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پریناز ملکی

ــب  ــد مطال ــی توانی ــار م ــاپ آث ــه چ ــل ب ــورت تمای در ص
ــا  ــق ب ــه منطب ــش ک ــط کمان ــم الخ ــق رس ــود را مطاب خ
ــی  ــان و ادب فارس ــتان زب ــی فرهنگس ــای نگارش ــن ه آیی
اســت، بــه آدرس ایمیــل نشــریه ارســال بفرماییــد. طبیعــی 
ــش  ــرای کمان ــب ب ــش مطال ــص و ویرای ــق تلخی ــت ح اس
ــه ذکــر اســت بــرای اطــاع از پذیرفتــه  آزاد اســت. الزم ب
ــد. ــدام نمایی ــر اق ــدی زی ــق آی ــا از طری ــار صرف ــدن آث ش

 @Anjoman_elmi_omran_gorgan

فهرست
3 | سخن آغازین

4 | فرو ریختن ساختمان پالسکو تهران

6 | آسمان خراش 47 طبقه بدون اسانسور

7 | طراحی ربات بتن خوار برای تخریب ساختمان

8 | نور رنگ معماری

ms project  10 | معرفی نرم افزار

HSE | 11 ؛ قسمت اول

نشریه  علمی
انجمن علمی عمران گرگان
دانشــگاه گـلستـــان

سال اول | شماره اول | آبان 96

کمانش



سالم!
ســالم و آرزوی ســعادت و موفقیــت برای 
ــگاه  ــران دانش ــی عم ــان مهندس رهپیمای

گلســتان 
و ســالم ویــژه و خیرمقــدم بــه دانشــجویان 

جدیدالــورود.
اولیــن شــماره ی نشــریه ی علمی کمانش 
ــه مطالــب جــذاب علمــی ,  ــا هــدف ارائ ب
آگاهــی از اتفاقــات روز دنیــای مهندســی 
و همچنیــن کمــک بــه آشــنایی شــما 
دانشــجویان پیرامــون مطالــب گوناگــون 
ایــن رشــته و جرقــه ای بــرای شــروع 
مطالعــات و پژوهــش هــای دانشــجویی, 

منتشــر می گــردد.
در پایــان از تمــام دوســتانی کــه در ایــن 
شــماره مــارا همراهــی کردنــد تشــکر 
میکنــم و پذیــرای دانشــجویان عالقــه 
منــد بــه همــکاری در شــماره هــای بعدی 

ــیم. ــی باش ــریه م نش
راه ارتباطی:

 @Anjoman_elmi_omran_gorgan
پریناز ملکی

سردبیر و مدیر مسئول نشریه کمانش

سخن رسدبیر
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انفجــار  حریــق،  حادثــه 
ســاختمان  فروریختــن  و 
ــم  ــران در نوزده پالســکوی ته
ــراژدی  ــک ت ــه 2017، ی ژانوی
ــال  ــرای س ــه ب ــود ک ــی ب مل
ایــران  بــر  متمــادی  هــای 
در  گذاشــت.  خواهــد  اثــر 
ــش  ــانزده آت ــه، ش ــن واقع ای
نشــان و ده شــهروند کشــته 
شــدند. ســه هــزار کارگــر 
ــران،  ــهر ته ــدند و ش ــکار ش بی
قدیمــی تریــن بلنــد مرتبــه 
ــت داد. ــود را از دس ــزی خ فل
از  ســازمان 11TRUTH/9، متشــکل 
2750 معمــار و مهنــدس، ســازمانی 
اســت کــه بــرای یافتــن واقعیــت 
ــز  ــراش مرک ــمان خ ــه آس ــودی س ناب
ــت.  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــارت جهان تج
ــوط  ــای مرب ــی ویدیوه ــق بازبین از طری
ــکو، و  ــاختمان پالس ــن س ــه فروریخت ب
ــت  ــاره عل ــش داوری درب ــه دور از پی ب
ــئولیت  ــازمان مس ــن س ــای ای آن، اعض

 فرو ریختن
ساختمان پالسکو تهران

ترجمه از مسعود شیر محمدلی

96
ن 

آبا
 | 

ش
مان

ی ک
لم

 ع
یه

شر
ن

کــه  انــد  دانســته  خــود  اخالقــی 
ــن  ــرای بررســی ای تخصــص شــان را ب

ــد.  ــه کار ببرن ــوع، ب موض
حوالــی ســاعت هشــت صبــح بــه وقت 
محلــی، تاریــخ نوزدهــم ژانویــه 2017، 
ســاختمان پالســکو دچــار حریــق شــد. 
پــس از ســه ســاعت مبــارزه بــا آتــش، 
ســازمان آتــش نشــانی تهــران بــاور کرد 
حریــق اطفــا شــده اســت. ســپس، 
حوالــی ســاعت 11:20 صبــح، مجموعــه 
ای از انفجارهــا داخــل ســاختمان اتفــاق 
ــزارش  ــس از گ ــه پ ــد دقیق ــاد. چن افت
ــدت  ــاختمان در م ــار، س ــن انفج اولی
زمــان حــدود 15 ثانیــه، بــه کلــی فــرو 

ریخــت.
گزارشــی کــه خالصــه شــده، متشــکل 
از ســه فصــل مقدمــه، شــواهد ســازگار 
ــش  ــه آت ــی نظری ــب و ارزیاب ــا تخری ب

مــی باشــد.
ــای در  ــل داده ه ــزارش، تحلی هــدف گ
ــه  ــه حادث ــوط ب ــوم مرب ــترس عم دس
پالســکو و ارائــه محتمــل تریــن فرضیــه 
ــان  ــاختمان بی ــن س ــرو ریخت ــت ف عل

ــده اســت.  ش
ــا و  ــانه ه ــی از رس ــزارش های ــق گ طب

ســخنگوی آتــش نشــانی تهــران، آقــای 
ــعید  ــان س ــش نش ــی و آت ــالل ملک ج
کمانــی، مجموعــه اتفاقــات پشــت ســر 
ــن صــورت  ــی شــود؛ بدی ــان م ــم بی ه
کــه ســه ســاعت پــس از شــروع حریق، 
ــق  ــد حری ــا فکــر کردن ــش نشــان ه آت
ــدادی از  ــپس تع ــده اســت. س ــا ش اطف
آتــش نشــان هــا و کســبه هــا بــه علــت 
آن کــه آتــش از طبقــه نهــم بــه پاییــن 
ــد،  ــل رفتن ــه داخ ــود، ب ــده ب ــر نیام ت
ــش،  ــاره آت ــروع دوب ــس از ش ــی پ ول
ــاس  ــر اس ــت. ب ــز فروریخ ــه چی هم
گــزارش جــالل ملکــی و تاییــد ســعید 
ــا ســه دقیقــه،  کمانــی، در عــرض دو ی
ــات  ــزرگ در طبق ــا ســه انفجــار ب دو ی
ــان مــی دارد  ــاد. او بی ــاق افت ــر اتف باالت
کــه انفجــار اول باعــث نابــودی پنجــره 
ــی  ــعید کمان ــد. س ــاختمان ش ــای س ه
ــات  ــای گاز در طبق ــگ ه ــود تن از وج
باالتــر و نیــز لــرزش ســاختمان قبــل از 

ــد.   ــی گوی ــن م فروریخت
طبــق  حادثــه  ماهیــت  همچنیــن، 
ــوع  ــی، ن ــاهدان عین ــای ش ــزارش ه گ
داده  تشــخیص  انفجــاری  و  حریــق 
مــی شــود. قبــل از فروریختــن، وقــوع 
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 فرو ریختن
ساختمان پالسکو تهران
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گــزارش  را  کوچکــی  انفجارهــای 
مــی کنــد. همچنیــن از انفجارهــای 
ــی  ــه کم ــد ک ــی ده ــر م ــری خب بزرگت
قبــل از فروریختــن اتفــاق افتادنــد. 
ــط شــده و  ــای ضب ــر اســاس ویدیوه ب
گــزارش آقــای ملکــی، انفجــار بزرگــی 
ــه  ــی حــول طبق ــای جنوب ــط نم در وس
ــن  ــل از فروریخت ــت قب ــم، درس یازده

ــاد.  ــاق افت اتف
مهــدی چمــران، رییــس شــورای شــهر 
تهــران، ادعــا کــرد انفجــار اتفــاق 
ــک  ــت تان ــه عل ــاختمان ب ــاده در س افت
هــای گازولیــن موجــد در طبقــه باالتــر 
ــت  ــه هیئ ــی ک ــت. در حال ــوده اس ب
ــچ  ــد هی ــا کردن ــاختمان ادع ــره س مدی
ــر وجــود  ــک گازی در طبقــات باالت تان

ــت.  ــته اس نداش
ــه جــالل ملکــی، پنجــره هــای  ــه گفت ب
ــه  ــار، ب ــن انفج ــر اولی ــاختمان در اث س
ــش  ــون آت ــدند. چ ــب ش ــدت تخری ش
ــاختمان،  ــوس در س ــای محب ــان ه نش
ــا  ــره ه ــق پنج ــرار از طری ــعی در ف س
داشــتند، ایــن احتمــال بــه وجــود مــی 
آیــد کــه پلــه هــا و آسانســورها در اثــر 
اولیــن انفجــار تخریــب شــده باشــند یــا 

ــار،  ــی از انفج ــش ناش ــاید دود و آت ش
ــق  ــا از طری ــان ه ــش نش ــروج آت از خ
پلــه هــا و آسانســورها جلوگیــری کــرده 

باشــد.
ــه  ــا س ــس از دو ی ــم پ ــی ه انفجارهای
ثانیــه پــس از آخریــن انفجــار، همزمــان 
بــا پاییــن آمــدن ســاختمان، انفجارهــای 
ــای  ــش ه ــام بخ ــز در تم ــری نی دیگ
ــی  ــاد. ویدیوهای ــاق افت ــاختمان، اتف س
نیــز از نماهــای مختلــف ســاختمان 
گرفتــه شــده اســت کــه نمایانگــر 
بیــرون زدگــی هایــی از ســاختمان 
اســت کــه در حــال پیشــروی بــه 

ــتند.  ــن هس ــمت پایی س
ــاختمان  ــته س ــد هس ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــی  ــده و در پ ــران ش ــه وی اول از هم
آن، دیوارهــا بــه داخــل ســاختمان 
ــیختگی،  ــوع گس ــن ن ــد. ای ــاده ان افت
ــده  ــرل ش ــب کنت ــی تخری ــد نوع موی
ــه  ــت ک ــل اس ــار از داخ ــام انفج ــه ن ب
در آن، ابتــدا ســتون هــای داخلــی 
ــود و  ــی ش ــاختمان حــذف م ــته س هس
بــه دنبــال آن ســتون هــای خارجــی بــه 
ــد و باعــث خســارت  ــرون نمــی افتن بی

ــوند.  ــی ش ــاور نم ــای مج ــازه ه س

گــزارش هــای متعــددی از فلــزات 
ــا  ــز گوی ــدار آن نی ــه مق ــده، ک ذوب ش
فراتــر از تصــور بــوده، بــه دســت 
ــد در  ــی توان ــش نم ــت. آت ــیده اس رس
ــر از 1000  ــای باالت ــه دم ــوای آزاد ب ه
درجــه ســانتی گــراد برســد. آهــن 
ــا 1510  ــای تقریب ــز دردم ــوالد نی و ف
درجــه ســانتی گــراد ذوب مــی شــوند. 
بنابرایــن احتمــال وجــود مــاده تســریع 
کننــده و آتــش زایــی، هماننــد ترمیــت 
ــس از  ــت پ ــد. ترمی ــی آی ــه وجــود م ب
ــماندهایی  ــود پس ــت خ ــام ماموری انج

ــذارد. ــی گ ــا م ــایی برج ــل شناس قاب
ــش  ــئولیت آت ــه مس ــوع، فرضی در مجم
و انفجارهــای تصادفــی در تخریــب 
ســاختمان پالســکو، بــه نظــر مــی 
رســد بــا داده هــای جمــع آوری شــده 
ــن  ــا ای ــد. ب ــته باش ســازگاری نداش
ــع آوری  ــام جم ــان اتم ــا زم ــود، ت وج
ــار  ــض کن ــد فرای ــل داده، نبای و تحلی

ــود.  ــته ش گذاش
ــه ای  ــع، خالص ــزارش در واق ــن گ ای
ــه  ــی طرفان ــال ب ــی و کام ــه علم از روی
ــی  ــی خراب ــت اصل ــن عل ــرای یافت ب

ــد. ــاختمان میباش س
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آسمان خراش 47 طبقه 
بدون آسانسور!

گردآوری پریناز ملکی

بــدون  تمپــو  نــام  بــه  ای  طبقــه   47 بــرج 
ــه  ــت ک ــده اس ــاخته ش ــپانیا س ــور در اس آسانس
هیــچ آسانســوری بــرای آن تعبیــه نشــده و حتــی 
جایگاهــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت.  
ــروز ایــن اتفــاق عجیــب در صنعــت ســاختمان  ب

ــوده اســت. ــابقه ب ــی س ــپانیا ب ــازی اس س
ــه  ــا بودج ــل ب ــمان خراش مجل ــن آس ــداث ای اح
ــا  ــک »گایش ــوی بان ــون دالری از س 122.8 میلی
ــاز شــد. ــادی آغ گالیســیا« و از ســال 2005 می

ــا  ــد تنه ــاختمان بلن ــن س ــود ای ــرار ب ــدا ق در ابت
20 طبقــه داشــته باشــد امــا ســازندگان آن 
ــتمل  ــه مش ــا 47 طبق ــد آن را ب ــم می گیرن تصمی
بــر 269 دســتگاه آپارتمــان احــداث کننــد. ایــن 
آســمان خراش پــس از تکمیــل بــا 198 متــر 
ــی  ــدورم« م ــاختمان »بنی ــن س ــاع، بلندتری ارتف

ــود. ب
ایــن  ســاخت  در  می رســد  نظــر  بــه  امــا 
ــم  ــا مه ــهوی ام ــتباه س ــک اش ــمان خراش ی آس
رخ داده باشــد چــرا کــه مهندســان طــراح پــس 
از ســاخت آخریــن طبقــه دریافتنــد کــه فرامــوش 
کردنــد بــرای آن اتاقــک آسانســور بگذارنــد کــه 
ایــن مســئله موجــب شــد مهندســان ایــن پــروژه 
ــوند. ــار ش ــادی از کار برکن ــال 2011 می در س

ــکان  ــک از مال ــچ ی ــه هی ــن جاســت ک ــب ای جال
ــه ایــن  ــرج پاســخی ب ــن ب و مهندســین طــراح ای
ســواالت نــداده انــد و ســکوت اختیــار کــرده انــد.

ــه  ــا ب ــر را تنه ــن خب ــپانیا ای ــی اس ــون مل تلوزی
ــه  ــت و روزنام ــرده اس ــش ک ــز  پخ ــورت طن ص
ــرده  ــام ک ــه ای اع ــی مقال ــپانیا ط ــس اس ال پای
اســت کــه پارلمــان اســپانیا بایــد در ایــن مــورد 

ــد. ــر ده ــه نظ قاطعان
ــی  ــرج فضای ــن ب ــه ای ــرح اولی ــین در ط مهندس
ــد  ــه ان ــر نگرفت ــور در نظ ــور آسانس ــرای مح ب
و لــذا اکنــون فضــای آسانســور باتوجــه بــه 
ــاختمان  ــن س ــرای ای ــازه ب ــی س ــای داخل فضاه
ــه  ــی شــده ک ــش بین ــه ای پی ــه گون ــه ب 47 طبق
ــور  ــده . آسانس ــام ش ــور انج ــی آسانس دربازرس
ــدازی  ــد راه ان ــی توان ــه اول م ــا در 20 طبق تنه

ــتر.  ــه بیش ــود و ن ش
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عملیات هــای  مجریــان  امــروزه، 
کــردن  خــرد  بــرای  ســاختمانی، 
تکه هــای  بــه  بتنــی  ســازه های 
ــنگین را  ــین آالت س ــز، ماش ــیار ری بس
به صــورت دســتی کنتــرل می کننــد. 
تمامــی ایــن تجهیــزات ســنگین، انرژی 
فراوانــی را بــرای اجــرای عملیــات 
مصــرف می کننــد. عــاوه بــر ایــن آب 
ــی  ــای خرطوم ــا لوله ه ــًا ب ــد دائم بای
از  جلوگیــری  بــرای  آتش نشــانی 
روی  مضــر  غبــار  و  گــرد  ایجــاد 
پاشــیده  عملیــات  اجــرای  محــل 
ــه   شــود. پــس  از اینکــه کار تخریــب ب
پایــان می رســد، ماشــین های بــزرگ 
ــا  ــن درآورده و آن ه ــا را از بت میلگرده
را بــه ایســتگاه های بازیافــت حمــل 
ــد. در آنجــا بتــن بایــد در چنــد  می کنن
خردکننده هــای  کمــک  بــا  مرحلــه 
ــن آالت  ــود. آه ــرد ش ــوی خ ــیار ق بس
ذوب  دوبــاره  اســتفاده  بــرای  نیــز 
ــاز  ــات نی ــن عملی ــی ای ــود. تمام می ش

بــه ماشــین آالت ســنگین دارد.
تخریــب  جــاری  تکنیک هــای 

ــی  ــرژی فراوان ــه ان ــاز ب ــاختمان نی س
و  جداســازی  کــردن،  خــرد  بــرای 
هــدر  طرفــی  از  دارد.  تجهیــزات 
ــل  توجهــی از آب در  ــن مقــدار قاب رفت
ــرد و  ــاد گ ــری از ایج ــتای جلوگی راس
غبــار در حیــن عملیــات تخریــب و از 
ســویی دیگــر زمــان الزم بــرای انتقــال 
ــت در  ــتگاه های بازیاف ــه ایس ــا ب آواره
ــای  ــب تکنیک ه ــهر از معای ــارج ش خ
حــال حاضــر روش هــای تخریــب 
ــن  ــود. چنی ــوب می ش ــاختمان محس س
را  زیــادی  آب  همچنیــن  فرآینــدی 
ــای  ــکیل ابره ــری از تش ــرای جلوگی ب
ــات  ــد؛ طــرح رب ــاری مضــر می طلب غب
ــا  ــده دانشــجوی ســوئدی ب بازیافت کنن
ــازه های  ــد س ــتخراج کارآم ــدف اس ه
ــا  ــار ی ــاف، غب ــچ ات ــدون هی ــی ب بتن
ــده و  ــی ش ــازی طراح ــه جداس ــاز ب نی
امــکان اســتفاده دوبــاره از مــواد بــرای 
ســاخت ســاختمان های بتنــی را فراهــم 
ــات »اومــر هاســیومروگلو«  ــد. رب می کن
ــت  ــا« از ج ــی اومئ ــه طراح از »موسس
بتــن،  ســطح  تــرک دادن  بــرای  آب 

طراحی ربات بتن خوار برای تخریب ساختمان
گردآوری پریناز ملکی

له مقا

بســته بندی  و  اتــاف  جداکــردن 
ــاک اســتفاده  ــار و پ ــاری از غب ــاده ع م

. می کنــد
یکــی از عیــوب ســاختارهای بتنــی 
ایــن اســت کــه بــرای تخریــب طراحی 
نشــده اند و تخریــب آن هــا توســط 
ــا ســر و  ــه طــور آهســته، ب کارگرهــا ب
ــورت  ــاد ص ــار زی ــرد و غب ــدا و گ ص
می گیــرد.  ربــات   ERO از آب بــرای 
شکســتن ســطح بتــون و جداســازی آن 
ــده را  ــواد باقیمان ــد و م ــتفاده می کن اس
ــه  ــات ب ــن رب ــد. ای ــل می کش ــه داخ ب
ــده  ــز ش ــز و تمی ــواد دور ری ــی م خوب
را جــدا می کند.نــه گردوغبــاری تولیــد 
ــه  ــزی و ن ــواد دور ری ــه م ــود، ن می ش
نیــاز بــه جداســازی مــواد اســت. ایــن 
ــام  ــه ن ــار ب ــت فش ــیله از آب تح وس
آب تخریــب اســتفاده می کنــد، چیــزی 
ــه کــردن میــل  ــرای برهن کــه امــروزه ب
گردهــا جهــت بازســازی پروژه هــا 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
))بــرای مشــاهده فیلــم بــه کانــال 
نماییــد(( مراجعــه  علمــی  انجمــن 
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دداشت یا

کــه  نیازهایــی  مهمتریــن  از  یکــی 
انســان هــا در طــول تاریــخ آن را 
احســاس کــرده انــد نیــاز بــه زیبایــی 

ــت.. س
ــه طــور طبیعــی در همــه  ــاز ب ــن نی ای
ی انســان هــا وجــود دارد، وهیــچ 
ــل  ــای مح ــه جغرافی ــم ب ــی ه ارتباط
بــدون  همــه  ندارد،یعنــی  زندگــی 
اســتثنا چــه آنکــه در مناطقــی محــروم 
و کامــال دور از تمــدن امــروزی و چــه 
آنکــه در پیشــرفته تریــن کشورهاســت 
ســعی در ارضــای ایــن حــس در طول 
ــا و  ــته اند،جغرافی ــود داش ــی خ زندگ
ــه  ــخگویی ب ــوع پاس ــط ن ــگ فق فرهن

ــد... ــت میدهن ــاز را جه ــن نی ای
وقتــی صحبــت از زیبایــی در نیازهــای 
اصلــی شــد یکــی از ایــن زیبایــی هــا 
ــود،از  ــا ب داشــتن محــل ســکونتی زیب
ــان  ــه انس ــان ک ــه آن زم ــاز چ دیرب
در غارهــا زندگــی میکــرد و چــه 
ــهرهایی  ــا وش ــه ه ــه در خان ــال ک ح
بــا کیفیــت وامکانــات باالســت، همــه 
ــخی  ــاز پاس ــوع نی ــن ن ــل ای در مقاب
ــر  ــوع تفک ــرایط و ن ــر ش ــت تاثی تح
ــان  ــد...در زم ــی دادن ــود م ــان خ زم

نور رنگ معماری
نویسنده: حسین حاجی کالته

غــار نشــینی بــا نقاشــی کــردن غارهــا 
ــای  ــگ ه ــال و رن ــتفاده از ذغ و اس
طبیعــی کــه از شــیره وصمــغ درختــان 
وگیاهــان بدســت مــی آمده،امــروز هم 
بــا متنــوع تریــن رنــگ هــا طــرح هــا 

ــا... ــان ه و الم
بــا اندکــی تامــل میتــوان فهمیــد 
ــه  ــبت ب ــان نس ــر انس ــب تفک ــه غال ک
زیبایــی محــل زندگــی از همــان دوران 
ابتداییــه تکامــل تــا کنــون تغییــر 
ــه ی  ــت،و در هم ــرده اس ــی نک خاص
ــیدن در  ــغول اندیش ــان مش دوران انس
اطــراف  محیــط  زیباســازی  مــورد 

ــت.. ــوده اس ــود را ب خ
نور و رنگ..

ــنایی  ــوم و آش ــرفت عل ــروزه باپیش ام
بیشــتر مــردم بــا ســبک هــای مختلــف 
ــتر  ــناخت بیش ــن ش ــی و همچنی زندگ
ــات  ــا وخصوصی ــی ه ــا ویژگ ــردم ب م
ذات انســان درک مســائل روانــی مورد 
ــر از  ــت ت ــیار راح ــان بس ــاز انس نی
ــد  ــا مانن گذشــته شــده اســت..رنگ ه
نفــس وشــیدن بــرای انســان،چون 
مــرگ و مالیــات گریــز ناپذیرند،رنــگ 
ــد و  ــود دارن ــا وج ــه ج ــا در هم ه

ــر آن  ــت تاثی ــه تح ــا همیش ــان ه انس
ــت  ــب اس ــال جال ــرار دارند..مث ــا ق ه
ــبز  ــای س ــاق ه ــان در اط ــم انس بدانی
احســاس آرامــش بیشــتری دارد،بخاطر 
ــای  ــکان ه ــاجد و م ــر مس ــن اکث همی
هســتند... ســبز  رنــگ  بــه  الهــی 

ــت  ــش اس ــح و آرام ــگ صل ــی رن آب
ــیمیایی  ــدن موادش ــود ب ــث میش و باع
ــراد در  ــد اف ــد کن آرامــش بخــش تولی
ــتند  ــر هس ــال ت ــی فع ــای آب ــاق ه اط
ــگ  ــه رن ــی ک ورزشــکاران در فضاهای
آبــی دارد نهایــت تــالش خــود را 
میکننــد، رنــگ مشــکی رنــگ اطاعــت 
وســلطه  فرمانبرداری،قــدرت  و 
میباشــد،در مــورد رنــگ ســفید میتــوان 
گفــت یکــی از رنــگ هــای پرطرفــدار 
در دنیــای دکوراســیون اســت،چون 
یــک رنــگ روشــن و مالیــم اســت و 

ــب دارد، ــز تناس ــه چی ــا هم ب
یکــی دیگــر از رنــگ هایــی که بســیار 
ــو کارهــا  ــورد توجــه دکوراتی ــاد م زی
میباشــد رنــگ قرمــز اســت،زیرا بســیار 
ــز  ــه تمرک ــد و نقط ــی آی ــه چشــم م ب
ــت... ــتر اس ــمت آن بیش ــه س ــم ب چش

ــن  ــورترین و تندتری ــز پرش ــگ قرم رن
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میشــود  باعــث  اســت،که  رنــگ 
ــد  ــش یاب ــب افزای ــان قل ضرب

پــس میتــوان بــا قاطعیــت تمــام ادعــا 
ــط  ــی در محی ــوع رنگ ــه تن ــرد ک ک
ــر حــاالت و  ــر مســتقیم ب اطــراف تاثی
کنــش هــای روانــی انســان هــا دارد،و 
شــاید بتــوان گفــت احساســاتی چــون 
عشق،خشم،نارحتی،شــادی،ترس و ....

ــای  ــگ ه ــود رن ــا وج ــاط ب ــی ارتب ب
ــد.. ــخص نباش ــراف هرش اط

کــه  تــری  مهــم  ی  مســئله  امــا 
نیازمنــد بــه توضیــح مــی باشد،مســئله 
ی نورپــردازی و معمــاری نــور در 
ــت...یکی  ــان هاس ــی انس ــط زندگ محی
ــه  ــی ک ــای مهم ــده ه ــر از پدی دیگ
ــا آن  ــات خــود ب انســان در طــول حی
ــد...  ــور میباش ــت ن ــوده اس ــه ب مواج
ــهری از  ــاری ش ــور در معم ــت ن اهمی
آن جایــی آغــاز شــد کــه مــا از نــور 
ــود  ــکونت خ ــل س ــی مح ــرای زیبای ب

ــم... ــتفاده کردی اس
همــه میدانیــم کــه نــور بصــورت 
ــز  ــه ج ــس ب ــی ندارد،پ ــی رنگ ذات
ــوان  ــری نمیت ــتفاده دیگ ــنایی اس روش
از آن کرد،امــا اگــر نــور و رنــگ 

ــان  ــت انس ــوان گف ــود میت ــب ش ترکی
دنبــال  بــه  زیبایــی  از  آنچــه  بــه 
آن بــوده اســت خواهــد رســید...

ــوان  ــه عن ــران ب خوشــبختانه کشــور ای
ــی  ــتازان عرصــه ی زیبای ــی از پیش یک
اولیــن  شــاید  معمــاری  و  شــهری 
کشــوری باشــد کــه نــور را بــا رنــگ 
ــازل و شــهرها  ــی من ــتای زیبای در راس
ــاجد و  ــت...در مس ــرده اس ــتفاده ک اس
منارهــا،در حمــام هــای ســنتی،در ارگ 
ــه و  ــا و ... هم ــوع،در قصره ــای متن ه
ــا  ــوع ترکیــب زیب ــن ن همــه شــاهد ای
هستیم،اســتفاده از شیشــه هــای رنگــی 
بــرای  هــا  ســاختمان  بدنــه ی  در 
متمرکــز کــردن نــور، و تابــش رنگــی 
ــن  ــی از زیباتری ــط یک ــه محی ــور ب ن
ــار  ــه در اعص ــود ک ــی ب ــده های پدی
ــای  ــه ه ــتفاده میشد،شیش ــته اس گذش
رنگــی تلفیقــی از دکوراســیون مــدرن 
منــزل بــا معمــاری ســنتی ایرانــی 
میباشــد.. پنجــره هــای ارســی ایرانــی 
ــجد  ــی در مس ــای رنگ ــه ه ــا شیش ب
ــی شــود  ــده م ــیراز دی ــک ش نصیرالمل
کــه یــادآور جذابیــت بــاالی معمــاری 

ــد . ــی باش ــی م ایران

رنگــی  هــای  شیشــه  از  اســتفاده 
ــبک  ــه س ــزرگ ب ــای ب ــام ه در حم
اســپانیایی یــا مدیترانــه ای نیــز بــه مــا 
ــن  ــز ازای نشــان میدهــد کــه غــرب نی
همــر جــا نمانــده و از ایــن ســبک در 
معمــاری هــای خــود اســتفاده میکنــد.

ــادر شــد  ــم انســان ق ــا پیشــرفت عل ب
کــه بصــورت مصنوعــی نورهــای 
ــن  ــاید ای ــد و ش ــد کن ــی را تولی رنگ
ــور و  ــب ن ــک ترکی ــر تکنی ــی ب پایان
رنــگ در مســئله ی زیباســازی باشــد..

ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــا ش ــروزه م ام
شــهرهای  و  کشــورها  اکثــر  در 
ــا اســتفاده از  ــا ب ــزرگ شــهرداری ه ب
ــال  ــوه ای کام ــی جل ــای رنگ ــور ه ن
متفــاوت و خــاص را بــه شــهرها داده 
اند،زیبایــی وصــف ناپذیــری کــه 
ــد  ــا میده ــب ه ــه ش ــگ ب ــور و رن ن
هدیــه ای بســیار ارزشــمند بــرای 
انســان هاســت...هدیه ای کــه میتوانــد 
خشــم انســان هــا را بــه آرامــش 
ــا  ــت و گرم ــث محب ــل کند،باع تبدی
بیــن انســان هــا شــودو درایــن عصــر 
لحظــه  هــر  را  زندگــی  ماشینیســم 

ــد. ــر کن ــا زیبات ــرای م ب
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 معرفــی نرم افزار

 ms پــروژه  کنتــرل  افــزار  نــرم 
شــرکت  perojectســاخت 
 ms خانــواده  از  و  مایکروســافت 
ms project office2000کــه 

نــرم  اســت.این  کاملتــری  نســخه 
بــزرگ  4بخــش  شــامل  افــزار 
ــل اول  ــد از فص ــارت ان ــد عب میباش
ــه  ــل دوم بهین ــروژه, فص ــی پ طراح
ســازی پــروژه, فصــل ســوم نمایــش 
و  پــروژه  اطالعــات  اشــتراک  و 
ــرفت. ــری و پیش ــارم پیگی ــل چه فص

پروژه: طراحی  اول  فصل 
ــث  ــروژه را مثل ــت پروژه:پ 1_1مدیری
ــان  ــع زم ــا 3ضل ــم ب ــرآورد میکنی ب

ــوزه کاری. ــه و ح هزین
و ســازماندهی  اطالعــات  2_1ورود 
کــردن  ها:الــف:وارد  فعالیــت 
ــن  ــا ب:تخمی ــت ه ــات فعالی اطالع
ــرل مــدت  ــان کاری پ:کنت مــدت زم
ــذف  ــه و ح ــروژه ت:اضاف ــان پ زم
ــت  ــازماندهی فعالی ــا ث:س ــت ه فعالی

ــف. ــای مختل ــا در فازه ه
منابــع  منابع:شــامل  3_1تعریــف 
خ  نر , فی مصر , تی ا تجهیز , نی نســا ا
مرداخــت هــا و گــروه بنــدی منابــع.

ــع  ــص مناب ــص منابع:تخصی 4_1تخصی
بــه فعالیــت هــا بــا توجــه بــه 
ــذف  ــان کار و ح ــدت زم ــول م فرم
ــص  ــا و تخصی ــت ه ــه فعالی و اضاف

منابــع و کارو تــوان.
فصل دوم بهینه ســازی پروژه:

ــت  ــات فعالی ــازی جزیی ــه س 1_2بهین
پــروژه  کاری  ها:الف:ســاعات 
بــرای  کاری  ســاعات  ب:تنظیــم 
وقفــه  پ:تخمیــن  فعالیــت  یــک 
هــا  محدودیــت  و  درهرفعالیــت 
ــاز  ــا درف ــت ه ــازماندهی فعالی ت:س
هــای مختلــف ث:وارد کــردن تاریــخ 

هــای نهایــی کار
جزییــات  ســازی  2_2بهینــه 

معرفی نرم افزار                                         
ms project

امین مقصودلو

کاری  ســاعت  منابع:الف:تنظیــم 
ــم  ــع ب:تنظی ــک از مناب ــرای 1_3ری ب
ــاج  ــان احتی ــع در زم ــت مناب موجودی
هــای  پرداخــت  نــرخ  پ:تنظیــم 
ــف. ــای مختل ــان ه ــاوت در زم متف

3_2بهینــه ســازی جزییــات تخصیــص 
ــع  ــص مناب ــی تخصی ها:الف:جایگزین
هــای  نــرخ  هردلیــل ب:درج  بــه 

ــی. مصرف
اشــتراک  و  نمایــش  ســوم  فصــل 

اطالعــات پــروژه هــا:
ــه  ــروژه ب ــخصات پ ــش مش 1_3نمای
ــبکه  ــان ش ــخ زم ــامل تاری دلخواه:ش

ــف آن ــای مختل ــکل ه ــا وش ه
ــا  ــروژه ب ــات پ ــتراک اطالع 2_3اش

ــا ــه ه ــایر برنام س
3_3اشــتراک پــروژه بــا ســایر پــروژه 
و  هــا  برنامــه  بیــن  ها:وابســتگی 
پــروژه هــا و بانــک منابــع و ســاعات 

ــا. ــانی ه ــن بروزرس کارز و همچنی

فصل چهارم پیگیری و پیشــرفت:
1_4پیگیری و پیشــرفت کار.

وضعیــت  گــزارش  و  2_4نمایــش 
ــروژه  ــایر پ ــا س ــه ب ــروژه و مقایس پ
و  3_4شناســایی  همزمــان  هــای 
ــروژه. ــکالت پ ــردن مش ــرف ک برط

ــن  ــی از ای ــناخت خوب ــدوارم ش امی
در حــوزه  پرکاربــرد  افــزار  نــرم 
هــای مختلــف کاری پیــدا کــرده 

باشــید.
))انجمــن علمــی عمــران در نظــر 
دارد ایــن دوره را بــا همــکاری دفتــر 
توســعه پایــدار دانشــکده برگــزار 
ــد  ــه من ــذا دانشــجویان عالق ــد ل نمای
میتواننــد بــرای کســب اطالعــات 
ــی  ــن علم ــای انجم ــه اعض ــتر ب بیش

مراجعــه نماینــد.((
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امــروزه صنعــت بــا وجــود توســعه روز افــزون هنــوز هــم 
دچــار حادثــه میشــود.تنها یــک حادثــه کوچــک منجــر بــه 
خســارات زیــاد اقتصــادی جانــی و الودگــی هــای زیســت 

محیطــی میگــردد.
ــت و  ــخن از بهداش ــد س ــرح باش ــی مط ــه ایمن ــا ک هرج

ــال دارد . ــه دنب ــز ب ــت را نی ــط زیس محی
نظــام مدیریــت بهداشــت,ایمنی و محیــط زیســت در 
ــان  ــرش همزم ــا نگ ــه ب ــت ک ــی اس ــتم جامع ــع سیس واق
ــر  ــط زیســت عــاوه ب ــه مســایل ایمنی,بهداشــت و محی ب
اثربخــش نمــودن فعالیــت هــا ,توجــه همزمــان و برابــر بــه 
 hse ــان ارتقــا ســطح ایــن موضوعــات و در نتیجــه اطمین

ــراه دارد. ــه هم ــه را ب مجموع
و  محیــط  فردی,بهداشــت  بهداشــت  بهداشت:شــامل 
بهداشــت حرفــه ای و نــه لزومــا بــه معنــی نداشــتن بیماری 
اســت.همچنین توانایــی هدایــت زندگــی بهــره ور از بعــد 

ــود. ــامل میش ــز ش ــادی را نی ــی و اقتص اجتماع
ایمنــی:در هــر پــروژه یــک ســری مخاطــرات وجــود دارنــد 
کــه در صــورت عــدم بررســی و رفــع ان هــا ممکــن اســت 
منجــر بــه حادثــه شــود.ایمنی شــامل ســه بخــش ایمنــی در 

عملیات,ایمنــی در پــروژه هــا و ایمنــی اشــخاص میگــردد.
ــاک و اب  ــا هوا,خ ــط ب ــوارد مرتب ــامل م ــط زیست:ش محی
ــی  ــده الودگ ــی عم ــای عمران ــروژه ه ــه در پ ــود ک میش

ــد. ــاک میباش ــی خ ــامل الودگ ــده ش ــر ش منتش
ــا  ــادف ب ــورمان مص ــون hse در کش ــن قان ــب اولی تصوی

ــود. ــت ب ــون نف ــن قان اولی
مــاده 26 قانــون نفــت مصــوب ســال 1353 کــه اشــاره بــه 
موضــوع محیــط زیســت دارد و شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــر  ــه ه ــوط ب ــات مرب ــان عملی ــد در جری ــف میکن را مکل
ــع  ــرارداد , دقــت و مراقبــت کامــل را جهــت حفــظ مناب ق
ــط  ــری از الودگــی محی ــن جلوگی ــروت طبیعــی و همچنی ث

ــه عمــل اورد. ب

ــه ســامت اقتصــاد و  ــه ب ــی اســت ک ــدار: بحث توســعه پای
اجتمــاع بــرای امــروز و نســل فــردا مــی اندیشــد و بــه معنی 
اســتفاده از منابــع و مواهــب طبیعــی بــه طــوری کــه شــرایط 

حیــات و بقــا بــرای نســل اینــده اســیب نبینــد میباشــد.
از دیــدگاه کمیســیون جهانــی محیــط زیست,توســعه پایــدار 
ــم  ــر را فراه ــال حاض ــای ح ــه نیازه ــت ک ــعه ای اس توس
میکنــد بــدون انکــه توانمنــدی و قابلیــت هــای نســل هــای 
ــره  ــه مخاط ــان را ب ــای خودش ــن نیازه ــرای تامی ــده ب این
ــت  ــادی و زیس ــد اجتماعی,اقتص ــه بع ــدازد و دارای س ان

محیطــی میباشــد.
سیســتم مدیریــت hse یــک ابــزار مدیریتــی بــرای کنتــرل 
ــت در  ــط زیس ــت,ایمنی و محی ــرد بهداش ــود عملک و بهب
ــا  همــه ی برنامــه هــای توســعه و پــروژه هــای صنعتــی ی
ــی  ــتر فرهنگ ــاد بس ــا ایج ــت و ب ــازمانی اس ــکیات س تش
ــدار  ــو و سیســتماتیک در راســتای توســعه پای و نگرشــی ن
حرکــت مــی نماید.ایــن سیســتم ضمــن کاهــش هزینــه هــا 
ــکان  ــا , ام ــت ه ــی و فرص ــش ایمن ــرات و افزای و مخاط

ــد. ــن را فراهــم میکن ــک پارچــه و مطمی ــزی ی ممی
امــروزه فلســفه hse بــا نگرشــی نویــن بــه عوامــل 
بهداشــتی,ایمنی و زیســت محیطــی در صنعــت از اهمیــت 
ــرفت و  ــور و پیش ــه کش ــه جانب ــعه هم ــژه ای در توس وی

ــت. ــوردار اس ــانی برخ ــه انس ــد جامع رش
ــر اســاس  ــن نگــرش ب ــده در ای ــای اتخــاذ ش سیاســت ه
صنعــت  نامطلــوب  اثــار  کاهــش  جملــه  از  اهدافــی 
ــش  ــر جامعه,افزای ــت ب ــت صنع ــار مثب ــش اث برمحیط,افزای
مراکــز  تاسیســات  و  کارکنان,تجهیــزات  ایمنــی 
ــن  ــن تری ــه پایی ــا ب ــیب ه ــوادث و اس ــش ح صنعتی,کاه
میــزان ممکــن از طریــق حــذف شــرایط نــا امــن و حفاظــت 

ــد. ــده ان ــن ش ــت تعیی ــط زیس ــتر از محی ــه بیش هرچ
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