر آنها نگهداری میحدود چهارصد دستگاه کانکس د

توان رتبه اول در کشور را برای استان کرمان قائل شد. در چند اتفاق برند و از این لحاظ میهای امداد و نجات کامال در آمادگی به سر میتیم

های شمال و جنوب آالت هم امکانات الزم در راهداریرسانی انجام شده است. از لحاظ ماشینزمان خدمت اخیر زلزله و سیل در کوتاهترین

های الزم برای این منظور تهیه و ابالغ ها متمرکز است که در صورت بروز رویداد بالفاصله در دسترس خواهند بود و پروتکلاستان و شهرداری

 شده است.

 

های بتنی داشته اید. ها تدریس و پژوهش مقاالت متعددی در زمینه عملکرد سازهاخته شده کشور هستید و طی سالجنابعالی از اساتید شن -1

های موجود را چه اید و نقاط ضعف و چالشهای مذکور چگونه ارزیابی نمودهمسلح را در زلزلههای بتنخواهشمند است بفرمایید عملکرد سازه

 دانید؟می

سوزی هم اتفاق افتد اگر به خوبی طراحی و اجرا شوند رفتار مناسبی در زلزله خواهند داشت. به ویژه اگر هنگام زلزله آتشهای بتن مسلح سازه

های ساختمانی عملکرد بهتری دارند. الزم است به ظرایف طراحی و نکات اجرایی همچون کیفیت ها در مقایسه با سایر سیستمگونه سازهاین

های علمی متعددی تهیه و در اختیار جامعه مهندسی و های استان کرمان به ویژه زلزله بم گزارشر مورد زلزلهآوری توجه شود. دعمل

رغم تمام معایب و خسارات جانی و مالی،  این حسن را ها علیتوان به آنها ارجاع نمود. زلزلهدانشگاهی قرار داده شده است که در این زمینه می

ها یک بررسی جامع داشته باشیم به ما در ای از آنها استفاده نمود و اگر در زمینه رفتار سازهان یک کارگاه ارزیابی سازهتوان به عنودارند که می

المللی را در سمت که اینجانب معاون عمرانی استاندار بودم کنفرانسی بین 41انجام یک طراحی صحیح کمک شایانی خواهد نمود. در سال 

های ای و اقتصادی ارائه گردیدند که بعضی از نهادزلزله تشکیل دادیم که مقاالت در سه بخش مسائل اجتماعی، سازهدبیری همایش در زمینه 

گردید به طور مثال اگر یک طول مهاری ها در بم مشاهده میخارجی نیز در آن مشارکت داشتند. مصادیق زیادی از لزوم رعایت ضوابط در سازه

ها های فوالدی، عدم اجرای مهاربندیایت نشده بود در همان محل گسیختگی حادث شده بود و یا در ساختماندر محل اتصاالت به خوبی رع

 در طبقه همکف سبب ایجاد طبقه ضعیف و تمرکز خرابی در این طبقه شده بود. 

منقضی و  5411ویرایش سوم استاندارد  ها در زلزله بم، تغییرات اساسی در برخی کدها پدید آمد. ازجملههای انجام شده روی سازهبا بررسی

آن زمان  بود پاسخگوی زلزله بم نبود و تغییراتی در آن داده شد.  5411ویرایش چهارم جایگزین آن گردید. به عبارتی نکاتی که در آیین نامه 

ب گردید زون بندی کشور در رابطه اعمال نگردیده بود که سب 13/1لحاظ گردیده بود و ضریب  1/1در زلزله بم برابر  Aجالب است که ضریب 

ها متفاوت از رفتار های استان کرمان عمدتا از نوع نزدیک به گسل بودند و رفتار سازهلرزهبا مسئله خطرپذیری اصالح گردد. از سوی دیگر زمین

هایی است که در زرگ در مورد گسلگسل شناخته شده داریم که نگرانی ب 311های دور از گسل بود. در استان کرمان حدود ها در زلزلهسازه

 اند وجود دارد.سال گذشته فعال نبوده 331الی  311
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کنید و چه عملکردی برای ای چگونه ارزیابی میای و غیرسازههای بتن مسلح را از لحاظ اجزاء سازهدر حال حاضر نحوه اجرا و طراحی سازه -1

 صور هستید.های احتمالی آتی متلرزهها در زمیناینگونه سازه

ها کاریای و نرم افزاری وجود دارد، در مورد اینکه تا چه اندازه مهندسین ما به ریزهنامهدر حال حاضر ابزار کافی برای طراحی از لحاظ آیین

وجود دارد که توان به طور صریح اظهارنظر نمود. چه به لحاظ اجرا و چه طراحی امکانات خوبی اند نمیکنند و آموزش مناسب دیدهتوجه می

کنیم اشکاالت متعددی های اجرا شده توجه میکه به سازهاگر از این امکانات به نحو مناسب استفاده شود نباید مشکلی داشت.  لیکن زمانی

فی برای دهد دقت کاها شده است که نشان میهای غیرقابل قبول یا خیز زیاد در دالگردد مثال سازه در مرحله اسکلت دچار ترکمشاهده می

های طراحی شده یا اجرا شده گذشته مهندسین رجوع طراحی یا اجرا وجود نداشته است. شاید الزم باشد که سازمان نظام مهندسی به سازه

تحانی های قبلی نسبت به ارتقا پایه مهندسین اقدام گردد و تنها استناد به نمرات امکند و با مرور عملکرد پیشین آنها در طراحی یا اجرای سازه

 های گذرانده شده و سابقه کار مالک قرار نگیرد. یا دوره

 

 ای و تحول در ساختارها و کدهای مرتبط داشته است؟های مذکور چه تاثیری بر نگرش جامعه مهندسی در سطح ملی و منطقهلرزهزمین -3

سازی مشابه کارهای دیگر کنند. در قدیم با ساختمان اند مردم تغییر نگرش دهند و به اهمیت مهندسی اعتقاد پیداها سبب شدهاین زلزله

کرد یا اگر بیماری داشت قطعا به خواست یک اتومبیل بخرد ابتدا با چند متخصص در آن زمینه مشورت میشد. اگر فردی میبرخورد نمی

-ای بررسی نمیمان را از لحاظ سازهشد و کارشناسان مجرب وضعیت ساختنمود، لیکن در مورد خانه این کار انجام نمیپزشک مراجعه می

کردند. پس از زلزله مردم به این نکته توجه کردند که الزم است چند کارشناس در مورد استحکام بنا اظهارنظر کنند. این قضیه سبب گردید 

مچون بساز و بفروش دیگر تری از مهندسین داشته باشند و مهندسین نیز بالتبع بایستی پاسخگو باشند.  اصطالحاتی همردم مطالبات جدی

-ها طراحی و اجرا شوند. با توسعه تحقیقات در نتیجه وقوع زلزله، سیستماند با ضوابط علمی بایستی سازهاند و مردم متوجه شدهکمرنگ شده

شته باشند و گسترش توانند کاربرد زیادی داهای متنوعی همچون فوالد سرد نورده شده نیز رونق گرفتند که به ویژه در مناطق روستایی می

ای که برای بهبود کیفیت ساخت جهت مقاوم بودن در وقوع زلزله فناوری ساختمان را سبب گردیده است. شایان ذکر است که درصد هزینه

 شود درصد کمی از هزینه ساخت است، که در صورت عدم استفاده از آن سبب از دست رفتن کل مقاومت سازه و حتی سرمایه و جانانجام می

 گردد. هزینه ساخت باکیفیت سازه در مقایسه با کل هزینه سازه بسیار ناچیز است.افراد در هنگام زلزله می

 

 هایی اندیشیده شده است؟در صورت وقوع اتفاقات مشابه چه تدابیری در استان کرمان برای مدیریت و مقابله با چنین بحران-4

های مختلف کشور به واسطه اطالع رسانی سازمان مدیریت بحران مرکزی زله توجه شود. استانبه نکات قبل از زلزله، حین زلزله و بعد از زل

شود مثال در سطح استان کرمان و یا به صورت مشترک با اند. انجام مانورهای متعدد توصیه میکشور کمابیش در جریان نکات قرار گرفته

های اولیه همچون امکانات بینی نیازسازی، پیشی قبل از زلزله انجام شوند همچون مقاوماند. نکاتی که بایستاستان یزد این مانورها برگزار شده
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ریزی جهت افزایش سرعت عمل در خدمات رسانی و تامین امکانات در هنگام وقوع زلزله و پس آالت سنگین و مخصوصا برنامهموقت و ماشین

 ای برخوردار است.و روانی زلزله از اهمیت ویژهاز زلزله، اسکان موقت و دائمی و برطرف کردن تبعات روحی 

 

 ها در استان کرمان دارید؟لرزهها جهت ایجاد آمادگی برای مقابله با وقایع مشابه با زمیهایی برای سایر استانچه توصیه -0

لحاظ تولید باالی فوالد و اجرای  های بتن مسلح داشته باشد. در کشور ما بهتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد سازهانجمن بتن ایران می

تواند های خود را دارند و انجمن بتن میهای بتن مسلح مزیتهای فوالدی است که البته سازهها، بیشتر گرایش به سمت سازهتر این سازهراحت

یفا کند. استانداری کرمان نیز های بتن مسلح نقش موثری اتواند به لحاظ آموزش مهندسین و پیمانکاران و بالتبع بهبود کیفیت سازهمی

های جدید ها جهت انتقال تجارب و ارائه یافتهحمایت خواهد نمود تا مراکز تحقیقاتی در این زمینه فعال باشند. همچنین در برگزاری همایش

مایت استانداری صورت های آزمایشگاهی که به ارتقا دانش مهندسی کمک کند، حهای تحقیقاتی به ویژه در زمینهمهندسی و انجام پروژه

ها اتفاق های کمتری در سازهافتد آسیبهایی که اتفاق میلرزههای بتن مسلح باشیم و در زمینخواهد گرفت. امیدواریم شاهد ارتقا بیشتر سازه

 . افتد
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 مدیریت بحران زلزله در استان کرمانشاه

 

 

 مهندس هوشنگ بازوند

 استاندار محترم کرمانشاه

 
 

 

. از هستند مدیریت برنامه ریزی توریسمجناب مهندس هوشنگ بازوند دارای مدرک کارشناسی در مهندسی عمران و کارشناسی ارشد در 

اشاره نمود. همچنین های همدان، مرکزی و لرستان ت عمرانی استانداریمعاونفعالیت اجرایی در سمت سال  31ایشان میتوان به فعالیت های 

مشغول به  کرمانشاهسال است که بعنوان استاندارد  1اند و در حال حاضر به مدت بودهسال استاندار لرستان  1 وند به مدتجناب مهندس باز

 .فعالیت هستند

 

لرزه لرزه کرمانشاه در زمان تصدی حضرتعالی در پست استانداری اتفاق افتاد. مستدعی است راجع به زمینزمین جناب دکتر بازوند -3

 فرهنگی و اقتصادی آن بفرمایید. -تبعات اجتماعی کرمانشاه و

ریشتر بود و لرزش آن  1/0 مذکور کرمانشاه اتفاق نیفتاده بود. شدت زلزلهغرب کشور و استان  ای درصد سال گذشته چنین زمین لرزهدر 

هزار  13  که 48زلزله منجیل و رودبار در سال . در مقایسه با احساس گردیدبعضی  از استانهای عراق  حتیو  ها به ویژه تهرانبسیاری از استان

هوشمندانه عمل  ،داشتند های گذشتهتجربیاتی که از زلزله باای از مردم بخش عمده. از بین رفتندنفر  451نفر کشته شدند و در کرمانشاه 

، رودبار و منجیل. بر خالف منطقه شودایجاد خسارات کمتری خوشبختانه سبب گردید  ها به جای امنی رفتند کهش لرزهکردند و بعد از پی

در آن ارتش و مرزبانی  هزار نظامی در قالب نیروهای سپاه،بیش از بیست  نظامی اتفاق افتاد که یک منطقه  لرزه در کرمانشاه در مجاورتزمین

احمر و مستقر شدن  واقع تا رسیدن هاللده گرفتند. در هالل احمر را پرکردند و کار امداد و نجات را بعه خالاین مجموعه  حضور داشتند، لذا
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الل احمر کشید شد. البته نباید زحمتی که هنجیل رخ داده بود دوباره زنده میاتفاقی که در رودبار و م به طور قطعنها زمان زیادی می برد و آ

وزارت کشور در تهران  ردیم. همچنینرا به پادگان ابوذر منتقل کنادیده گرفت. به محض تماس و اعالم مجروح شدن هموطنان، مجروحان  را

. وزیر نمودانتقال مجروحان ارسال  جهتتعداد زیادی هلیکوپتر به فرودگاه کرمانشاه و سرپل ذهاب را به عمل آوردو در وهله اول اقدامات الزم 

 د.چند بیمارستان را درکرج تخلیه کردند و مجروحان به آنجا منتقل شدننیز بهداشت آقای دکتر هاشمی وقت 

متعددی شد و این فضا نکات مثبت و منفی بود که در فضای مجازی مدیریت می یاره کنیم به نظرم بزرگترین زلزلهبه تبعات اجتماعی اشا گرا

ها مردم تمایل داشتند کمک از همچنین بسیاری کردند. آشفته میو ذهنیت مردم را بحران را رصد شبکه های بیگانه این در آن زمان داشت. 

عالوه الزم است مدیریت بحران  دی برای مدیریت بحران شده بود. در زمانمشکالت زیا که این سبببرسانند  زدگانزلزلهخودشان به دست  را

یکی از مهمترین کارها . آیدتا احساس امنیت در آنها بوجود   گردد،توجه نیز به روح و روان مردم  ،نیازهای اولیه همچون مواد خوراکیبر توزیع 

 ازو کسب و کار مردم رواج داشته باشد و  نمودهاز چادر استفاده نکنند و در خانه هایشان زندگی االمکان مردم حتیم یسعی کرد ن بود کهای

تا خودشان در خانه یا چادر حتی با یک گاز  دهندبجای توزیع غذا به آنها مواد خشک  مردمی که تمایل به کمک داشتند، درخواست شدهمه 

ذهنشان را خراب نکند که باعث افسرده شدن سرگرم تهیه غذا شوند و افکار منفی  شد که افرادباعث میکار  ذا درست کنند. اینپیک نیک غ

 .نگردد آنها

زلزله کرمانشاه اولین زلزله ای بود که فضای مجازی برای آن حاکم  گشت و می توان گفت آن شرایط، هم یک فرصت بود و هم یک تهدید. به 

ها ی هم داشت که جای خود باید به آنهای آشکارصت ارزیابی می کردم. هر چند آسیبای مجازی را در آن حادثه بیشتر یک فرشخصه فض

ردند تا اعتماد مردم به حکومت و دولت کشایعاتی پخش می ی هدفمندبه شکل پرداخته شود. مثالً کسانی که با جمهوری اسالمی عناد داشتند،

روستاها در مسیر سنگین  یهاکامیونحرکت ه تریلی های حامل آب معدنی به منطقه رسیدند با توجه به دشوار بودن کم شود. مثالً روزی ک

رسانی به مناطق روستایی با مدیریت سپاه، که عهده دار کمک، خیلی سریع با استفاده از وانت باری و دیگر وسایل های آببستهدستور دادیم 

در فضای مجازی منتشر شد و عنوان کرد )مردم کمک نکنید، اینها  یروستاییان توزیع شود. بالفاصله فیلمشده بود در مناطق مختلف بین 

های سبک باری برای ها به داخل ماشینکنند( در صورتی که انتقال آن آب دارند آب هایی که مردم اهدا کرده ا ند را برای یمن ارسال می

سپاه و ارتش، دارند به نام »سخت به دست مردم تشنه بود. گاه با بی انصافی عنوان می کردند  تسریع در رسیدن آب آشامیدنی در آن شرایط

امداد رسانی به مردم  ساعت اول مشغول، از ران نفر از نیروهای آن دو مجموعهدر حالی که آن گونه نبود و هزا« خودشان این کمک رامی کنند

 بودند و جان هزاران نفر را نجات دادند.

یدانی مردم دالیل متعددی داشت. نقش شبکه های اجتماعی و رسانه ها، یکی از مهمترین دالیل تمایل مردم برای حضور فیزیکی در حضور م

درسان مناطق زلزله زده و اصرار بر اهدای آن کمک ها توسط خود آنها بود. آن موضوع به نوعی نشان از عدم اعتماد مردم به نهادهای امدا

نهاد و رسانه را در روند های مردمگروهزمینه مشارکت گسترده  یبایست رسانی مانند هالل احمرهای خدماتها، نهادداشت. شاید طی سال

 اینحتی دراین زلزله هم،  سازی می پرداختند.کردند و به اعتمادرسانی در حوادث طبیعی بزرگ فراهم میها و روند خدماتدریافت کمک

ای به نیست، عده ر پیش گرفته شود. البته فراموش نکنیم همه تقصیرها متوجه نهادی مانند هالاحمرتوانست به صورت جدی درویکرد می

دند که کرند. آن ها با بی انصافی عنوان میپرداختنمایی می از جمله کشمکش های جناحی و سیاسی، بصورت هدفمندی، به سیادالیل مختلف 
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های کههایی نیز در شبفیلم به صورت مداومتر است کمک های خود را به نهادهای دولتی ندهید. زده ها نکرده و بهدولت هیچ کاری برای زلزله

  است. صورت نگرفتهزده هیچ کمکی شد که به برخی از مناطق زلزلهمیکه در آن عنوان  گردیداجتماعی منتشر 

سطح گسترده تری نوک پیکان سیاه نمایی ها را متوجه کل طی آن مدت رسانه ها و شبکه های اجتماعی معاند نظام نیز، عالوه بر دولت، در 

نظام و ارگان هایی مانند سپاه، ارتش و دیگر مجموعه ها گرفته بودند. در حالیکه سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی، طی آن مدت 

 حضور فداکارانه و بسیار پررنگی در روند امداد و نجات و تامین امنیت منطقه داشتند.

 الشعاع خودوضوع اسکان اضطراری و توزیع چادرها، یکی از مهمترین حاشیه های زلزله در هفته اول بود که برای مدتی همه چیز را تحت م

این تصاویر در آن فضای احساسی  .اندشد که بدون چادر ماندهافراد زلزله زده منتشر میم در شبکه های مجازی تصاویری از وقرار داده بود. مدا

ند. خود من گردیدنگران وضعیت زلزله زدگان میشدند و مردم دلهای اجتماعی به اشتراک گذاشته می ای در شبکهطح بسیار گستردهدر س

بارها از دیدن آن تصاویر و شرایطی که هموطنان در آن قرار داشتند ناراحت شدم. پس لرزه های شدید نیز باعث شده بود مردم از ماندن در 

 واهمه داشته باشند و آن ترس نیاز به چادر را سخت افزایش داده بود. خانه های سالم

 در آن شرایط برخی منتقدین دولت متاسفانه با استفاده از یک فضای احساسی با تمام توان در تالش بوده و همچنان هستند که دولت را در آن

رود. در بعد کالن تر هم معاندین نظام در تالش بودند تا به چشم  همه میر سیاه نمایی ها، د غافل از اینکه دود آن د.زمینه ناکارآمد جلوه دهن

توزیع چادرها  ی سامان بخشیدن به اسکان اضطراریجمهوری اسالمی را در زمینه امداد رسانی به مردم ناکارآمد جلوه دهند. در آن شرایط برا

ا سربلندی از آن مرحله عبور کنیم. بهرحال ما در داشتیم که می توانیم بایمان  .تمام توان خود را به کار گرفتیم تا از آن بحران گذر کنیم

نفر را زنده از زیر آوار  5811امداد و نجات یک موفقیت بی نظیر را رقم زده بودیم و با کمک نیروهای مردمی تا پیش از ظهر روز حادثه  مرحله

 بیرون کشیدیم.

 

-صی حضرتعالی مهندسی عمران است خواهشمند است بفرمایید چه ارزیابی از عملکرد سازهجناب دکتر بازوند با توجه به آنکه رشته تخص -5

-اند )چه مسائلی را در عملکرد ضعیف برخی از این سشازهها چه عملکردی داشتههای بتن مسلح در زلزله مذکور انجام شده است و این سازه

 دیده دخیل میدانید( های آسیب

در اجرا بسیار  یهای بتنهولی به این معنا نیست که بتن عملکرد خوبی نداشته باشد. ساز به طور کل جواب نداد،سازه بتن مسلح در مسکن مهر 

ولی علتش این بود که  ،سازه های بتنی خوب جواب نداد . تاکید میکنمدتخریب شدنها سازهاین متاسفانه خیلی از و  ساخته شده بودندبد 

ش ها، در داخل ستونهای مسکن مهر، تکه های آجر ریخته بودند و استانداردهای الزم در آنها رعایت نشده مطلقا خوب اجرا نشد. براساس گزار

و آن سهل انگاری ها موجب تخریب مجموعه های مسکن مهر در شهرهای سرپل ذهاب و اسالم آباد شده بود. متاسفانه بیمارستان اسالم آباد 

ها، باید با مسئولین آن اهمال کاری تخریب شده بود. حتماً یلومترها از کانون زلزله دور بود،ده و کافتتاح ش 84نیز با وجود اینکه اوایل سال 

 نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.ها پروژه برخورد جدی صورت گیرد و مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران آن
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لرزه جامعه مهندسی میباشند، خواهشمند است بفرمایید پس از وقوع زمین با توجه به آنکه معموال حوادثی از این قبیل تلنگری بر وجدان -1

 چه اقداماتی در سطح استان برای ارتقاء کیفیت اجرا، طراحی و نظارت توسط نهادهای ذیربط صورت گرفته است.

شرکت  381بزرگ با همکاری هزار خانه ساخته شد. این پروژه  44ا یک سال پس از زلزله شروع کردیم و در همین مدت ساخت و ساز ر 

 1/4پس لرزه  هزار میلیارد تومان هزینه به اتمام رسید. همچنین در این دوره یک 3اندرکار ساختمان و مبلغ پیمانکاری، یازده هزار نفر دست

ای زلزلهی که نیفتاد. در صورت اتفاق های نوسازبرای سازهه خوشبخانه هیچ اتفاقی اتفاق افتاد ک زلزله های تقریبا بزرگ است از ی کهدهم ریشتر

 . رونداز بین  از هموطنان نفر 118 ویران شود وهزاران خانه سبب گردید تبریز رخ داد و ن ورزقامشابه در 

 

های مشابه در آینده چه ها خواهشمند است بفرمایید برای تسریع روند بازسازی در زلزلهبا توجه به  نقش مهم شما در راهبری بازسازی -1

 هایی دارید. ربیاتی کسب شده است و چه توصیهتج

ها است ایکن هنوز در بازسازیها بصورت نیمه صنعتی ساخته شده تسریع در بازسازی و مشارکت مردم باید با جدیت صورت پذیرد. ساختمان

م در آینده نه چندان دور از این مصالح کنیم که به مردم آسیب می زند و امیدواریدر بازسازی از مصالحی استفاده میمتاسفانه  مشکل داریم.

ماشین برای بردن  31تا  11استفاده نشود. مشارکت مردم هم سهم بسزایی داشت. ما در آنجا دپوی مصالح مثل آهن درست کردیم و بیش از 

 مصالح استفاده می شد.

 

 اه چه تدابیری اندیشیده شده است. جناب استاندارد در رابطه با وقوع بحران احتمالی همچون زلزله در استان کرمانش -3

ولی یک مطالعه کاربردی که هر شهرستان وظایف خودش را در زمان بحران می داند و ایم. کردهمطالعات زلزله استانی را شروع  در کرمانشاهما 

هرهایی باید کمک به آنها دهند  و هر همچنین مدیران استانی، باید بدانند که اگر زلزله ای در یکی از شهرها رخ دهد چه وظایفی دارند و چه ش

ن با استان در زمان وقوع زلزله مدیریت بحران باید بداند چه کاربردهایی را  باید انجام دهد. و از چه استانی های کمک بخواهد. مدیریت بحرا

 جدیت این موضوع را بصورت جدی رصد می کند. به امید اینکه دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
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 کتر هرمز فامیلی، بیوگرافی و اندیشهد

 

 

 دکتر هرمز فامیلی

 موسس انجمن بتن ایران

 
 

 

 

ایم یک بیوگرافی از زندگی و سوابق درخشان جناب دکتر فامیلی از بزرگان عرصه بتن کشور هستند و در این مجال از ایشان خواهش نموده

 کاری و علمی خویش ارائه دهند. 

در شهرستان سمنان متولد شدم و دوران تحصیالت ابتدایی را تا  3153دیریت انجمن علمی بتن ایران اینجانب در سال بنام خدا و با تشکر از م

کالس دهم در سمنان گذراندم و سپس در دبیرستان البرز تهران تحصیالت ابتدایی را به پایان رساندم و برای تحصیالت دانشگاهی عازم کشور 

بیرمنگام انگلستان موفق به اخذ لیسانس، فوق لیسانس و دکترای مهندسی عمران شدم. دکترای بنده در زمینه انگلستان شدم و از دانشگاه  

 تکنولوژی بتن و بویژه دوام بتن در برابر یخ زدگی بوده است.

های آزمایشدر جنوب انگلستان به عنوان مدیر مسئول بخش  APCMپس از اخذ درجه دکترا در موسسه تحقیقات سیمان  3848در سال 

های کاربرد این فیبر فیزیکی سیمان به مدت یک سال و نیم مشغول بکار شدم. با توجه به اینکه تولید فیبر کربن تازه ابداع شده بود در پروژه

یران ام به ابنا به درخواست خانواده 3118برای تقویت خواص مکانیکی بتن مانند مقاومت کششی، خشکی و دوام همکاری داشتم. در سال 

برگشتم و در دانشکده فنی دانشگاه تبریز در بخش مهندسی عمران فعالیت تدریس را شروع نمودم. در آن زمان درس تکنولوژی بتن در 

سرفصل دروس مهندسی عمران وجود نداشت و برای اولین بار آزمایشگاه تکنولوژی بتن را راه اندازی نمودم و درس تکنولوزی بتن را تدریس 

ماه گذراندم و پایان نامه همکاری دانشگاه و  1دوره مدیریت دانشگاهی را در دانشگاه منچستر انگلستان برای مدت  3141ال نمودم. در س

 صنعت را نوشتم.
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بورس فولبرایت آمریکا در مهندسی عمران را برنده شدم و به مدت یک سال و نیم در دانشگاه پردوی آمریکا دوره فوق دکترای  3131در سال 

ی عمران در زمینه دوام بتن در برابر یخ زدگی را گذراندم و به ایران بازگشتم. پس از بازگشت به ایران در مرکز تحقیقات ساختمان و مهندس

های تکنولوژی بتن، مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی با سمت معاون تحقیقات ساختمان مشغول بکار شدم. در این مدت آزمایشگاه

شناسی و .... و کارگاههای مختلف ساخت وسایل آزمایشگاهی راه اندازی گردید و تجهیزات قابل مالحظه ای وستیک، زمینشیمی مصالح، آک

های متعددی در زمینه انواع بتن سبک، خزش بتن، استفاده  از مواد پوزوالنی در سیمان و بتن و برای مرکز خریداری و راه اندازی شد. پروژه

 انجام شد و اولین ساختمان دو طبقه با بتن سبکدانه حاوی لیکا در محل دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شد.مصالح ساختمانی مختلف 

شد همکاری نمودم و بخشی از این طرح ساخته شد ولی با در تهیه طرح جامع مرکز تحقیقات که با کمک یک مشاور آمریکایی انجام می

قف گردید. با جناب آقای مهندس حامی مذاکره گردید تا بعنوان مشاور بخش مصالح با مرکز متو 3130برخورد با انقالب اسالمی در سال 

هایی در رابطه با مصالح ساختمانی بومی مانند گچ، آهک ، سیمان پوزوالنی انجام داده تحقیقات همکاری بفرمایندکه موافقت فرمودند و پروژه

پس از انقالب اسالمی ایران به دلیل متوقف شدن فعالیت های پژوهشی در مرکز،  3134شد و نتایج بصورت گزارش فنی تهیه گردید. در سال 

 باشم.به دانشگاه علم و صنعت ایران منتقل شدم و از آن تاریخ تاکنون در دانشکده مهندسی عمران آن دانشگاه مشغول تدریس می

شته پروفسور نویل نمودم که کتاب در سه دوره به نامهای بتن در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی اقدام به ترجمه کتاب خواص بتن نو

 شناسی، خواص بتن و ویژگیهای بتن چاپ گردیده است و بعنوان برترین کتاب مهندسی عمران موفق به دریافت جایزه شدم. 

اقدام به تاسیس شاخه انجمن  که در مرکز تحقیقات مشغول فعالیت بودم با مشورت با جناب آقای مهندس حامی 3134تا  3133در سال های 

( در ایران نمودم و جلسات سخنرانی علمی این انجمن هر ماه در منزل اینجانب با همکاری استاد ارجمند جناب آقای دکتر  ACIبتن آمریکا ) 

و لذا با همکاری اعضاء  امکان به ثبت رساندن این شاخه انجمن وجود نداشت 3130علیرضا خالو برگزار می گردید. پس از انقالب اسالمی سال 

هیات موسس، انجمن بتن را در وزارت کشور به ثبت رساندیم و فعالیت انجمن آغاز گردید و اینجانب در سه دوره بعنوان رئیس هیات مدیره 

ان و ساخت اسکلت انجمن بتن ایران فعالیت نمودم. از فعالیت های این دوره تهیه زمین برای احداث خانه انجمن بتن در خیابان فرحزادی تهر

ال بتنی این ساختمان و برگزاری روز بتن در شانزدهم مهرماه هر سال بوده است که خوشبختانه این همایش تاکنون هر ساله ادامه یافته او امس

 هجدهمین همایش برگزار می گردد.

در این سمت مشغول فعالیت می باشم در ضمن  پس از پایان دوره ریاست هیات مدیره بعنوان عضو هیات بازرسی انجمن انتخاب شده و تاکنون

تاکنون فعالیت در مهندسین مشاور  3134عضویت در کمیته ساخت خانه انجمن نیز بعهده اینجانب می باشد. از دیگر فعالیتهای من از سال 

دیر عامل مهندسین مشاور کوبان کاو کوبان کاو بوده که قبل از بازنشسته شدن از دانشگاه بعنوان مدیر فنی و پس از بازنشسته شدن بعنوان م

تاکنون مشغول فعالیت می باشم. از پروژه های مهمی که کنترل کیفیت عملیات بتنی، خاکی و جوشکاری آن به عهده این مهندسین مشاور 

لویه، برج میالد تهران و بوده می توان به پاالیشگاه هشتم اراک،  فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی تبریز، کشت و صنعت کارون، پتروشیمی عس

 دهها پروژه دیگر اشاره نمود.

از بدو تاسیس انجمن بتن ایران تاکنون تحوالت گسترده ای در صنعت بتن کشور صورت گرفته و اینک تعداد زیادی از پروژه های بزرگ، مانند 

و مشاوران خارجی انجام می شد، بدست مهندسان  ها و ساختمانهای بلندمرتبه، که قبال با کمک مهندسانهای بتنی، تونل ها و پلسدسازی
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اند. های مهمی مانند برج میالد، پل طبقاتی صدر، تونل نیایش و .... سدهای متعدد بتنی با موفقیت انجام شدهشود و پروژهایرانی انجام می

ی کشور بویژه در ناحیه خلیج فارس وارد بخشی که کمتر به آن توجه شده بود بحث دوام بتن بود که از این جهت خسارت زیادی به بتن ها

آمده است. در سه سال گذشته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مدیریت توانمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد شکرچی زاده 

بتن شده است و امید است مشکل اقدام به بازنگری و تدوین مبحث نهم و آئین نامه بتن ایران نموده  که در این نشریات توجه ویژه به دوام 

 دوام بتن از بین برود. 

از دیگر فعالیت های اخیر اینجانب تاسیس موسسه آموزش عالی عال الدوله سمنانی در توابع شهرستان گرمسار بوده است که در رشته های 

فارغ التحصیل گردیده و در صنعت  مهندسی عمران، معماری و صنایع فعالیت نموده و تاکنون بیش از سه هزار مهندس از این موسسه

ساختمان کشور مشغول ارائه خدمت می باشند.  بازسازی و مرمت ساختمانهای قدیمی مورد توجه اینجانب بوده که در این رابطه حمام قدیمی 

ر حال تخریب بوده و در روستای حاجی آباد گرمسار تبدیل به هتل گردیده و ساختمان عمارت سردر سمنان که مربوط به دوره قاجاریه و د

 بعنوان اولین ساختمان دو طبقه در این شهرستان مورد مرمت قرار گرفته است.

آنچه که امروزه شدیداً باعث نگرانی در صنعت ساختمان و بتن کشور می باشد، ضعف و عدم توجه به کیفیت در آموزش عالی است. بویژه عدم 

تربیت کاردان در صنعت ساختمان که به شدت مورد نیاز است و آموزش های عملی  وجود برنامه ریزی صحیح موجب گردیده که توجه به

 نادیده گرفته شوند و از این جهت خسارت زیادی ایجاد خواهد نمود. در برنامه های پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی توجه به نیاز های

ارتقای درجه هیات علمی مطرح است که از این بابت نیز موجب خسارت به صنعت کشور کمتر مورد توجه قرار داشته و عمدتا چاپ مقاله برای 

صنعت شده است. امید است با رفع این مشکالت صنعت بتن کشور که در سالهای اخیر توسعه قابل توجهی یافته بتواند در سطح کشورهای 

 پیشرفته قرارگیرد.
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 های آتییریزساختار مقررات ملی ساختمان در ایران و برنامه

 

 

 دکتر محمدتقی احمدی

شواری تدوین مقررات ملی  محترمیاست ر

 ساختمان

 

 

 

پروفسور محمدتقی احمدی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس دارای 

دانشگاه  34سی زلزله است. وی دانش آموخته سال تخصص مهندسی سازه و تحلیل و طراحی سد های بتنی ، اندرکنش آب و سازه و مهند

 صنعتی شریف، و دارای فوق لیسانس و دکتری از دانشگاه توهوکو در ژاپن است.  وی از بنیانگذاران انجمن مهندسی زلزله ایران، و پژوهشگاه

بوده و در سالهای اخیر  01اوائل دهه و رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در  44بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال 

رییس دانشگاه تربیت مدرس می باشد. از خدمات علمی وی مسئولیت تحلیل  و محاسبات بازسازی و تقویت سد آسیب دیده سفید رود بعد از 

در تشکیل اولین  دوره  01می باشد. وی از اوائل دهه  84-83منجیل، ریاست کمیته تدوین گزارش ملی حادثه پالسکو در سالهای  3148زلزله 

سال اخیر نیز ریاست این شورای راهبردی و فنی کشور را در مرکز تحقیقات  0شورای تدوین مقررات ملی ساختمان کشور عضویت داشته و در 

و مشارکت در  ساله اخیر، اکثرانتشارات و کتب وی با اتکای به  تحقیقات دانشگاهی 15راه، مسکن و شهرسازی بعهده داشته است. طی خدمات 

 حوزه حرفه ای در حوزه طراحی و تحلیل سدهای بتنی و مهندسی زلزله بوده است.

 

با تشکر از زحمات حضرتعالی در هدایت شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، مستدعی است توضیحاتی در مورد ساختار فعلی حاکم بر  -3

 مقررات ملی ساختمان بفرمایید.
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مبحث تخصصی است که هر از چند سال بازبینی میگردد. در حال حاضر ویرایش  جدید طی این  55مشتمل بر  مقررات ملی ساختمان ایران

درصد این مباحث بازبینی شده است. این متون از جهت قابلیت اجرا و تاثیر در جامعه الزم بوده  01حدود  88تا  83دوره متعلق به سالهای 

فق وبه روز جهانی، دانش فنی قابل دسترس در کشور، توان تولیدات صنعت ساختمان کشور، و با است تا بر اساس پیشرفت ها و ابتکارات مو

عنایت به فرهنگ و روش زندگی هم میهنان باز بینی شوند. بطور خاص مبحث  دوم بسیار مهم بوده ومربوط به نظامات اجرایی و کنترل  

 که امیدواریم بزودی به سرانجام برسد.  صحت طرح و ساخت ساختمانه است دارای کاستی های زیادی است

 

المللی دنیا یا سایر کشورها چه تفاوتی با ساختار مقررات حاضر وجود دارد و آیا در این زمینه لطفا بفرمایید در مقایسه با کدهای معتبر بین -5

 الگوبرداری خاصی انجام شده است؟

است و برخی کشور ها کد ملی نداشته و بر اساس نظر حاکمیت استانی و یا شهری در حوزه بین الملل روش ها و ساختار مقررات ملی متفاوت 

گانه مقررات ملی  55کنند. در هریک از مباحث های پیشنهادی موجود در کشورشان انجام داده و اعمال مینامهانتخاب خود را از آیین

حرفه ای آن مبحث تدوین مقررات نیز روال همسازی را در پیش  ساختمان ایران برحسب نوع بکارگیری دانش فنی پایه و تاریخی در جامعه

رده گرفته و آنرا پر و بال داده است. لذا گرچه در تدوین مقررات مکاتب کشور های مختلف را با الزامات  و دیتا های اصلی داخل کشور لحاظ ک

مسازی با الگوی رشد دانش و حرفه تخصصی موجب پذیرش از مبحثی به مبحث دیگر لزوما یکسان نیست. این ه "ایم ولی الگوی حاکم عمدتا

 و جا افتادن بهتر مبحث در جامعه فنی شده است.  

 

 بینی شده است؟ای برای این منظور پیشهای جدید مباحث چه زمانی آغاز خواهد شد و چه برنامهجناب دکتر بازنگری ویرایش -1

ته ها بر تکمیل و یا تدوین راهنما ها و یا پاسخگویی به سواالت وارده و یا مشارکت در ویرایش های این دوره رو به اتمام است و بیشتر کمی

 دروه های ترویج و آموزش مباحث مقررات ملی  و موارد مشابه شامل تدوین اسناد پشتیبان هر مبحث اشتغال دارند. 

 

 وجود دارد؟ ای برای ایجاد  تغییر جدی در ساختار برخی از مباحث ساختمانیآیا برنامه -1

مقررات ملی  ما از نظر محتوایی و فنی به بلوغ خوبی رسیده  ولی به شدت  نیاز مند طراحی نظام اجرایی هوشمند و موثر است. لذا برنامه  

  تغییر جدی برای مباحث لزوم خاصی ندارد و در عین حال تغییرات شدید موجب آشفتگی در میان جامعه مهندسی  هنگام بکار گیری احکام

فنی میگردد. البته در هر مبحث نکات جدید و یا تکمیلی و تحول در برخی مولفه های طراحی و محاسبه و یا احکام محدود وجود داشته است 

  که این طبیعت بازبینی است. 
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یک جلدی نیز تنظیم   قرار بوده است مقررات ساختمانهای محدود و کوچک و نیز ساختمانهای روستایی بصورت ساده و کوتاه و گویا و بصورت

شود که در این زمینه توفیق کامل هنوز حاصل نشده است. بزرگترین اولویت در حوزه  ساماندهی نظامات اجرایی ساختمان است که صرفا با 

علی رغم تالش  توافق بین وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور و شهرداری و البته با مشارکت نهاد های غیر دولتی باید سامان یابد. این مهم

شورای تدوین بعلت نیاز به هماهنگی  دستگاههای اجرایی به مرحله نهایی نرسیده است و امیدواریم با عنایت  و تمرکز دولت محترم برای 

 یابد.  اعمال الزامی و موثر مقررات ملی ارزنده و پر محتوای ساختمان کشور و برای حفظ و پشتیبانی از سرمایه های کشور این اولویت تحقق
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 های بتنی در ایرانوضعیت فعلی رویه

 

 

 دکتر ابوالفضل حسنی

 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسمحترم عضو 

 
 

 

 انگلستان ارشد راه و ترابری از دانشگاه بیرمنگهام از دانشگاه ساری انگلستان، کارشناسی دارای مدرک کارشناسی ابوالفضل حسنیجناب دکتر 

های تحقیقاتی ایشان طراحی و تحلیل روسازی میباشند. زمینهWestminster Londonدسی راه و ترابری از دانشگاه و دکتری مهن

است. ایشان از  و روسازی نیمه صلب (SFP)بتنی، تکنولوژی بتن، روسازیهای بتنی انعطاف پذیر هایروسازی نگهداری و تعمیر بتنی،مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس  بیت مدرس بوده و در حال حاضر استاد دانشکده مهندسی عمرانو محیط زیستعضو هیات علمی دانشگاه تر1371سال 

اولین  ای )فلوشیپ( وو عضو حرفه International Journal of Transportation Engineeringدکتر ابوالفضل حسنی سردبیر مجله  .هستند

 3143، 3141ایشان در سالهای . بزرگراه و حمل و نقل کشور انگلستان میباشند ای و رسمیعضو از دانشگاه تربیت مدرس در سازمان حرفه

تعداد مقاالت دکتر ابوالفضل .انداستاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس شده 3181پژوهشگر برتر دانشگاه از محل مقاالت و در سال 3184و  3183،

ایشان . باشدمی 11های نمایه شده در آی اس آی در ژورنال و 11ی ژوهش، در مجالت علمی و پ10های ملی و بین المللی حسنی در کنفرانس

معاون مرکز تحقیقات  3104تا  3103دانشگاه تربیت مدرس و در سالهای  راه و ترابری رئیس مرکز تحقیقات 3183تا  3185در سالهای 

رئیس بخش مصالح ساختمانی مرکز تحقیقات  3104 تا 3104اند. همچنین در سالهای ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بوده

همچنین دکتر ابوالفضل حسنی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر  .اندساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بوده

 مجمع بتن ویژگی و دوام کمیته عضو ایشان.اندکل دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت اجرایی نموده

 تربیت پژوهشی و علمی مجله تحریریه عضوهیئت آمریکا، بتنی هایروسازی المللیبین آمریکا،عضوانجمن TRB (AFN20& AFN30)جهانی

 مؤسس هیئت عضوو نقل  و حمل مهندسی نامهفصل تحریریه عضوهیئت آمریکا، Concrete Material ژورنال تحریریه عضوهیئت، مدرس

 هستند. ایران زلزله مهندسی انجمن
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های مهمی تا کنون در ایران انجام های بتنی چه جایگاهی در جهان امروز دارند و چه پروژهجناب دکتر حسنی، لطفا میفرمایید انواع رویه -3

 شده است.

شد روز به روز در تمام دنیا این نوع  بیش از صد سال قبل که روسازی بتنی اولین بار در ایالت اوهایو آمریکا بوسلیه جرج بارتولوم ساخته

 روسازی گسترش یافته است. مزایایی مانند دوام باالتر نسبت به سایر روسازی ها، مواد و مصالح قابل دسترس، سازگاری با محیط ها و اقلیم

محیط زیست، کاهش اتالف های گوناگون، روش های ترمیم و بهسازی در دسترس، ماشین آالت در دسترس، کاهش آالیندگی و مناسب برای 

رای منابع فسیلی و ... باعث شده است تا روز به روز در تمام دنیا استفاده از روسازی بتنی گسترش یابد. امروزه عالوه بر روسازی بتنی که ب

و هم برای روسازی  پروژه های جدیداالحداث استفاده می شوند از روکش های بتنی نیز به طور گسترده هم برای ترمیم روسازی های آسفالتی

 های بتنی استفاده می شوند.

ی انواع روسازی های متداول بتنی در دنیا اعم از روسازی بتنی درزدار غیر مسلح، روسای بتنی درزدار مسلح، روسازی بتنی پیش ساخته، روساز

بتنی غیر مسلح درزدار بیشترین مورد  بتنی پیش تنیده، روسازی بتن غلطکی، روسازی بتنی متخلخل و ... هستند که از این بین روسازی

 استفاده در دنیا را دارد.

ت در ایران نیز روسازی بتنی بعد از انقالب در ابتدا از پروژه های پل سازی و تونل سازی و سپس با آموزش منابع انسانی، وارد شدن تجهیزا 

پروژه های فرودگاهی همچون فرودگاه  بتنی استفاده شده است. نوین و تولید زیاد سیمان در کشور، در پروژه های بزرگ ملی نیز از روسازی

ه امام خمینی )ره(، فرودگاه تبریز، پروژه های بزرگراه های بین استانی همچون بزرگراه تهران شمال و اصفهان شیراز از روسازی بتنی و خاص

 روسازی بتنی درزدار غیر مسلح استفاده شده است.

 

 های بتنی در ایران کمک کرد؟های بتنی در ایران متصور هستید و چگونه میتوان به توسعه رویهرویههایی برای توسعه چه چالش -5

یکی از مواردی که در مورد روسازی بتنی در کشور ما مشکل ساز و مخاطره امیز است کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده باعث 

ن بررسی گزینه روسازی بتنی مطالعه و اجرا شوند. مورد دیگر بحث تمایل دولت های شده تا بسیاری از پروژه ها و طرح های راهسازی بدو

یش مختلف برای انجام پروژه های راهسازی بزرگ ملی با استفاده از روسازی بتنی است. با توجه به مازاد تولید سیمان در کشور و همچنین افزا

مایل دولت به استفاده از روسازی بتنی بیشتر شده است. مهندسین مشاور و بی رویه قیمت قیر که ماده اصلی تولید آسفالت گرم است، ت

متخصصین و دانشگاهیان نیز با اینکه سالیان سال با تکنولوژی و طرح اختالط بتن و کنترل کیفیت آن آشنا و صاحب نظر هستند اما روسازی 

اری آن حائز نکاتی است که بایستی افراد دست اندر کار در این بتنی و انواع ان و همچنین طراحی، اجرا و کنترل کیفیت و تعمیر و نگهد

 خصوص آموزش های تخصصی ببینند.

ین در واقع با آموزش افراد و برگزاری دوره های مختلف باعث باال رفتن سطح دیدگاه افراد دست اندر کار نسبت به روسازی بتنی می شویم که ا

 ضوع خواهد شد.خود باعث گرایش بیشتر و تخصصی تر به این مو
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دولت و مجلس نیز با آگاهی از مزایای این نوع روسازی در کمک به توسعه زیرساخت های کشور و رسیدن به توسعه پایدار در سند چشم انداز 

 بیست ساله کشور می توانند به توسعه این نوع از روسازی کمک شایانی کنند.

 

 های آسفالتی متصور هستید.های بتنی در مقایسه با رویهرای رویهاز لحاظ اقتصادی و آنالیز چرخه عمر چه جایگاهی ب-1

به طور کلی در خصوص تحلیل اقتصادی روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی به علت متغیر بودن قیمت های بازار در هر دوره زمانی 

زینه روسازی راه استفاده از مفهوم چرخه عمر در آن بایستی تحلیل ها را به روز رسانی کرد اما نکته حائز اهمیت در تحلیل اقتصادی یک گ

است. چرا که در بحث روسازی راه به علت استفاده مداوم و هر روزه مردم از راه ساخته شده و همچنین در معرض شرایط خاص اقلیمی قرار 

وط به ترمیم و بهسازی آن در نظر گرفت. داشتن روسازی راه بایستی سرویس دهی روسازی را در یک دوره چند ساله به همراه هزینه های مرب

دن از این منظر با توجه به مازاد تولید سیمان در کشور و افزایش بی رویه قیمت قیر و همچنین رو به پایان بودن منابع نفتی و به صرفه نبو

ک دروه زمانی به طور مثال بیست تولید قیر خالص، شاهد کاهش هزینه های ترمیم و نگهداری روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی در ی

ساله هستیم. از طرفی دوره عمر طراحی روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی نیز بیش از دوبرابر یعنی بین بیست الی چهل سال است. 

 نکته مهم در ترمی و نگهداری وسازی های بتنی مواد و مصالح در دسترس آن و ارزان تمام شدن آن می باشد.

 

 های بتنی در ایران را دارند؟های داخلی ایران توانمندی الزم از لحاظ علمی و امکانات برای اجرای انواع رویهکتآیا شر -1

از لحاظ علمی این دسترسی و امکان برای تمام متخصصان و صاحبان شرکت های مشاور وجود دارد که از متون تخصصی و یا افراد متخصص 

ببرند. اما نکته مهم این است که دولت و مجلس با هدف گذاری برای رفتن به سمت استفاده از روسازی که هر چند تعدادشان کم است، بهره 

رضه هم بتنی می توانند این انگیزه را در این افراد ایجاد کنند تا ایشان هم خود را به روز نمایند. در واقع به نوعی بایستی تقاضا باشد تا ع

نیز جهت اجرای  ه اسلیپفرم پیورچند سال گذشته دستگاه پخش کننده بتن در روسازی بتنی معروف ب صورت پذیرد. از لحاظ تجهیزات هم از

روسازی بتنی درزدار غیرمسلح وارد کشور شده است و پروژه های بزرگی نیز به وسیله آن کار شده است. اما بایستی تجهیزات مدرن ترمیم و 

ا کنترل کیفیت آن نیز بیش از پیش در دسترس متخصصین و کارنشاسان قرار بگیرد. نگهداری روسازی بتنی و همچنین تجهیزات مرتبط ب

 نکته مهم آموزش افراد در قبال نوع برخورد با روسازی های بتنی می باشد که بایستی با این موضوع به طور جدی تری برخورد شود.

 

 

 سخن آخر... -3
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صنایع از جنبه رشد  بانی مسولین می باشد. صنعت راهسازی یکی از عمده ترینسازه های زیر بنایی در هر کشوری مستلزم حمایت و پشتی

 اقتصادی  و حضور نیروی انسانی است. ازاینرو با توجه به موارد اشاره شده کشور در آغاز یک رویکرد فنی و اقتصادی طراحی و ساخت روسازی

فنی و علمی و شناخت روسازی های بتنی، مهندسین مشاور و پیمانکاران   راهها قرار گرفته است.  بنابراین نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی

بعنوان مجریان این نوع از روسازی با بکار گیری فناوری های نوین امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا حمایت و پشتیبانی مسولین 

داشت که با ایجاد انگیزه های تشویقی و تسریع در واردات ماشین وزارت راه و ترابری و گمرکات کشور نقش بسیار مهمی در این رابطه خواهند 

توسعه آالت مرتبط هماهنگی های الزم را مبذول دارند. ضمنا دولت با برنامه ریزی منسجم و پایدار با توجه به میزان تولید سیمان و چشم انداز 

خود قرار دهد تا بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بکار گیری این صنعت در برنامه خود درصدی از ساخت روسازی راهها را در دستور کار 

 نیروهای متخصص در روسازی های بتنی و تجهیز کارگاههای خود اطمینان حاصل نمایند و به این رویکرد عالقه پیدا نماید. 

امه ششم توسعه، شاهد کمبودهایی در با توجه به عزم دولت در جایگزینی حداقل ده درصد پروژه های راهسازی با روسازی بتنی تا پایان برن

این زمینه هستیم، با توجه به اذعان مسوالن وزارت راه، مسکن و شهرسازی و دیگر متخصصین به مزایای روسازی بتنی، پیشنهاد می شود 

ازی کشور بروز سال گذشته در زمینه گسترش استفاده از روسازی بتنی و همچنین کمبود ضریب نفوذ بتن در راهس 0کاستی هایی که در 

می کرده توسط کمیته های خبرگی مطالعه و علت یابی شود تا بتوان با ارائه مشاوره های دقیق و آینده نگرانه به مدیران در مجلس شورای اسال

 و دولت در جهت رسیدن به المان های توسعه پایدار کمک نمود.
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 در صنعت بتن سیمان آلومینات کلسیم

 

 

 م مدنیدکتر سید حسا

 هیئت مدیره انجمن علمی بتن ایرانمحترم عضو 

  

 

 

اند. ایشان در حال از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اخد نموده 3183دکتر سید حسام مدنی مدرک دکتری در گرایش سازه را در سال 

باشند. رئیس انجمن علمی بتن ایران می نائبو  هستندمشغول به فعالیت دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان  در دانشیار با مرتبهحاضر 

 است. های تحقیقاتی متعدد همکاری داشتهدار بوده و در طرحنامه کارشناسی ارشد و دکتری را عهدهسی پایانحدود وی مسئولیت راهنمایی 

 ویهای از دیگر فعالیته است. مقاله کنفرانسی از ایشان ارائه شد 31آی و علمی پژوهشی و اسمقاله در مجالت نمایه شده آی 11همچنین

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و های متعدد همچون آیین نامه آبا نامهها و آیینتوان به همکاری در بازنگری و تدوین دستورالعملمی

 اشاره نمود. 

 

 معرفی سیمان آلومینات کلسیم و کاربردهای آن -3

، این سیمان در ابتدا به دلیل ردیگ یمقرار  استفاده موردصنایع عمرانی سال است که در  311بیشتر از   آلومینات کلسیمبتنِ حاوی سیمان 

ی مختلفی دارد کاربردهاقرار گرفت. امروزه این سیمان  توجه موردمقاومت اولیه باال در ساخت انبار سالح در طول جنگ جهانی اول در فرانسه 

 وی صنعتی ها کفیی در ایمیشماده مقاوم در برابر اسید و مواد  عنوان  بهو یا  در صنایع نسوز  باال برابر حرارت ماده مقاوم در عنوان  به جمله از

در حال حاضر های باال است.  از دیگر خواص منحصر به فرد سیمان آلومینات کلسیمی رسیدن سریع به مقاومت. درو یمی فاضالب به کار ها لوله

به دلیل توانایی  . یک ماده تعمیراتی سریع شده است عنوان  به کلسیم آلومیناتسیمان  ی معطوف استفاده ازی جددر آمریکای شمالی توجه

رود. عالوه بر موارد  های عمرانی به کار  ی مهم در پروژها ماده عنوان  بهتواند  میآلومیناتی ی پایین، سیمان دماهاکسب مقاومت سریع حتی در 

  .استزمان گیرش اولیه مناسب دارای  فوق، سیمان کلسیم آلومیناتی
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 شود : در دو تیپ متفاوت تولید میکلسیم  آلومیناتسیمان  در عمل

 به رنگ خاکستری تیره که کاربردهای مختلفی در محدوده دمایی متفاوتی دارد. کلسیم سیمان آلومینات -

 رود. کار می ال به های با کلسیم سفید که بیشتر در صنایع نسوز و برای دماآلومینات سیمان  -

 کمتریمقدار  سیمان آلومینات کلسیم با رنگ روشن تغییر رنگ در این نوع سیمان با تغییر در مقدار ترکیبات آهن صورت میگیرد، به عبارتی

د شده از این سیمان های اولیه تولیمقدار آلومین در نمونه. شودو برای استفاده در صنایع نسوز به دلیل مقدار آهن پایین توصیه می آهن دارد

از سیمان باشد. درصد آلومین در سطح جهانی متداول می 41الی  11درصد بوده است، لیکن در حال حاضر مقادیر بین  11تا  13بین 

ت باال ها با قابلیت تحمل حرارابتنهای ویژه مانند  توان در شرایط محیطی خاص و پروژه آلومیناتی به دلیل خواص منحصر به فرد ذکر شده می

 .نموداستفاده  یا مقاوم در برابر برخی عوامل خورنده و اسیدی و کسب سریع خواص مقاومتی

ای وجود دارد. به عبارتی به دلیل فرآیند تبدیل در های ساخته شده با سیمان آلومینات کلسیم یک محدودیت سازهدر مورد کاربرد بتن

تعدادی از  3801افتد. در دهه ذکور افزایش یافته و افت خواص مقاومتی اتفاق میهای شیمیایی با گذشت زمان، تخلخل در بتن مواکنش

ای این نوع بتن هایی به دلیل ضعف مقاومتی شدند که استفاده در مصارف سازههایی که با این نوع بتن ساخته شده بودند دچار خرابیساختمان

 اند. کنند و دچار آسیب نشدهساخته سیمان آلومینات کلسیم استفاده میپیشسازه در دنیا از قطعات  چندین هزاررا محدود ساخت. البته 

کند. این نوع ها یا مواد سیمانی است که خصوصیات جالبی را برای آن ایجاد میاز کاربردهای عمده این نوع سیمان ترکیب آن با سایر افزودنی

% سیمان آلومینات کلسیم( و چه در 33-3% سیمان پرتلند و  83-43ند )ر حالت غالب سیمان پرتلسیمان در ترکیب با سیمان پرتلند چه د

با قابلیت افزایش  % سیمان آلومینات کلسیم( یک مخلوط بسیار زودگیر83-43% سیمان پرتلند و 33-3حالت غالب سیمان آلومینات کلسیم )

یب با مواد دارای سیلیس آمورف باال همچون سرباره تولید همچنین در ترکتر است. تولید میکند که حالت اول در صنعت متداول سریع مقاومت

گیرد و افزایش تخلخل و بالتبع کاهش مقاومت با گذر زمان کند که تبدیل واکنش در آنها صورت نمیمی)استراتلینگایت( محصوالت واکنشی 

برای استفاده در  گردد.ای منبسط شونده استفاده میهاز سیمان مذکور در ترکیب با گچ و سیمان پرتلند برای تولید سیمانافتد.  اتفاق نمی

 های باال نوع سیمان بایستی پرآلومین با مقدار کم ترکیبات آهن باشد. حرارت

 

 فازهای تشکیل دهنده سیمان آلومینات کلسیم -1

دهد و فاز  سیمان را تشکیل می درصد41تا  11ترین فاز فعال است که در حدود مهم برای سیمان آلومیناتی خاکستری مونوکلسیم آلومینات

712 رود. اصلی در تعیین خصوصیات سیمان به شمار می ACکند و باید مقدار آن  فاز مهم دیگری است که به شروع فرایند گیرش کمک می

نیز فازهای دیگر موجود در سیمان AFC4وASC2وSC2گردد.  کنترل شود. حضور بیش از اندازه این فاز باعث سخت شدگی سریع می

 کلسیم آلومیناتی هستند.
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 کلسیم های حاوی سیمان آلومینات در بتنمحصوالت واکنش  و پدیده تبدیل هیدراسیون -1

و10CAHفاز اصلی 1شود تا  هیدراته می از. این فباشد نشده در سیمان آلومیناتی می ترین فاز هیدراته ( مهمCAآلومینات) مونوکلسیم

82 AHC63و AHC3وAHشوند.گروه غیر پایدار که شامل دهد. این محصوالت هیدراته شده به دو گروه اصلی تقسیم می تشکیل را

82 AHC10وCAH63و گروه پایدار که شامل فازهای AHC3وAHشود بستگی به  اینکه کدام فاز هیدراته اول تشکیل می .باشند می

تشکیل  راسیونهیداولین فازی است که درفرایند 10CAHگراد باشد  درجه سانتی 33آوری کمتر از  آوری دارد. اگر دمای عمل دمای عمل

82و10CAHگراد باشد فازهای درجه سانتی 50تا  33آوری در دمای بین  شود. اگر عمل می AHC هیدراسیونهر دو در ابتدای فرایند 

82گراد باشد درجه سانتی 50آوری باالی  شوند. هنگامی که دمای عمل تشکیل می AHC3  وAHهیدراسیونهستند که درفرایند   فازهایی 

 .شوند تر تشکیل می سریع

10CAH82و AHC  پدیده شوند. به این فرایند، تبدیل می    و       فازهای ناپایداری هستند که در طول زمان به فازهای پایدار 

 .آوری و همچنین نسبت آب به سیمان بستگی دارد تبدیل فازهای ناپایدار به فازهای پایدار به دما و رطوبت، سیستم عمل گویند. نرخ تبدیل می

82گراد تبدیل  درجه سانتی 50با افزایش دما به باالی  AHC 63به AHC با سرعت بیشتری اتفاق می افتد، بنابراین افزایش دمای

شود. البته شایان ذکر است که این فرایند از لحاظ ترمودینامیکی غیر قابل اجتناب است و در تمام  آوری باعث تسریع درفرایند تبدیل می ملع

پدیده تبدیل تاثیرات چشمگیری بر روی تخلخل و مقاومت بتن حاوی سیمان آلومیناتی دارد. مقاومت نهایی . دماها اتفاق خواهد افتاد

63ر اساس فازهای پایدار ها ب مخلوط AHC 3وAH82ها به فازهای ناپایدار آید، اما مقاومت اولیه مخلوط بدست می AHC10وCAH

رسوب سریع محصوالت در حین  بستگی دارد. کسب مقاومت زودرس توسط سیمان کلسیم آلومیناتی به دلیل یک فرایند جانبی ناشی از

 .شود های حاوی سیمان آلومیناتی می است. پرشدن فضاها به دلیل تشکیل فازهای ناپایدار باعث ایجاد مقاومت اولیه باال در بتن هیدراسیون

 ر شوند، مقاومت کاهشمقاومت اولیه کسب شده ناشی از فازهای ناپایدار موقتی است و هنگامی که این فازها، تبدیل به فازهای پایدا لیکن

در حین فرایند تبدیل  هیدراسیونتر هستند. محصوالت  تر و سنگین یابد. فازهای پایدار در مقایسه با فازهای ناپایدار متراکم می افزایش

ی کاهش گیرد و همین تخلخل در بتن آلومیناتی عامل اصل ی این اتفاق تخلخل شکل می کنند و در نتیجه تر شده و آب آزاد می متراکم

 است.  و افزایش نفوذپذیری چشمگیر مقاومت
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 ضرورت توسعه مصالح نوین ساختمانی در ایران

 

 

 دکتر سهراب ویسه

بخش مصالح ساختمانی مرکز  محترمیاست ر

 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 
 

پروژه  11 مجریهستند. ایشان  ییس بخش مصالح ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازعضو هیات علمی و رئجناب دکتر ویسه 

منشر شده توسط مرکز  و گزارش علمی عنوان کتاب 13 ، مولفساختمانیهای  و فراوردهپروژه در مورد مصالح  11در  پروژه تحقیقاتی و همکار

منتشر شده در  علمی مقاله 11و نویسنده  تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران، بنیاد مسکن و وزارت صنایع و معادن

ملی و  هایسمینارو  هاکنفرانسمقاله ارائه شده در  11و  مصالح ساختمانیمواد و در زمینه پژوهشی  -علمی و  ISIمجالت دارای نمایه 

رس مصالح و داند و دار بودهرا عهدهاستاندارد ملی در زمینه مصالح ساختمانی  331بیش از باشند. همچنین مسئولیت تدوین می المللی بین

-تدریس نموده دانشگاه شهید بهشتی ( درگرایش فناوری معماری)رشته معماری کارشناسی ارشد در در مقطع را های نوین ساختمان  فناوری

سال در پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی و  3140و  3141،  3141 های  رتبه اول پژوهشگر نمونه کشور در سالجایزه اند. ایشان حائز 

  اند.بوده 3181

 

ای برای این محصوالت جناب دکتر ویسه، چه رویکردهایی در دنیا سبب توسعه مصالح نوین ساختمانی شده است و چه جایگاه و آینده -3

 متصور هستید.

 شده موارد متعددی است که بعضی از آنها عبارتند از: توسعه مصالح ساختمانی نوین باعثدر دنیا  که رویکردهایی

 ن ساختمان و افزایش مقاومت در برابر نیروهای زلزله و در نتیجه افزایش ایمنیسبک کرد

 بهبود عملکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمان از طریق عایقکاری حرارتی با مشخصات برتر
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 کاهش هزینه های بهره برداری، تعمیر و نگهداری

 افزایش عمر مفید ساختمان

 زیباسازی نما و فضاهای داخلی ساختمان

گروهی از مصالح ساختمانی نوین، مصالح هوشمند هستند. این مصالح که توانایی درک و پردازش رویدادهای محیطی را دارند و به آنها واکنش 

مناسب نشان می دهند. یعنی این مصالح قابلیت تغییر شکل، رنگ و انرژی درونی خود را به طور برگشت پذیر در پاسخ به تغییرات محیط 

رای بنفش، دما و سایر موارد است. یکی از مصالح هوشنمد د هستند شامل نور مرئی، پرتو ماورات محیطی که محرک مصالح هوشمندارند. تغیی

فش که منجر به های ناشی از نور فرابنبرای پاسخ در برابر تحریکترکیبات فوتوکرومیک به دلیل توانایی . باشندمیپوشش های قوتوکرومیک 

کاهش دما  با افزایش دما ناشی از تابش خورشیدی رنگ این پوشش ها به رنگ روشن و با .هستندود، بسیار مورد توجه شایجاد تغیر رنگ می

نماهای  ده؛ مواد نانویی با خواص گوناگون وهای خود ترمیم شونهای آبگریز، بتنآید. بعضی دیگر از مصالح نوین پوششبه رنگ تیره در می

 اند. رگی در صنعت ساختمان ایجاد کردهتحول بز هستند کهکیفتوولتائ

 

به نظر حضرتعالی چه عواملی سبب شده است که توسعه مصالح نوین ساختمانی در ایران با کندی صورت پذیرد و تا چه حد نسبت به  -5

 .استفاده از این مصالح در ایران اقبال وجود دارد

با مقاومت سازندگان ساختمان  مصالح ساختمانی نوینر است. بنایراین کاربرد صنعت ساختمان در جهان و به ویژه در ایران صنعتی محافظه کا

گذاران در این صنعت دانش فنی مربوط را زندگان ساختمان و در واقع سرمایهمواجه است. یکی از دالیل آن این است که بخش بزرگی از سا

-ها نیازی به تغییر وضع موجود نمیآنبه عبارتی و عمر مفید آنها ندارند.  توجهی به کیفیت مصالح لذا ،کنندارند و تنها به سود بیشتر فکر میند

 بینند.

استقبال شده است باید بگویم که در بعضی موارد تا چه حد نسبت به استفاده از این مصالح در ایران در مورد قسمت دوم سوال شما و این که 

ود، اگرچه ما هنوز در اول راه هستیم. الزم است در دانشکده های عمران و معماری رمصالح ساختمانی شده و به کار می مصالح نوین وارد بازار

نند. دانشجویان با اینگونه مصالح آشنا شوند تا پس از وارد شدن به کارهای ساختمانی از دانش فنی خود برای انتخاب و کاربرد آنها استفاده ک

های الح ساختمانی کمتر داده می شود. برای مهندسان شاغل نیز الزم است کالسمتاسفانه این گونه آموزش ها در دروس مربوط از جمله مص

تواند همکاری کاملی با سازمان مسکن و شهرسازی در این زمینه می ای برای یادگیری مباحث مصالح جدید برگزار شود. مرکز تحقیقات راهویژه

 نظام مهندسی ساختمان داشته باشد.

 

ت الزامی الالمللی تدوین نشده است. تا چه حد اخذ گواهینامه برای این محصونوین استاندارد داخلی و حتی بینبرای بسیاری از مصالح   -1

  .ت کمک کندالاست و تا چه اندازه میتواند در کسب بازار و ارتقای فروش برای این محصو
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نیست. الزامی  صالح ساختمانی متداول یا سنتیو حتی م تالبرای این محصوفنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخذ گواهینامه 

صدور و یکی از وظایف خطیر مرکز بررسی  تمانی است.ها اختیاری است و به معنای تضمین کیفیت فراورده های ساخدریافت این گواهینامه

 نوین ساختمانی است.  تالبرای محصوفنی گواهینامه 

 

  .های این مورد به چه صورتی میباشدت به چه صورت است و هزینهالی برای این محصولطفا توضیح میفرمایید نحوه اخذ گواهینامه فن -1

های روش ،لی است چون در مورد آن استاندارد وجود ندارد و باید با توجه به نوع محصولمشککار  تالگواهینامه فنی برای این محصوبررسی 

حدود مجازی که باید تعیین شود مقایسه و در مورد کیفیت محصول اظهار نظر ها با  های مناسب انتخاب شود.  نتایج آزمایش آزمون و ویژگی

 توان با مراجعه با سایت مرکز به دست آورد.  های مربوط را می میزان هزینه .گرددمی

 

 ت نوین ساختمانی تا چه حدی میتواند به بهبود کیفیت ساخت در کشور کمک کند؟ الوسعه محصوت -3

ند. برای مثال نماهای میتواند به بهبود کیفیت ساخت در کشور کمک کنالت محدودیت های مصالح سنتی را ندارند و قطعا برخی از این محصو

کاری حرارتی، نوین از جمله سیستم نمای عایق حرارتی بیرونی، نمای پرده باران، نمای سنگی یا سرامیکی با اتصال مکانیکی و با عایق

دارای مزایای زیادی نسبت به نماهای سنتی هستند. این نماها مقاومت بیشتری در   (HPL)ار باال لمینیت فش  (،Thermowoodگرماچوب )

کنند، سبک هستند، در برابر عوامل جوی پایدارند. بنابراین کاربرد این گونه ق کاری حرارتی را فراهم میبرابر نیروهای زلزله دارند، امکان عای

 دکنمیکیفیت ساخت کمک مصالح به بهبود 

 

تواند به توسعه قوانین و موجود کشور  حضرتعالی عضو کمیته تدوین مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان هستید. این مبحث تا چه حد می -4

 .در ارتباط با مصالح نوین ساختمانی کمک کند

که یک بخش به نانومواد اختصاص توجه زیادی به مصالح نوین شده است. عالوه بر این  مبحث پنجم مقررات ملی ساختماندر ویرایش جدید 

 نانویی رنگ شامل که نانویی های این مبحث مصالح نوین مختلف شرح داده شده است. مصالح مورد بحث عبارتند از: رنگ 3یافته، در پیوست 

 نانویی های رنگ نانو، حرارتی عایق رنگهای نانو، ضدخراش های رنگ شونده، خودتمیز های رنگ نانو، آنتی میکروبیال رنگ هوا، کننده تصفیه

 اشعه برابر در مقاوم های رنگ شونده، ترمیم خود های رنگ گرافیتی، آنتی رنگهای نانو، خوردگی برابر در مقاوم های رنگ آتش، برابر در مقاوم

 خورشیدی های رنگ آبگریز، های رنگ استاتیک، آنتی های رنگ الکترومغناطیسی، سپر رنگهای بنفش، ماورای اشعه ضد های رنگ یا فرابنفش

 الکتروکرومیک، های شیشه فوتوکرومیک، های شیشه ترموکرومیک، های شیشه گسیل، کم های شیشه شامل که نانویی های شیشه. است

 غبار، ضد های شیشه ضدخراش، های شیشه ضدمه، های شیشه انگشت، اثر ضد های شیشه انعکاس، ضد های شیشه شونده، خودتمیز های شیشه

 و قیر ،,نانویی سرامیکی کاشی شامل دیگر نوین مصالح. است رنگی های نانوشیشه آبگریز، فوق و آبگریز های شیشه کنترل، والرس های شیشه
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 صنعت در فلزی صنایع در نانو فناوری نانویی، های سیمان نانومواد، با شده اصالح چوبی محصوالت نانومواد، با شده اصالح گچ نانویی، آسفالت

 خودایستای های پنل ،(اتیکس) بیرونی حرارتی عایق مرکب های  سامانه گچی، دار روکش صفحات با خشک ساز و ساخت امانهس ساز، و ساخت

 جداگرهای ویسکوپالستیک، میراگر ویسکواالستیک، میراگرهای ،(تسلیمی) شونده جاری میراگرهای فلزی، رویه دو با حرارتی عایق دارای

 .است بکاررونده مایع بتیرطو عایق و ژئوممبران ای، لرزه

 .کند بزرگی موجود کشور در ارتباط با مصالح نوین ساختمانی کمک ضوابط تواند به توسعه قوانین و میقطعا این مبحث 

 

 ... و سخن آخر -0

ن امر ساخت و ساز با با توجه به تعداد زیاد و رو به رشد مصالح ساختمانی نوین معرفی شده به بازار داخل کشور ضرورت آشنایی دست اندرکارا

های استاندارد و الزامات مورد تایید باشد، اهمیت زیادی دارد. این امر رعایت حقوق مصرف کنندگان  ها و مصالح نوینی که دارای ویژگی فناوری

نعت ساختمان با شود. ص و جلوگیری از استفاده سودجویان و دالالن فروش مصالح و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مملکت را باعث می

های  های علمی در زمینه دانش مواد و مصالح ساختمانی و فناوری دلیل پیشرفت کند. این به سرعت زیادی روند تحول و نوسازی را تجربه می

ح جدید ها و مصال کارانه خود کمتر به این پیشرفت نوین تولید و اجرای آنها است. متاسفانه صنعت ساختمان کشور به دلیل رویکرد محافظه

کند. وظیفه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی شناساندن آن دسته از مصالحی نوینی است که قابلیت کاربرد در صنعت ساختمان  توجه می

ها بیشترین نیاز را به کاربرد این گونه  کشور را داشته و بتواند کمبودها و نواقص مصالح سنتی را جبران نماید. جدارهای خارجی ساختمان

ای و مقاومت در برابر آتش با مشکالت زیادی روبرو هستند.  کاری حرارتی، خواص صدابندی، ایمنی سازه چرا که از نظر عایق ،ها دارند آورینو

 های مهمی در مورد شناساندن مواد و مصالح نوین برداشته است.  های آموزشی و سمینارها گام ها و برگزاری دوره این مرکز با انتشار کتاب

 آوری نوین ذیال آورده شده است:فن و آشنایی خوانندگان، تعدادی از انواع مصالح جهت 
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 ایجاد تمهیدات الزم برای مقابله با آسیب های ناشی از سیکل های یخ زدن وآب شدن 

 

 

 محمود نیلیدکتر 

 هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینامحترم عضو 

 
 

 

گروه عمران در  یدانشیاراکنون با مرتبه بوده و  3105سال  در هوکایدو ژاپن فارغ التحصیل دانشگاهجناب دکتر محمود نیلی 

های متعدد در زمینه تدوین مقررات و باشند. همچنین ایشان عضو کمیتهمشغول به تدریس و پژوهش می دانشگاه بوعلی سینا

توان از توانمندترین افراد در اب دکتر نیلی را میجنالمللی از جمله آیین نامه بتن ایران )آبا( هستند. های ملی و بیندستورالعمل

توان به های تحقیقاتی وی میاز جمله پروژهکشور در حوزه تکنولوژی بتن و به ویژه اثر پدیده یخبندان بر عملکرد بتن دانست. 
بار و سیکل های یخ زدن و آب شدن، ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تحت همزمان ، ایهای الیافی در مقابل بارهای ضربهارزیابی مقاومت بتن 

به کمک پردازش تصویر، شبیه سازی رفتار خزشی بتن های سبک ، هینه سازی طرح مخلوط بتن های بازیافتی به کمک محاسبه خمیر اتصالب

شدن از طریق ب مدلسازی آسیب های ناشی از یخ زدن و آ، الیاف کربنهای پوشش تقویت بتن های آسیب دیده از پدیده یخبندان به کمک 

بتن های  الکتریکی از لحظه آغاز هیدراسیون،تشریح تغییرات ساختار میکروسکوپی بتن تازه از طریق پایش مقاومت معرفی سیکل بحرانی، 

ن یگزینی سیماامکان سنجی تولید بتن بدون سیمان و یا با سیمان بسیار کم از طریق جا، غلتکی در مواجه با حمله نمکی در شرایط یخبندان 

امکان سنجی بکارگیری ، تحلیل عددی و آزمایشگاهی ریسک ترک خوردگی بتن های حجیم خود تراکم حاوی پوزوالنبا سرباره فعال شده، 

تولید آزمایشگاهی پانل های کم سیمان نازک الیافی جهت و  در مناطق یخبندانروکش های بتن هوادار در روسازی های بتن غلتکی 

 ساخت و طراحیاند که اشاره نمود. ایشان نقشی مهم در ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه داشتهخیز   بکارگیری در مناطق زلزله

طراحی و  ،طراحی و ساخت دستگاه ضربه تحت سرعت های کم ،اعمال سیکل یخ زدن و آب شدن بر روی تیرهای تحت خمش محفظه

طراحی و ساخت دستگاه خزش به همراه تصویر برداری متناوب  ،یمساخت سیستم اتوماتیک شبیه ساز رژیم حرارتی بتن های حج

راحی سیستم غیر مخرب ارزیابی روند و ط یک و جداشدگی در بتن خود تراکمساخت دستگاه ارزیاب خواص رئولوژ ،اتوماتیک

 باشند.ایش اتوماتیک مقاومت الکتریکی بتن از جمله آنها میگیرش توسط پ

  



3ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99تابستان    35

 

 رای حیاتداماده ای زنده و بتن  -3

مطالعات زیست محیطی در سطح جهان همه ساله به عنوان یک اولویت مهم در کنوانسیون های جهانی مورد تاکید قرار  می گیرد. بروز 

سیالب و طوفان های شدید و تخریب زیر ساخت ها در فصول مختلف سال هزینه های هنگفتی را بر سیستم بودجه ای هر کشور تحمیل می 

ار سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که باید با اقلیم منطقه و کشور خود آشنا و کنار بیایند و از ستیزه جوئی با آب و نماید و به ناچ

و در  هوا دست بردارند. در این راستا معموال کشورها با تاسیس مراکز تحقیقاتی به بررسی رفتار مواد و مصالح در مواجهه با اقلیم می پردازند

 با ارائه دستورالعمل های اجرائی مراحل طراحی و اجرای سازه های بتنی را جهت تامین طول عمر مفید تبیین می نمایند.  نهایت 

بدیهی است کشوری که با هوشمندی جهت گیری مطالعات و تحقیقات خود را به سوی یافتن راه حل ها برای کنار آمدن با اقلیم منطقه خود 

قتصاد آن کشور گشایشی ایجاد می نماید و زیر ساخت ها سالیان طوالنی عمر می کنند بدون اینکه زیبائی های سامان دهی نموده باشد در ا

 خود را از دست بدهند. 

مناسب ترین مصالح  در صنعت ساخت بتن می باشد و بدون شک در تمامی اجزاء سازه ها از این مصالح استفاده می گردد.  بتن در همه نقاط 

وستاهای دوردست شناخته شده است و شاید بتوان گفت که کلمه بتن به اندازه کلمه آب در بین مردم رایج است لیکن این کشور حتی در ر

واقعیت که بتن ماده ای زنده است هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.  مشخص است اگر این توافق حاصل گردد نحوه رفتار مجریان سازه های 

شد. اینک وقت آن رسیده است که در آستانه تغییر فصل و ورود به زمستان به مقوله تاثیر سیکل های یخ زدن و آب بتنی با بتن اصالح خواهد 

 شدن بر بتن بپردازیم.  

با   اگر بتن زنده است پس طبیعتا باید آماده مواجهه با کاهش دما و یخبندان های طوالنی باشد. همانند آن که در مورد انسان مصداق می یابد.

ن غاز فصل زمستان انسان ها خود را آماده می کنند لباس های زمستانی خود را آماده و کفش هائی را مورد استفاده قرار می دهند که آب به آآ

.  ها نفوذ نکند . بام خانه ها را از نفوذ باران در امان نگاه می دارند زیرا این یک واقعیت آشکار است که زمستان فصل تهاجمی شدیدی است

 هاجم به خانه ها از طریق بارش برف و باران ، تهاجم به سازه ها و راه ها از طریق یخزدن و آب شدن های متوالی .  ت

 ما در این گفتگوی علمی بر آنیم که با مخاطبین خود به توافق برسیم که بتن زنده است و در مواجهه با فصل زمستان باید مجهز شده باشد .

ه بودن بتن است که معنای آن در فعل وانفعال شیمیائی بین آب و سیمان نهفته است که این نهفتگی خود را در پس کلید واژه بحث ما زند

با  تصاویر میکروسکوپی به خوبی نشان می دهند . دو تصویر زیر را مالحظه فرمائید . این دو تصویر مربوط به ساختار داخلی دو نوع بتن است .

ویر سمت چپ خلل و فرج دارد و تصویر سمت راست که مشابه کوهی از یخ می باشد خلل و فرجی ندارد . نگاه اول متوجه می شویم که تص

حال با گذشت زمان تصاویر میکروسکوپی تغییر می کند و مواد جدیدی با ساختار تخلخلی متفاوتی شکل می گیرد که موید این واقعیت است 

 که بتن زنده و در حال زندگی است. 
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 فاوت ساختار داخلی دو نوع بتن در تصاویر میکروسکوپی: ت3شکل 

 

البته هنوز ممکن است این واقعیت مورد قبول قرار نگیرد و تصور شود که بتن همین که سخت  و تبدیل به سنگ گردید می توان آن را رها 

خریبهای اجزاء بتنی در مناطق سردسیر حاکی از این کرد و انتظار داشت که بتن توانائی مقابله با هر اتفاقی در زمستان را دارد . لیکن حجم ت

واقعیت است که چنین انتظاری بیهوده است و عمر بتن با بروز ترک های داخلی ناشی از یخ زدن آب در حفرات کاهش می یابد . ضمنا به 

 ارد. تدریج سطح ظاهر بتن نیز پوسته پوسته می گردد و احساس می گردد که بتن دیگر امکان سرویس دهی ند

د این اگر بپذیریم که بتن زنده است باید شناسنامه آن را تنظیم کنیم و اگر قرار باشد بتن در منطقه یخبندان زندگی خود را ادامه دهد پس بای

و عیار سیمان شرایط اقلیمی در انتخاب مصالح ) سیمان ، آب ، سنگدانه ریز ، سنگدانه درشت ، پوزوالن و افزودنی ها ( تاثیر داشته باشد . نوع 

 ، خواص فیزیکی مصالح ، نوع پوزوالن و مهم تر از همه نوع افزودنی باید با دقت انتخاب گردد. 

 

 مواد حباب زا تامین کننده  دوام بتن در مقابل سیکل های یخ زدن و آب شدن   -5

می نمایند. لیکن این یک واقعیت است که مجریان  اکثر محققین بتن حباب زا کردن بتن را کلیدی ترین راه برای تامین دوام یخبندان معرفی

ند. درمناطق یخبندان عالقه ای به استفاده از این ماده ندارند و آن را مزاحم برای مقاومت فشاری می دانند که شاید تا حدودی حق داشته باش

واهد شد.. حال ببینیم رفتار ماده حباب زا در بتن لیکن اگر به عملکرد معجزه آسای این ماده در بتن ایمان بیاورند مطمئنا نظر آن ها عوض خ

موقعیت قرار گیری حباب های عمدی در خمیر سیمان نشان داده شده است. ماده حباب زا در مخلوط بتن تبدیل  5چگونه است ؟  در شکل 

کردن بتن راه چاره برای تامین دوام نمی  به میلیاردها حباب ریز در اندازه میکرون و کوچکتر می گردد لیکن  باید توجه کرد که تنها حباب زا

دو تصویر از ساختار میکروسکوپی بتن غیر هوادار و هوادار نشان داده شده  1باشد و باید به نقش کلیدی فواصل حباب ها اشاره نمائیم. شکل 

شده اند در حالی که در بتن غیر است.همانگونه که مشاهده می گردد در بتن حباب دار تعداد بیشماری حباب در حجم خمیر سیمان توزیع 

هوادار تخلخل های بزرگ قابل تشخیص است که خود عامل جمع شدن آب در درون بتن می شود و مضر است.  نقش کلیدی فواصل حباب ها 

شده است.  می توان نشان داد، در این شکل رابطه بین فاکتور دوام بتن در مقابل یخبندان با فواصل حباب ها نشان داده  1را در شکل 
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همانگونه که مشاهده می گردد با افزایش فواصل حباب ها دوام بتن کاهش یافته است. پس مهم ترین وظیفه مجریان در مناطق سرد و 

ید یخبندان استفاده از بتن حباب دار می باشد ولی باید عالوه بر درصد حباب های هوا میزان فاصله حباب ها از یکدیگر نیز گزارش گردد.  با

عان نمود که اندازه گیری فواصل حباب ها در بتن سخت شده کمی پردردسر است وبهتر است در این رابطه با افراد مجرب مشورت گردد. اذ

اینک مشخص گردید که ما در مناطق یخبندان باید مواد حباب زا استفاده کنیم و دو شاخص میزان در صد هوا و فواصل حباب ها را کنترل 

 نمائیم. 

 

 میکرون توزیع می گردند 111تا  531حباب ها در فواصل  :5شکل 

 

 بتن حباب دار    bبتن بدون حباب  و   a: 1شکل 

 

 : رابطه فاکتور دوام با فواصل حباب ها از یکدیگر1شکل 
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 نقش پوزوالن ها در تامین دوام یخبندان بتن  -1

در بتن می باشد. مواد مکمل سیمانی یا همان پوزوالن ها با ترکیب با  اصالح ساختار داخلی بتن یکی از اهداف مهم بکارگیری پوزوالن ها

هیدروکسید کلسیم که بیشتر در نواحی الیه مرزی ) حد فاصله سنگدانه با خمیر سیمان ( متمرکز هستند باعث بهبود و حذف ترک های آن 

ن های فعال می باشد نواحی الیه مرزی بهبود یافته است . به ناحیه می گردند . به عنوان مثال با بکار گیری دوده سیلیسی که یکی از پوزوال

این ترتیب بکارگیری دوده سیلیسی می تواند در بهبود دوام یخبندان بتن نیز موثر باشد البته پیشنهاد می گردد که انتخاب درصد دوده 

 گاهی باشد. سیلیسی و یا بکارگیری سایر پوزوالن ها با مشورت فرد خبره و بر اساس نتایج آزمایش

 

 پهنه بندی اقلیمی  -1

اقلیم ) گرم ، معتدل ، سرد و نیمه سرد ( را مورد  1در این بخش سعی داریم به مقوله مهم پهنه بندی اقلیمی در ایران بپردازیم . در این رابطه 

 سیر آغاز می کنیم. بررسی قرار می دهیم. بحث خود را با ارائه اطالعات جوی همدان به عنوان نمونه ای از شهرهای سرد

نشان می دهد . همانگونه که انتظار می رود دمای همدان از مهر ماه شروع به  84ماه  در سال  4دمای هوای شهر همدان را  طی  3جدول 

و در دی عمال کار بتن سازی را با مشکل مواجه می کند. به تدریج دمای هوا به زیر صفر می رسد  3/1کاهش می کند، یعنی در مهر با دمای 

را تجربه می کند. این شرایط آب و هوائی همه ساله با تغییری مختصر تکرار می گردد و بنابراین در این منطقه و مناطق  1/33ماه دمای منفی 

ماه در سال به طول می  1مشابه با همدان سازه های بتنی تحت سیکل های یخ زدن و آب شدن قرار می گیرند و این سیکل ها حدود حداقل 

 انجامد. سوال این است که آیا هر نوع بتنی با هر طرح مخلوطی آمادگی تحمل دمای زیر صفر و تواتر سیکل ها را دارد؟ 

 

 3184: دمای شهر همدان در نیمه سال 3جدول 

 

هنه بندی اقلیمی سرد و پ 4و  3کل های شحال به نقشه ایران می پردازیم و اقلیم های متفاوت در کشور را در ارتباط با بتن مرور می کنیم .

آورده شده است . همانگونه که مشاهده می گردد حدود  5گانه و در صد پوشش این اقلیم ها در جدول  1نیمه سرد را نشان می دهد . اقلیم ها 
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یران امری مهم و در صد سرزمین ایران احتماال دچار یخبندان می گردند. این درصد باال نشان می دهد که موضوع تهاجم یخبندان در ا 3/10

همه گیر است اگر چه  این موضوع معموال در اولویت مراکز تحقیقاتی کشور قرار ندارد و تا کنون هیچ بودجه ای در سطح ملی به بررسی این 

 موضوع مهم اختصاص نیافته است.   

 

 آهنگ میانگین تغییرات زمانی و پراکندگی مکانی قلمرو دمایی سرد ایران -3شکل 

 

 آهنگ میانگین تغییرات زمانی و پراکندگی مکانی قلمرو دمایی نیمه سرد ایران -4شکل 
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 گانه 1: منطقه بندی ایران و شرایط اقلیمی مناطق 5جدول 

 شرایط منطقه بندی ایران

 منطقه معتدل

 در صد 53

 احتمال سیکل یخ زدن و آب شدن وجود دارد. -

 درجه اشباع متوسط -

 حمله نمکی وجود ندارد -

 

 نطقه نیمه سردم

 در صد 8/35

 دما به زیر صفر می رسد-

 احتمال سیکل یخ زدن و آب شدن در اجزاء قائم رخ می دهد.-

 درجه اشباع زیاد-

 حمله نمکی وجود دارد-

 منطقه سرد کشور

 در صد 5/31

 دما به زیر صفر می رسد.-

 .سیکل های یخ زدن و آب شدن  در اجزا قائم رخ می دهد*-

 زیاد**درجه اشباع  -

 حمله نمکی وجود دارد *** -

 

 تدابیر الزم برای مقابله با مسئله یخبندان در تامین دوام بتن  -3

برای انتخاب روش مناسب در جهت تامین دوام یخبندان بتن معموال باید از پهنه بندی اقلیمی کمک گرفت و بر اساس آن تصمیم های الزم 

مشخصات منطقه بندی آورده شده است. به عنوان  1جهت کمک به مجریان ارائه گردیده است. جدول  3تا  1اتخاذ نمود. در این رابطه جداول 

مراجعه  1واقع است. جهت یافتن تمهیدات الزم برای شهر اردبیل به جدول   XF3نمونه شهر اردبیل از نقشه پهنه بندی درمنطقه سرد سیر 

در صد  0ده است . به عنوان نمونه  در صد حباب مورد نیاز در شرایط اعمال سیکل ها می نمائیم. در این جدول نیازهای طرح مخلوط آورده ش

مجاز شناخته شده است. نکته دیگر  1,1مگاپاسگال و نسبت آب به سیمان  13تعیین شده است. مقاومت مورد نیاز قبل از مواجهه با سیکل ها 

 در صد تعیین گردیده است.  53حداکثر درصد پوزوالن 

 0سیکل یخ زدن و آب شدن باید حداقل به مقاومت  3ذکر است بتن در مرحله ساخت و در روزهای اولیه و قبل از روبرو شدن با  الزم به

مگاسگال می رسد می توان از روش های بلوغ بتن بر  0مگاپاسگال رسیده باشد. برای اطمینان از اینکه بتن در چه سنی به مقاومت فشاری 

 استفاده نمود.   Arrheniusیا  و    Saulمبنای روابط 

 

 شرایط محیطی در پهنه بندی اقلیمی ایران -3جدول 

 شرایط شرایط محیطی منطقه بندی ایران

 منطقه نیمه گرم

 در صد 1/54
XFT0 

 احتمال چند سیکل  محدود یخ زدن و آب شدن وجود دارد. -

 درجه اشباع کم -
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 منطقه معتدل

 در صد 53
XFT1 

 زدن و آب شدن وجود دارد.احتمال سیکل یخ  -

 درجه اشباع متوسط -

 حمله نمکی وجود ندارد -

 

 منطقه نیمه سرد

 در صد 8/35
XFT2 

 دما به زیر صفر می رسد-

 احتمال سیکل یخ زدن و آب شدن در اجزاء قائم رخ می دهد.-

 درجه اشباع زیاد-

 حمله نمکی وجود دارد-

 منطقه سرد کشور

 در صد 5/31
XFT3 

 ر صفر می رسد.دما به زی-

 .سیکل های یخ زدن و آب شدن  در اجزا قائم رخ می دهد*-

 درجه اشباع زیاد** -

 حمله نمکی وجود دارد *** -

 

 

 ایران   مشخصات بتن در مناطق سرد ، نیمه سرد، معتدل و نیمه گرم -4جدول 

 شرایط شرایط محیطی
حداقل در صد هوای 

 مورد نیاز

حداقل مقاومت مورد 

 Mpaنیاز 
 قبل از آغاز سیکل ها

حداکثر نسبت آب به 
 سیمان

در صد مجاز مواد مکمل 
 سیمانی

حداکثر میزان آب 
مصرفی )کیلو گرم 

 بر متر مکعب(

مقاومت اولیه 
قبل از وقوع یک 

 یا دو سیکل 

(Mpa) 

XFT0 - ------ 51 1,31 محدودیت ندارد ------ ---- 

XFT1 - ----- 51 1,31 1,3 ---- محدودیت ندارد  

XFT2  اشباع با مواد

 زدا یخ
4 53 1,13 31 ---- 3 

 3 ---- 31 1,3 53 3 اشباع
 3 ----- 31 1,33 51 11 غیر اشباع

XFT3
3

 

احتمال سیکل 

یخ زدن و آب 

 شدن

05 13 1,1 53 303 0 

 3 303 53 1,1 11  4 اشباع
 3 --- 31 1,13 53 3 غیر اشباع

 در صد مقاومت مشخصه رسیده باشد.  01سیکل های یخ زدن و آب شدن اعمال گردد باید مقاومت کسب شده تا در صورتی که بخشی از بار به همراه 

 میلی متر توصیه می شود      1,5اندازه گیری فاکتور فاصله در این منطقه برای تامین دوام به میزان حدود  3

 مجاز است.  ±%  3,3میزان رواداری  5

  ست.% مجاز ا3میزان رواداری  1 
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 سخن پایانی  -4

همانگونه که مشاهده گردید بخش مهمی از کشور ایران در شرایط اقلیم تهاجمی سرد قرار دارند . خوشبختانه در بازنگری آبا سعی گردیده 

شبکه دوام کشور  است تا نکات مهمی از مباحث دوام بتن در مقابل سیکل های یخ زدن و آب شدن وارد گردد لیکن انتظار می رود تا با ایجاد

 موضوع اقلیم سرد به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه قرار گیرد. 

الزم به ذکر است در این مقال مختصر فرصت بررسی تاثیر همزمان نمک و سیکل های یخ زدن و آب شدن فراهم نگردید و ان شاء ا.... در بحث 

 های آتی به این مهم پرداخته شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99تابستان    43

 

 در مقررات ملی ها در برابر آتشنمحافظت ساختما

 

 

 دکتر سعید بختیاری

محترم مبحث سوم مقررات ملی  یاستر

 ساختمان

 
 

 

 

هستند. از سوابق  3100مرکز از عضو هیأت علمی و  3105راه، مسکن و شهرسازی از تحقیقات جناب دکتر بختیاری پژوهشگر ارشد مرکز 

وره معاونت آموزشی، مدیریت دفتر خدمات مهندسی و معاونت تحقیقات و فناوری از سال توان به دو داجرایی ایشان در این مجموعه می

اند، مسئول تدوین طرح صادر نموده 3101تاکنون اشاره نمود. همچنین جناب دکتر بختیاری اولین گواهینامه فنی مرکز را در سال 3184

شجوی برتر اند. از افتخارات ایشان دانتأسیس نموده 3141ایران را در  در آزمایشگاه آتش بوده و اولین 04در سال  آزمایشگاه آتشجامع 

، پژوهشگر برتر وزارت راه، مسکن و 3104فنی و مهندسی در بهترین کتاب دانشجویی ، منتخب 3104در  پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

های ساختمانی و تزئینی ایران، ریاست مبحث ، مسئولیت فنی تهیه اطلس جامع سنگ3141و  3145در  سومپژوهشگر و  3183شهرسازی در 

پژوهشی و کنفرانسی در زمینه تخصصی -، علمیآی اس آی نمایه شده مقاله شامل مقاالت 311سوم مقررات ملی ساختمان، انتشار حدود 

اند و دبیر یا کاری داشتهکتاب و گزارش تحقیقاتی هم 11آتش میباشد. ایشان به عنوان نویسنده اصلی یا نویسنده همکار در نگارش بیش از 

)استانداردهای ایمنی در برابر آتش و  ISO TC 92رئیس تعداد زیادی استاندارد ملی ایران در زمینه مهندسی آتش و نیز دبیر کمیته متناظر 

 های مربوط در ایران هستند. مهندسی آتش( و زیر کمیته
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گاهی نسبت به مبحث آتش و خطرات آن در سازه در دنیا وجود دارد و چه جناب دکتر بختیاری، لطفا بفرمایید در حال حاضر چه دید -3

 رویکردهایی برای مقابله با این مسئله در کدهای مختلف ساختمانی دنیا دیده شده است.

مدون در زمینه اصوالً موضوع ایمنی در برابر آتش در دنیا را میتوان اولین مقررات و ضوابط ساختمانی در دنیا محسوب نمود. اولین مقررات 

میالدی بازمیگردد. مقررات ساختمانی در امریکا الگوی نسبتاً خاص خود را دارد و معموالً به صورت مقررات  3444آتش در بریتانیا تقریباً به 

بلی مانند با تشکیل اتحادیه جدید، کدهای مدل ق 5111( منتشر شده که سابقه بیش از صد سال دارد و تقریباً از سال Model codesمدل )

UBC  وBOCA  کنار گذاشته شده و کدهای مجموعهICC  جای آن را گرفت که معروفترین آنIBC  است. در تمام این کدهای امریکایی

در همین مجموعه فقط به بحث ایمنی در برابر آتش می پردازد.  IFCمحافظت در برابر آتش جایگاه بسیار ویژه ای دارد. به اضافه اینکه کد 

و صدها استاندارد و کد دیگر که در امریکا مرتبط با آتش هستند، به اینها اضافه نمود.  NFPAید مجموعه عظیم استانداردهای قطعاً با

الزام اساسی بود و دومین  4ابالغ شد که شامل  3848همچنین الزامات اساسی محصوالت ساختمانی برای استانداردهای اتحادیه اروپا در سال 

در برابر آتش بود و معنای آن این است که هیچ محصول ساختمانی در سطح اتحادیه اروپا نمیتواند بدون گواهینامه فنی الزام، بحث ایمنی 

است،  1و  1، 5، 5، +3، 3معتبر آتش عرضه شود که البته سطح اهمیت آن بستگی به جایگاه آن در سیستم های تعر یف شده دارد که شامل +

ن در برابر آتش احراز و اعالم شود. اینها تنها مثالهایی هستند که دیدگاه و اهمیت فراوان و جایگاه ویژه مبحث اما به هر حال باید عملکرد آ

 آتش در دنیا را نشان میدهد.

 در خصوص رویکردها، شاید تقسیم بندی های مختلفی را بتوان به کار برد، اما رویکردهای زیر به نظر من قابل تفکیک است:

: در این رویکرد، برای هر یک از اجزای طرح، الزامات موردنیاز به طور مشخص ارائه میشود. این الزامات میتواند الزامات رویکرد تجویزی -

تظارات فیزیکی )مثالً اندازه ها یا مقاومت های مکانیکی(، روش محاسبه، پیکره بندی و غیره باشد و فرض بر این است که با پیاده سازی آنها، ان

طرح براورده میشود. به عنوان مثال در زمینه مبحث آتش، ابعاد پلکان، عرض راه خروج، فواصل پیمایش، مقاومت مورد نیاز در  مورد نیاز در

.. برابر آتش برای اجزای ساختمان یا خواص واکنش در برابر آتش برای مصالح نازک کاری و نما داده میشود. یا روش طراحی، جانمایی، نصب و .

ء آتش ارائه میشود. در این رویکرد کافیست که طراح، مهندسین و نیز سیستم کنترلی، الزامات تجویزی کشف، اعالم و اطفا سیستم هایبرای 

را رعایت نمایند. این رویکرد، به علت سادگی، رویکرد اصلی در مبحث آتش در تمام دنیا می باشد و بالطبع نقاط ضعف و قوت خود را دارد. 

یکرد، سادگی آن برای همه طرف های ذینفع، از جمله طراح و سیستم نظارت است. اما عنصر خالقیت، نوآوری، بهینه اولین نقطه قوت این رو

 سازی پارامترها و ... در آن به نوعی خوب دیده نمیشود.

م نمود که نمونه مهم تقسی Performance basedو  Functional-basedرویکرد پایه عملکردی: خود این رویکرد را میتوان به دو رویکرد  -

تلقی نمود. اولین  Performance basedاولی، مقررات سطح اجباری انگلستان و ولز است، اما این را به نوعی میتوان بخشی از همان رویکرد 

 ISO ،CIB، میالدی با همکاری سازمان ملل، منطقه اقتصادی اروپا 3841تالش در جهت پیاده سازی رویکرد پایه عملکردی از سال های دهه 

در منطقه اقتصادی اروپا شروع شد. هدف اصلی این گروه از تعقیب این رویکرد، امکان تبادل بازتر اقتصادی )در اینجا خدمات  RILEMو 

مهندسی( در دنیا بود، اما این مستلزم یک چارچوب علمی و فنی محکم بود که فواید فنی و اقتصادی زیاد دیگری هم داشت. مهم ترین مزیت 

قوت رویکرد پایه عملکردی، تکیه آن بر اهداف و سپس عملکردها، به جای روش و راه حل است. به عبارت دیگر مثالً در سیستم تجویزی، با  و



3ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99تابستان    45

 

 اما در رعایت تعدادی راه حل، مانند ابعاد پلکان، فواصل پیمایش، مقاومت در برابر آتش و ...، فرض میشود که فرار افاد از حریق مهیا شده است.

، یک هدف است و حاال با "فرار ایمن افراد در صورت وقوع حریق"روش پایه عملکردی، به جای راه حل، ابتدا بر اهداف تکیه میشود، مثال 

ن استفاده از روشهای مختلف، مانند تحلیل سناریو، در نظر کرفتن گزینه های طراحی و فناوری و نیز مدلسازی، نشان داده میشود که فرار ایم

ده شده است، حتی اگر مثالً یک یا تعدادی از راه حل های تجویزی رعایت نشده باشد. البته این تنها یک مثال برای فهم بهتر رویکرد براور

ج است، وگرنه ویژگی های زیادی در این رویکرد وجود دارد که از جمله باید اجازه بروز دادن به فناوری های نوین، استفاده سریعتر از نتای

 انعطاف بیشتر در طراحی را نام برد. تحقیقات،

باید توجه شود که در رویکرد پایه عملکردی هیچگاه روش تجویزی کنار گذاشته نمیشود، بلکه اصوالً خیلی از اوقات، در رویکرد عملکردی، 

با روش عملکردی توجیه تعدادی انحراف از الزامات تجویزی )مثال افزایش مسافت پیمایش یا کاهش ضخامت پوشش ضد حریق برای سازه(، 

، جزئیات طراحی تخلیه دود در رابطه با سناریوی گسترش حریق و دود در یک فضای بزرگ مورد نظر )مانند CFDمیشود. یا مثالً با روشهای 

جویزی نیست. اما یک فضای آتریومی در یک مال تجاری یا یک سالن اجتماعات و ...( بهینه میگردد. پس اینها به معنای کنار گذاشتن الزامات ت

ی در باید صحبت خود در این خصوص را با یادآوری دو ابزار دیگر تمام کنم و آن دو ابزار بسیار مهم ارزیابی خطرپذیری و استقرار مدیریت ایمن

 برابر آتش است. مجموعه این اقدامات و رویکردها، رویکرد مهندسی آتش را تشکیل میدهد.

 

دار هستید. لطفا سابقه این کمیته را بفرمایید و ذکر نمایید چه اقداماتی برای تدوین مقررات مربوط عهده جنابعالی ریاست مبحث سوم را -5

 به آتش انجام شده است.

بازمیگردد که اولین بار کمیته تخصصی آن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و من نیز افتخار  3100سابقه مبحث سوم به حدود سال 

ه را داشتم. در آن زمان، چالش های متعددی برای ورود این مبحث به جامعه مهندسی وجود داشت و شاید کمبود دانش عضویت در این کمیت

اولین ویرایش مبحث با تمرکز بر  3141فنی، خالء فناوری های مورد نیاز و البته چالش های اقتصادی بخش مسکن از این موارد بود. در 

اه کمیته در آن زمان، بر این بود که با توجه به اهمیت نجات جان مردم از ساختمان، فعالً فقط مشخصات راه های خروج منتشر شد. نگ

ویرایش دوم مبحث منتشر شد که تا حدودی بحث مقاومت در برابر آتش را نیز در  3185مشخصات راه های خروج ارائه و منتشر شود. در سال 

اتفاق افتاد که ویرایش سوم مبحث با یک چارچوب مفهومی از محافظت در برابر آتش  3183تا  3185بر داشت، اما تحول اساسی بین سالهای 

تدوین و منتشر گردید. قطعاً برای تدوین این مبحث، سالها فعالیت های علمی و تحقیقاتی در مرکز یک گنجینه با ارزش بود. فعالیت های 

روی انواع مصالح و سیستم های ساختمانی در مرکز وجود دارد. ما با کمک و شروع شده بود و صدها نتیجه آزمون بر  3141آزمایشگاه آتش از 

همکاری دوستان ارجمند در سازمان آتش نشانی تهران و نیز بعضاً برخی از شهرهای دیگر، مانند مشهد، گلستان و انزلی، در طی این سالها 

ه ها پروژه تحقیقاتی روی موضوع آتش در مرکز صورت گرفته و فرصت بازدید و بررسی حوادث آتش سوزی و درسهای آنها را داشته ایم. د

تعداد زیادی استاندارد و دستورالعمل تدوین شده که همه آنها مورد نیاز و پشتیبان مبحث سوم است. همچنین سالها فلسفه ساختارهای مهم 

مختلف برسی گردید. بنابراین زمینه و توان علمی مقرراتی، شامل ساختارهای تجویزی و عملکردی مطالعه شد و الگوهای مقرراتی کشورهای 

 خوبی در مرکز برای تدوین مبحث وجود داشته است.
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 های پیشین آن داشته است؟ویرایش اخیر مبحث سوم چه تفاوتی با ویرایش -1

اجزای سازه ای ارائه شد، اما اول تنها مقررات برای راه های خروج و سپس در ویرایش دوم مقررات مقاومت در برابر آتش برای   در ویرایش

مبحث به طور کلی هنوز فاقد ساختار و فصل بندی مشخص و مدون بود. همچنین بعضاً الزاماتی در خصوص مصالح، دود و غیره در وسط 

اشت. در ویرایش مقررات راه های خروج داده شده بود و یا مقررات ارتفاعی در فصل مقاومت در برابر آتش آورده شده بود که نیاز به اصالح د

سوم، ابتدا ساختار مبحث تهیه شد، به طوری که جایگاه الزامات و توسعه آتی آن در یک فصل بندی مفهومی و منطقی مشخص باشد. تغییرات 

 باشد: عمده به شرح زیر می

یف عمدتاً در ویرایش قبل تعاریف و کلیات در فصل اول جای داده شد. همچنین دامنه شمول مبحث در این فصل آورده شده است. تعار -

 موجود بوده است. همچنین انتظارات عملکردی در فصل اول مبحث، با دو هدف زیر ارائه شد:

 ارائه جمالت مفهومی برای ارتباط بهتر مهندسین با الزامات فصول بعد. -

 دانش فنی و امکانات کشور.ایجاد زمینه برای توسعه مقررات پایه عملکردی در سال ها و ویرایش های آینده، با توسعه  -

ها بر اساس نوع تصرف : بسیاری از الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان وابسته به نوع تصرف و کاربری  بندی ساختمان ارائه دسته -

 های قبلی مبحث ارائه نشده بود.  ساختمان یا فضای مربوط می باشد که در ویرایش

ها در  مقاومت در برابر آتش و محدودیت های ابعادی: در ویرایش دوم بحث ساختارها، ابعاد و مساحت ارائه دسته بندی ساختمان ها از نظر -

به این دو موضوع اختصاص یافته  1-1و  1-1یک فصل توام با بحث کاالی خطرناک آورده شده بود و مشکالتی در آن وجود داشت. فصل های 

نوع مصالح و مقاومت اجزای ساختمانی در برابر آتش ارائه شد. حداکثر مقاومت در این  بر دو پایه 1-1است. دسته بندی ساختارها در فصل 

ساعت بود و بسیار زیاد است. همچنین اشتباهاتی که در جداول و الزامات وجود داشت،  1ساعت است که در ویرایش قبلی  1بندی  دسته

 برطرف شده است.

به الزامات کشف و اعالم حریق اختصاص یافته و نسبت به ویرایش قبل کامالً جدید  3-1صل ارائه الزامات شبکه های کشف و اعالم حریق: ف -

 بود. 

 31های خروج و نیز و با توجه به گذشت بیش از  های خروج: به طور طبیعی با توجه به اهمیت مقررات راه ها در فصل راه اصالحات و تکمیل -

که سعی شده  ت از بیشترین حجم در متن مقررات برخوردار است. در این ویرایش، عالوه بر آن سال از اولین مقررات خروج، کماکان این الزاما

های  تا حد امکان ساختار ضوابط راه های خروج مطابق با ویرایش های قبلی حفظ شود، اصالحات الزم صورت گرفت شده و بندها یا قسمت

 جدید نیز به آن اضافه شد.
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ساختمانی در برابر آتش: یکی از مهمترین عوامل در توسعه حریق، رفتار خطرناک مصالح ساختمانی و مصالح نما در ارائه الزامات رفتار مصالح  -

های قبلی وجود  پوش( و مصالح نما ارائه شد که در ویرایش کاری )دیوار و سقف برابر آتش است. در ویرایش سوم مبحث، الزامات مصالح نازک

 نداشته است.

ای داده شده بود ولی الزامات مقاومت در برابر آتش برای  آتش: در ویرایش قبلی، مقاومت در برابر آتش تنها برای اجزای سازه مقاومت در برابر -

نواع سایر اجزا )به غیر از مواردی در البالی سایر الزامات( به صورت سیستماتیک داده نشده بود. در این ویرایش مقاومت در برابر آتش برای ا

ارائه شده است. به عنوان مثال دیوارهای کریدورها، دیوارهای بین  4-1بندی( در فصل  های مرتبط با آن )مانند بحث آتش بحثدیوارها و 

بندی فضاهای خالی پشت نما  بندی درزهای ساختاری، آتش بندی منافذ تاسیساتی، آتش ها در پاساژها، آتش های هتل، دیوارهای بین مغازه اتاق

 های ضد حریق و ... که بسیار حائز اهمیت هستند. پوشش ها، ضوابط در سقف

ارائه شده است. خاموش  8-1های اطفاء حریق: این ضوابط نیز در ویرایش های قبلی نبود و در فصل  ضوابط محافظت در برابر دود و سیستم -

یع حریق توسط ساکنین و در لحظات اولیه حریق کننده های دستی از جمله تجهیزاتی هستند که در بسیاری از مواقع می توانند به اطفای سر

بعدی  کمک نمایند. بنابراین ضوابط مربوط به آنها ارائه شده است. الزامات مربوط به شبکه های لوله قائم آتش نشانی و اسپرینکلرها در ویرایش

کمیته تخصصی مبحث سوم، به تدوین آیین نامه  های قائم زیر نظر ارائه خواهد شد. در عین حال همزمان زیر کمیته تخصصی اسپرینکلر و لوله

طراحی و محاسبات مربوط به آنها پرداختند که این آیین نامه ها نیز اکنون توسط مرکز منتشر شده است. مهندسین و متخصصین از دانشگاه 

ضو بوده اند. راهکارهای مختلف مقابله با ها، مهندسین مشاور، سازمان آتش نشانی، نظام مهندسی، سازمان شهرداری ها و ... در این کمیته ها ع

اثرات دود، شامل تهویه طبیعی، البی و سیستم فشار مثبت در این ویرایش پوشش داده شده است. این راهکارها خصوصاً برای ساختمان های 

اختمان های بلند برای آپارتمان های بلند از اهمیت برخوردار است. الزم به ذکر است که با توجه به شرایط فنی و اقتصادی، ضوابط مربوط به س

مسکونی در این ویرایش به صورت ساده تری در نظر گرفته شده تا امکان توسعه و ترویج تدریجی و با مشکالت اولیه کمتر برای شهروندان، 

 طراحان و دستگاه های نظارتی فراهم شود.

یاز به توجه به الزامات خاص برای محافظت در برابر آتش وجود دارد که های بلند، نارائه ضوابط خاص ساختمان های بلند مرتبه: ساختمان -

، ایجاد امکان استفاده از تخفیف های ناشی از نصب اسپرینکلر در کل 31-1به آن اختصاص یافته است. نکته قابل توجه در فصل  31-1فصل 

ای و مقاومت ضربه ای دوربندهای  نماید. یکپارچگی سازه ساختمان است که ضمن حفظ سطح قابل قبول ایمنی، به اقتصاد پروژه ها کمک می

پلکان خروج و آسانسورها مطابق با مباحث سازه ای مقررات ملی ساختمان نیز مورد توجه قرار گرفته است که خصوصاً برای کاربرد صحیح 

 سیتم های سبک حائز اهمیت است.

ی مختلف، برخی از فضاهای خاص نیاز به الزامات اختصاصی خود را دارند که ها و فضاهای خاص: علیرغم الزامات فصل ها ضوابط ساختمان –

 مورد توجه قرار گرفته است. از این جمله باید فضاهای آتریوم، پارکینگ ها و ساختمان های عمیق را نام برد. 33-1در فصل 

 ابر و مشخصات زمین ارائه شده است.نشانی از نظر مع نشانی: دسترسی نیروهای آتش ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش -
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کننده عملکرد مناسب در شوند و تا چه حد این مقررات تضمینبه نظر حضرتعالی تا چه حد قوانین موجود در جامعه مهندسی رعایت می -1

 هنگام وقوع آتش هستند. 

نشانی داریم، رعایت ضوابط مبحث سوم نسبت به بر اساس اطالعاتی که ما از طریق همکاران محترم وزارت راه و شهرسازی و سازمان آتش 

گذشته به مراتب ارتقاء یافته استجای تشکر از توجه زحمات مهندسین نظام مهندسی و سازمان های آتش نشانی دارد. رعایت مقررات در 

ت حتی جزئیات کوچک باعث فاجعه ایمنی ساختمان ها بسیار اهمیت حیاتی دارد. در بازدیدهایی که ما از حوادث داشته ایم، بعضاً عدم رعای

ت با شده است که از جمله باید عدم توجه به آتش بندی منافذ در دیوارهای مقاوم در برابر آتش را نام برد. همچنین بعضاً جایگزین کردن مقررا

یق پلی استایرن، یا قضاوت های شخصی باعث خسارات جبران ناپذیر میشود، به عنوان مثال عدم اعتقاد برخی مهندسین به محافظت عا

طراحی سیستم اسپرینکلر بر اساس قضاوت ناقص شخصی به جای مقررات، باعث خسارات زیادی شده است. مهندسین محترم باید حتماً کل 

مقررات را در طرح و اجرای ساختمان رعایت کنند و از قضاوت های شخصی که به صورت علمی به اثبات نرسیده، به جای رعایت مقررات، 

 هیزند.بپر

 

 المللی الگو گرفته شده است؟تا چه حد در تدوین مقررات مبحث آتش از کدهای بین -3

در مبحث سوم از مقررات کشورهای امریکا و انگلستان در حد زیادی استفاده شده است. در عین حال ما مطالعه وسیعی روی مقررات 

 ضاً برخی جاها ممکن است تأثیراتی از آنها نیز گرفته باشیم.کشورهای دیگر مانند استرالیا، سوئد و ژاپن نیز داشتیم و بع

 

کنید و محصوالت داخلی تا چه حد گواهینامه فنی یا استانداردهای موجود های آتش چگونه ارزیابی میامکانات کشور را برای انجام آزمون -4

 اند؟را اخد نموده

مشخصات انواع مواد  تواند یاست و م المللی ینو ب یمل ی، مطابق با استانداردهاآزمون یشرفتهپ یها مجهز به دستگاه مرکز آتش بخش مهندسی 

در کشور منحصر به فرد بوده و قبل از آن امکان انجام  یشگاهآزما ین. ایدنما یابیارز یاستاندارد و تخصص یها و مصالح در برابر آتش را با آزمون

 های یستمکنترل س یزمصالح در برابر آتش و ن یفیامکان کنترل ک ینود نداشت. همچنکردن مقررات آتش در کشور وج ییو اجرا ها نآزمو ینا

مصالح  یو حت یمریپل ی،ساختمان یستموجود نداشت. تاکنون صدها مصالح و س یتقلب یاز کاال یریکننده در برابر آتش و جلوگ محافظت

 یکارشناس یقدق یلتعدد مورد آزمون آتش قرار گرفته، همراه آن تحلم یانکارفرما یبرا مرکزتوسط  یرانیکشت وسایل حمل و نقل و مربوط به

محافظت  یها پوشش های ینهکارخانه در زمتعداد زیادی مرکز،  ینا یشگاهیو آزما یفن ی،علم های یتقرار گرفته است. با حما یشانا یاردر اخت

از  یفن ینامهگواهیستم تخلیه دود و حرارت، موفق به دریافت یق، محصوالت آتش بند، سضدحر یدرها، در برابر آتش یفوالد یها کننده سازه

ساختمانها در برابر آتش  یمنیا یبه ارتقا یکه نه تنها کمک بزرگ باشندیم یتو در صنعت ساختمان کشور مشغول به فعال شده اندمرکز  ینا

به طور  یباهستند و تقر یدباال در کشور در حال تول یتو ظرف حجمبا  یقضد حر یمحصوالت تخصص یی،باال یارصورت گرفته، بلکه با شتاب بس

محصوالت دیگر مانند پرده  فراهم نموده است. یزصدها نفر در کشور را ن یاشتغال برا ینهشده و زم یواردات محصوالت خارج یگزینکامل جا
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ش در دستور کار قرار دارد. همچنین نماها و های مقاوم در برابر آتش )عمدتاً برای حفاظت در برابر دود( و کابل های مقاوم در برابر آت

بندی رفتار در برابر آتش دریافت نمایند که مقرات آن در مبحث سوم اجباری است و  های قابل اشتعال باید از مرکز گواهینامه طبقه کاری نازک

کاری شده  ظه در تولیدات و واردات نما و نازکباشد و باعث تغییرات کیفی قابل مالح از اهمیت بسیار زیادی برای ایمنی شهروندان برخودار می

 است.

 داشت.مرکز توسعه آزمایشگاه های آتش را در برنامه دارد و انشاا... در آینده نزدیک اخبار خوبی از تجهیزات و امکانات جدید در کشور خواهیم 

 

  

 آزمون فن تخلیه دود و حرارت (Fire Stop) آزمون آتش بند

  

 آزمون یراق آالت د حریقآزمون دمپر ض
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 سخن آخر... -0

برای همه مدیران دلسوز و متخصص انجمن علمی بتن و اعضای محترم آن و جامعه مهندسی آرزوی سالمتی و توفیق فراوان دارم. همچنین  

درکاران محترم خبرنامه انجمن پیشاپیش روز بتن را به مهندسین محترم فعال در این حوزه و به شما تبریک عرض میکنم. در پایان از دست ان

 برای این دعوت و مصاحبه به عمل آمده کمال تشکر را دارم و برای شما آرزوی موفقیت مینمایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


