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نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران
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  روز مهــــــــندسی مکانیک

زنده باد روز حرکت!

و 

....
افول یک مهندسی بومی

مقاله ای جدید   از اشــری
دودکش های موتورخانه های گازسوز
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فهرست
آیا می دانید اصطالح »پمپ حرارتی« از کجا می آید؟ 

پمپ حرارتی ژئوترمال

افول یک مهندسی بومی

نشریات ماه را بخوانید

ــرب  ــن ش ــع تامی ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــن ب ــر آه ــه از عص ــگفت انگیزی ک ــای ش ــی از کاره یک

ــید،  ــق رس ــکوفایی و رون ــه ش ــوش اول ب ــوص داری ــیان بخص ــان هخامنش ــاورزی در زم و کش

ــود. ــات ب ــر قن ــاری و حف ــات آبی اقدام
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عکس ماه

 نخستین ربات قابل برنامه ریزی انسان نما
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نشریات ماه را بخوانید

تقویم نمایشگاهی، کنفرانس ها و سمینارهای آذر 1401

دودکش های موتورخانه های گازسوز

ما امروز در روز مهندسین مکانیک هستیم

ــی یکپارچــه،  ــا جــدار داخل ــری ب ــه معاب ــا ب دودکش ه

صــاف، محفــوظ و غیرقابــل نفــوذ گفتــه می شــود کــه...

زرزررزرزر
مطالب، لزومًا انعکاس دیدگاه های مجله 

نمیباشد.

مجله در دخل، تصرف و تلخیص مقاله ها آزاد است.

صاحب امتیاز ، مدیرمسؤول و سردبیر: 

روح اهلل واصف

دبیر تحریریه:  علیرضا واصف

هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفباء(:

صدیقه بهزادپور / مصطفی جلوه گران 

سونیا شفیعی / نیره شمشیری / مزدک صدری افشار 

امور آگهی ها: فرزانه بختیاری

گرافیک: مرضیه مسیبی

صفحه آرایی: مصطفی رحمانی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشانی مجله: تهران - سیدخندان - خیابان 
ارسباران - کوچه پرستو - پالک 22 - 

ساختمان کاشانه

تلفن: 021-22843154

www.tasisatnews.com :نشانی اینترنتی

kaashaneh@yahoo.com :پست الکترونیک
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صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: روح اهلل واصف

سردبیر:  علیرضا واصف

هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفباء(:

صدیقه بهزادپور

نیره شمشیری

امور آگهی ها:فرزانه بختیاری

گرافیک:علی فرمهینی فراهانی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشانی مجله: تهران - سیدخندان - خیابان 
ارسباران - کوچه پرستو - پالک 22 - 

ساختمان کاشانه

تلفن: 021-22843135

www.tasisatnews.com :نشانی اینترنتی

info@arangweb.com :پست الکترونیک

ســالها قبــل عــده ای از فرهیختــگان رشــته مهندســی مکانیــک تصمیــم گرفتنــد 
ــن روز  ــد. ای ــا بنامن ــام آنه ــه ن ــک ب ــرای پاسداشــت مهندســان مکانی روزی را ب

ــه،  ــن بهان ــه ای ــا ب ــود ت ــدس ب ــی مق ــا تالش ــت؛ ام ــای نگرف ــور ج ــمی کش ــم رس ــچ گاه در تقوی هی
جامعــه غیرفنــی خــود را بــا نقــش مهندســان مکانیــک آشــنا کنیــم. جامعــه مهندســی و فنــی مــا نیــز 
ــک  ــان تکنولوژی ــه در جه ــری ک ــن رشــته آشــنا نباشــد. شــگفتی هــای بی نظی ــا ای ــدان ب شــاید چن
ــه های  ــازی تراش ــت. خنک س ــک اس ــان مکانی ــش مهندس ــون نق ــک مدی ــدون ش ــت ب رخ داده اس
ــا حتــی ســاده ترین رایانه هــای شــخصی،  ــون دالری در پیشــرفته ترین فضاپیماهــا و ی ــد ده میلی چن
خدمــت کوچکــی از دنیــای مهندســی مکانیــک اســت. حرکــت انســان بــر فــراز ابرهــا یــا در اعمــاق 
ــا در قعــر تونل هــای کنــده شــده در کوه هــا، حیــات انســان در  اقیانوس هــا، بیــرون از جــو زمیــن ی
فضــا و آب، آســایش پنگوئن هــا در بــاغ وحش هــای جهــان یــا ســاخت زمیــن اســکی و پاتینــاژ در 
خشــک ترین بیابان هــای جهــان، اگــر معجــزه نباشــد بــه طــور حتــم شــگفتی هایــی بیــش از عجایــب 
ــه  ــیم ک ــک بنویس ــی مکانی ــای مهندس ــه پ ــز را ب ــم همه چی ــد و نمی خواهی ــتند. نبای ــه هس هفتگان
ــی  ــه پله های ــان را ب ــته اند انس ــه خواس ــان هایی ک ــای انس ــدر تالش ه ــد ق ــا بای ــت؛ ام ــن نیس چنی

باالتــر ببرنــد بدانیــم. 

ــون مهندســان مکانیکــی اســت  ــات انســان مدی ــک در طــی قرن هــا حی ــت مهندســی مکانی موفقی
ــر محمــد کرجــی، بنوموســی شــاکر خراســانی،  ــر شــاخ آن غول هــا نشســته ایم. ابوبک ــروزه ب ــه ام ک
ــد  ــی بوده ان ــر تالش های ــام آشــنای دیگ ــا ن ــازرگان، منصــف و ده ه ــر، ب ــن، وات، تامســون، کری نیوت
ــرای او  ــان را ب ــال جه ــد متع ــه خداون ــرای گرامیداشــت موجــودی ک ــر ب ــی باالت ــح قله های ــرای فت ب

آفریــده و او را اشــرف مخلوقــات قــرار داده اســت. 

مهــم نیســت مهندســی مکانیــک بــر ســیال نظــر داشــته باشــد، بــر جامــد و یــا بــر ســاخت. مهــم 
ایــن اســت کــه حرکــت بــر ذات ایــن رشــته نشســته اســت یــا بــه طــور طبیعــی از جــای گــرم بــه 
جــای ســرد و یــا غیرطبیعــی از جــای ســرد بــه جــای گــرم بــا موتورهــا، پمپ هــا یــا فن هــا. ایــن 
رشــته بــر ذات پویایــی جهــان نظــر دوختــه اســت و بــر ایــن روال خــود را وفــق داده اســت. حرکــت 

و حرکــت و حرکــت. بــا هــر ســرعتی، در هــر مــاده ای و بــه هــر شــکلی.

همــکاران عزیــز روزتــان مبــارک. مهندســان مکانیــک روزتــان مبــارک. روز ننوشــته شــما. روزی کــه در 
هیاهوهــای زمانــه مــی رود کــه گــم شــود و البتــه در ایــن روزگار چنــدان دل و دماغــی نمانــده اســت 
کــه روزی را بــه هــم تبریــک بگوییــم. ولــی روزتــان مبــارک، روزمــان مبــارک، زنــده بــاد روز حرکــت، 

روز ســرعت، روز صعــود.

زنده باد روز ما!

زنده باد روز حرکت!
سرمقاله
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اختــراع پمــپ حرارتــی توســط روبــرت وبــر آمریکایــی 
ــاًل  ــی کام ــپ حرارت ــوم پم ــداع مفه ــده و اب ــت ش ثب
ــال  ــر در ح ــر 1940، وب ــت. در اواخ ــوده اس ــی ب تصادف
آزمایــش بــا روش انجمــاد عمیــق خــود بــود کــه 
بــه صــورت اتفاقــی »لوله هــای خروجــی سیســتم 
ــما  ــوخت. ش ــتش س ــرد و دس ــس ک ــرمایش« را لم س
در ذهــن خــود  را  هــم می توانیــد حبــاب چــراغ 
مجســم کنیــد. وبــر تصمیــم گرفــت ببینــد آیــا مکانیــک 
ــه. اصالحــات کوچکــی  ــا ن ــد برعکــس شــود ی می توان
ــه  ــی لول ــام داد؛ یعن ــق انج ــزر عمی ــتگاه فری روی دس
خروجــی از فریــزر را بــه یــک آبگرمکــن وصــل کــرد؛ از 
آنجایــی کــه فریــزر یــک گرمــای اضافــی ثابتــی تولیــد 
ــی  ــه لوله کش ــک حلق ــه ی ــده را ب ــرم ش ــد، آب گ می کن
وصــل کــرد. یــک فــن کوچــک بــرای انتقــال گرمــا از آب 

گــرم بــه هــوا اســتفاده شــد و اینگونــه بــود کــه پمــپ 
ــد شــد.  ــی متول حرارت

ــا همیشــه  ــک، گرم ــون دوم ترمودینامی ــر اســاس قان ب
ــن  ــر ای ــی رود. وب ــه محــل ســردتر م ــر ب از جــای گرم ت
ــر  ــه گرم ت ــا از منطق ــردن« گرم ــه صــورت »پمــپ ک را ب
بــه ســردتر دیــد و از ایــن رو اصطــالح پمــپ حرارتــی 

ــرد.  را بــه کار ب
ــک  ــد، ی ــق دی ــوآوری را موف ــن ن ــه او ای ــد از اینک بع
ــا را  ــا گرم ــاخت ت ــل س ــدازه کام ــی در ان ــپ حرارت پم
ــد. طــرح او از لوله هــای  ــه اش تامیــن کن ــرای کل خان ب
ــرد  ــه مب ــرد ک ــن اســتفاده می ک ــون در زمی مســی مدف
از آن طریــق بــرای جمــع کــردن گرمــای زمیــن در آنهــا 
ــه او متراکــم شــد  جــاری می شــد. گاز در زیرزمیــن خان

ــه تامیــن کــرد.  ــرای کل خان و گرمــا را ب

مقاله ماه

آیا می دانید اصطالح »پمپ حرارتی« از کجا می آید؟ 

نیره شمشیری
دبیر سرویس ترجمه

منبع: ماهنامه HPAC، اکتبر 20222
Dave Demma :نویسنده
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بــا اســتفاده از ایــده اولیــه وبــر و بــه کارگیــری آن بــرای 
ــه  ــا اضاف ــول – ب ــوع معم ــه مطب ــتگاه تهوی ــک دس ی
کــردن چندیــن اصــالح – شــما پمــپ حرارتــی تجــاری/

مســکونی مــدرن داریــد. 
بــا توجــه بــه قانــون دوم ترمودینامیــک، فرآینــد دمیــدن 
هــوای گــرم در یــک کویــل لولــه - فیــن، بــا یــک ســیال 
ــه  ــر ب ــان دارد، منج ــا جری ــه در لوله ه ــرد( ک ــرد )مب س
انتقــال گرمــا از هــوا بــه ســیال می شــود. ایــن کار 
دمــای هــوا در فضــای تهویــه شــده را کاهــش می دهــد 
و نتیجــه چیــزی اســت کــه مــا بــه عنــوان »ســرمایش« 

می شناســیم. 
ــه  ــتم تهوی ــه در سیس ــار ک ــم بخ ــه تراک ــدف چرخ ه
ــع  ــک منب ــن ی ــود، تامی ــتفاده می ش ــد اس مطبوع/تبری
ــن  ــل لوله-فی ــرای یــک کوی ــع ســرد ب ــرد مای مــداوم مب
)اواپراتــور( اســت کــه منجــر بــه توانایــی مــداوم انتقــال 

ــود.  ــده می ش ــک ش ــای خن ــا از فض گرم
مرور اساسی چرخه به این شکل است: 

1. بخــار مبــرد ســوپرهیت در فشــار کــم، حــاوی گرمــای 
فضــای تبریــدی، از اواپراتــور بــه کمپرســور جــاری 

می شــود. 
ــم  ــاال متراک ــک بخــار فشــار ب 2. کمپرســور بخــار را در ی

می کنــد. 
3. فرآینــد تراکــم گرمــا را بــه بخــار مبــرد اضافــه می کنــد 
کــه ســبب خــروج بخــار فشــار و دمای بــاال )ســوپرهیت( 

از کمپرســور می شــود. 
ــارج شــده و  ــرد ســوپرهیت از کمپرســور خ ــار مب 4. بخ
بــه کویــل فین-لولــه )کندانســور( جــاری می شــود. هــوا 
ــای  ــوای گرم ــه محت ــود ک ــاری می ش ــور ج در کندانس

ــد.  ــل می کن ــوا منتق ــه ه ــار را ب بخ
ــده و  ــم ش ــوپرهیت ک ــارباالی س ــار فش ــای بخ 5. دم

ــد.   ــه می کن ــرم را تجرب ــع گ ــه مای ــاز ب ــر ف تغیی
ــد  ــان می یاب ــه وســیله انبســاط جری ــرم ب 6. ســیاالت گ
و دچــار افــت فشــار می شــود. ایــن کار دمــای آن را تــا 
ــع  ــار مای ــه فش ــه ب ــد ک ــش می ده ــباع کاه ــای اش دم

ــود.  ــوط می ش ــد مرب ــر جدی کمت
7. ایــن مایــع اشــباع فشــار و دمــای کــم از طریــق یــک 
ــدی  ــع در فضــای تبری ــور( واق ــه )اواپرات ــل فین-لول کوی
ــرد  ــه مب ــدی ب ــای تبری ــوا در فض ــود. ه ــاری می ش ج
ــه  ــت ب ــر حال ــبب تغیی ــه س ــود ک ــل می ش ــع منتق مای
بخــار می شــود. همــه مایــع بایــد قبــل از خــروج از لولــه 
اواپراتــور بــه بخــار تبدیــل شــود، در نتیجــه بخــار خنــک 

ــود.  ــاری می ش ــور ج ــه ورودی کمپرس ب
ــل  ــرد منتق ــه مب ــدی ب ــای تبری ــا را از فض ــه گرم چرخ
می کنــد. بــرای اینکــه چرخــه تراکــم بخــار یــک چرخــه 
تکــراری بــی پایــان باشــد، گرمــا از فضــای تهویــه شــده 
بایــد از مبــرد منتقــل شــود. ایــن در کندانســور واقــع در 
فضایــی کــه دمــا مهــم نیســت )بیــرون( رخ می دهــد. 
ــرای  ــا ب ــد ت ــروع کن ــه را ش ــد چرخ ــرد می توان ــد مب بع

انتقــال گرمــا از فضــای تبریــدی منتقــل شــود. 
یــک سیســتم تهویــه مطبــوع اســتاندارد گرمــا را از 
فضــای تهویــه شــده می گیــرد و دمــای فضــا را کاهــش 
ــه  ــل می شــود و ب ــرد منتق ــه مب ــا ب ــن گرم می دهــد. ای
همــراه گرمــای اضافــه شــده بــه مبــرد در فراینــد تراکــم، 
از طریــق کندانســور بــه هــوای بیــرون منتقــل می شــود. 
پمــپ حرارتــی همچنیــن گرمــا را از فضــای تهویــه شــده 
ــای  ــی، فض ــپ حرارت ــک پم ــا در ی ــد، ام ــل می کن منتق
تهویــه شــده بیــرون اســت. پــس اواپراتــور حــاال بیــرون 
قــرار می گیــرد. گرمــای منتقــل شــده بــه مبــرد در ایــن 
ــه  ــم ب ــد تراک ــه در فرآین ــی ک ــه گرمای ــه اضاف ــد، ب فراین
ــوای  ــه ه ــور ب ــق کندانس ــده از طری ــل ش ــرد منتق مب

ــود.  ــل می ش ــده منتق ــه ش ــای تهوی فض
بنابرایــن پمــپ حرارتــی چیــزی بیشــتر از ســیکل اصلــی 
تراکــم بخــار کــه در یک سیســتم تهویــه مطبوع اســتفاده 
ــرای  ــیرهایی ب ــا و ش ــط کنترل ه ــت و فق ــود نیس می ش
ــه  ــال ان ب ــه شــده )و انتق ــا از فضــای تهوی حــذف گرم
ــه  ــال آن ب ــرون )و انتق ــا از بی ــذف گرم ــا ح ــرون( ی بی

فضــای تهویــه شــده( بــه آن اضافــه شــده اســت. 
همین طــور بــه جــای یــک اواپراتــور و کندانســور مجــزا، 

مقاله ماه
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ــل  ــک کوی ــم: ی ــوره داری ــای دو منظ ــا کویل ه ــا م اینج
داخلــی و یــک کویــل بیرونــی. 

ــا جــای  ــد ام ــاق می افت ــم بخــار اتف ــد تراک همــان فراین
اواپراتــور و کندانســور عــوض شــده اســت. مــا گرمــا را 
ــل  ــل منتق ــای داخ ــه فض ــم و آن را ب ــرون می گیری از بی

می کنیــم. 

شکل 1 - شیر برگشت چهارراهه
وقتــی فضــای تهویــه شــده نیازمنــد ســرمایش اســت، 
کویــل داخلــی بــه عنــوان اواپراتــور و کویــل بیرونــی بــه 
عنــوان کندانســور عمــل می کنــد و وقتــی فضــای تهویــه 
ــس  ــرد عک ــان مب ــد، جری ــش باش ــد گرمای ــده نیازمن ش
می شــود و اجــازه تخلیــه از کمپرســور بــه کویــل داخــل 
ــرد توســط شــیر  ــان مب را می دهــد. عکــس شــدن جری

برگشــت چهارراهــه انجــام می شــود )شــکل1(.

شکل 2 - شیر برگشت در حالت سرمایش

شــیر برگشــت در خــط تخلیــه بیــن ورودی کویــل بیرونی 
و خروجــی کمپرســور قــرار دارد. یــک کویــل ســلنوییدی، 
در زمانــی کــه انــرژی دار اســت، اجــازه می دهــد شــیر از 

یــک موقعیــت بــه موقعیــت دیگــر بــرود. 
در حالــت بــدون انــرژی، مبــرد از ورودی تخلیه کمپرســور 
ــورت  ــود. دو پ ــاری می ش ــرون ج ــل بی ــه ورودی کوی ب
ــه  ــرد از کویــل داخــل ب دیگــر اجــازه می دهــد بخــار مب

پــورت مکــش کمپرســور جــاری شــود )شــکل2(.

شکل 3 - شیر برگشت در حالت گرمایش
وقتــی دمــا در فضــای تهویــه شــده زیــر کمتریــن دمــای 
گرمایــش تنظیــم شــده ترموســتات بیافتــد، ســبب 

ــد:  ــر رخ ده ــع زی ــب وقای ترتی
1. بــا ترموســتات تنظیــم شــده در حالــت گرمایــش، شــیر 

برگشــت انــرژی دار می شــود. 
2.  ترمینــال Y روی ترموســتات بــرق کنتاکتــور کمپرســور 
ــه راه  ــی ب ــن بیرون ــور و ف ــد و کمپرس ــن می کن را تامی

می افتــد. 
ــده  ــور دمن ــرق، موت ــتات ب ــال G روی ترموس 3. ترمین
کویــل داخــل را تامیــن می کنــد و موتــور را بــه راه 

می انــدازد. 
ــان  ــت؛ جری ــش اس ــت گرمای ــتگاه در حال ــاال دس 4. ح
مبــرد در شــیر برگشــت در شــکل 3 نشــان داده می شــود. 

ادامه دارد ...

مقاله ماه
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پمپ حرارتی ژئوترمال

ــرکت  ــط ش ــوای Q-Tec توس ــی آب-به-ه ــپ حرارت پم
Bard بــرای تامیــن آســایش اقتصــادی در تمــام طــول 
 Q-Tec“QWS ســال طراحــی شــده اســت. دســتگاه
گرمایــش، ســرمایش، رطوبت گیــری و تهویــه را تامیــن 
کلکتــور  کارآمدتریــن  از  حــال  عیــن  در  و  می کنــد 
ــره  ــی به ــی آب زیرزمین ــی یعن ــرژی خورشــیدی طبیع ان
ــال  ــازه اتص ــر اج ــی انعطاف پذی ــک طراح ــرد. ی می گی
بــه دیگ/بــرج، حلقــه زمینــی مجــزا یــا میــدان مرکــزی 

می دهــد. را 

کنترلر ولو مجزا

ــا  ــدی ب ــول جدی ــی محص ــه تازگ ــون ب ــرکت امرس ش
ــی  ــا HART® 7 معرف ــوان TopWorxTM DX PST ب عن
کــرده اســت. ایــن تجهیــزات اطالعــات ارزشــمند و 
داده هــای تشــخیصی فراهــم می کننــد کــه امــکان 

فراهــم  را  فرآینــد  کاربردهــای  دیجیتــال  تبدیــل 
ــا  ــه ب ــورت یکپارچ ــه ص ــد ب ــازند. DX PST جدی می س
شــیرها و سیســتم کنترل هــای موجــود یکــی می شــود 
ــا  ــم، رونده ــای مه ــه داده ه ــی ب ــور دسترس ــه اپرات و ب
و تشــخیص هایی را می دهــد کــه می توانــد بــرای 
پیش بینــی و زمان بنــدی نگهــداری اســتفاده شــود.

 اتصاالت چندراهه

از   20-EVERLOC+® R جدیــد  چندراهــه  اتصــاالت 
شــرکت REHAU در کاربری هــای تابــش هیدرونیــک 
بــدون نشــت کار می کنــد. طراحــی مناســب بــرای 
اتصــاالت R-20 شــامل یــک ورودی EVERLOC+ بــا یــک 
حلقــه O نصــب شــده و یــک مهــره مفصلــی بــرای یــک 

ــود.  ــه ای می ش ــک قطع ــاده ی ــه س مجموع

سیستم حجم مبرد متغیر

 vrv خــط  یــک  دایکیــن  جدیــد   VRV EMERION
ــای  ــادی از ویژگی ه ــش زی ــا بخ ــاز ب ــه ف ــک س هواخن
ــالوه  ــه ع ــتم های VRV IV X و VRV AURORA ب سیس
چندیــن پیشــرفت جدیــد در طراحــی، عملکــرد، نصبــف 
نگهــداری، اتصــال و پایــداری در مقایســه بــا مدل هــای 

ــد.  ــم می کن ــی فراه قدیم

محصوالت ماه
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ــه  ــا و ادام ــم بق ــر مه ــه عنص ــی از س ــه آب یک در اینک

ــه  ــت و در اینک ــکی نیس ــت ، ش ــداران اس ــات جان حی

ــی  ــک و بارش های ــوای خش ــتن آب و ه ــا داش ــران ب ای

بــا میانگیــن پاییــن و داشــتن ســطح وســیعی از فــالت 

ایــران در صحــرای خشــک و کــم آب، یکــی از مناطــق در 

معــرض خشــکی و بــی آب جهــان هســت؛ هــم شــکی 

ــن  ــن  را از ای ــران که ــت ای ــه توانس ــا آنچ ــت، ام نیس

ــی  ــام مهندس ــت و نظ ــد مدیری ــی دور کن ــالی طبیع ب

ــود.  ــان ب ــه نیاکان م حکیمان

یکــی از کارهــای شــگفت انگیزی کــه از عصــر آهــن بــه 

عنــوان یکــی از منابــع تامیــن شــرب و کشــاورزی در زمان 

ــه شــکوفایی و  هخامنشــیان بخصــوص داریــوش اول ب

رونــق رســید، اقدامــات آبیــاری و حفــر قنــات بــود. ایــن 

ــر و  ــه دفت ــه حــدی ک ــاال ب ــت ب ــزان اهمی ــا می ــد ب رون

ــم  ــانیان ه ــکانیان و ساس ــان اش ــته در زم ــی داش دیوان

ــران  ــم در ای ــالم ه ــس از اس ــت. پ ــته اس ــه داش ادام

ــرب  ــاندن آب ش ــاری و رس ــت آبی ــیوه جه ــن ش از همی

ــه  ــول ب ــه مغ ــا حمل ــا ب ــت. ام ــده اس ــتفاده می ش اس

ــاری بســیاری در ســطح ســرزمین  ــران شــبکه های آبی ای

ــر  ــه حف ــی دوره صفوی ــی شــد. شــدت کم آب دچــار ویران

ــت در دوران  ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــق داد. ام ــات را رون قن

ــات کاســته شــد، و ایــن ســازه کــم  معاصــر از رونــق قن

خــرج و بــادوام تــاب فنــاوری ناهمســاز حفــر چاه هــای 

ــتاب زده  ــینی ش ــعه شهرنش ــت توس ــز طاق ــق و نی عمی

ــارات  ــب و خس ــتخوش مصائ ــاورد و دس ــد را نی جدی

فراوانــی گردیــد. شــهرهای رو بــه رشــد نــه تنهــا 

یادداشت ماه
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سونیا شفیعی
دبیر سرویس محیط زیست
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ــه  ــتی ک ــالم، ارزان و بهداش ــع س ــن منب ــت از ای نتوانس

ــویی دارد  ــدار همس ــعه پای ــت و توس ــط زیس ــا محی ب

اســتفاده مناســب ببــرد، بلکــه خواســته یــا ناخواســته به 

تخریــب آن نیــز اقــدام نمود و سدســازی در راس دســتور 

حاکمــان وقــت قــرار گرفــت. در ایــن میان حدود بیســت 

هــزار قنــات از دســت رفتــه اســت و نقطــه پایانــی شــده 

ــام مهندســی  ــن نظ ــی. ای ــن ایران ــاری که در شــیوه آبی

ــا  ــت؛ ب ــده اس ــراع ش ــی اخت ــان ایران ــط مقنی ــه توس ک

ــود در  ــن ب ــتگان عجی ــته گذش ــه زیس ــت و تجرب حکم

بحران هــای بــی آبــی ایــن ســرزمین یــاور کشــاورزان و 

ــی  ــا قدمت ــی از قنات ه ــود. برخ ــین ب ــان یکجانش مردم

ــات  ــه قن ــد. از آن جمل ــزار ســال دارن ــش از شــش ه بی

ــب  ــن جاس ــد ب ــر محم ــت. ابوبک ــان اس ــار در کرم چوب

کرجــی در صفحــه 353 کتــاب اســتخراج آبهــای پنهــان 

بــه ترجمــه حســین خدیــو جــم، عصــر آن را همزمــان بــا  

پرســتش آناهیتــا )ملکــه آب و بــاروری( می دانــد. البتــه 

بــا رونــق سدســازی و افــول حفــر قنــات در ســرزمینی کــه 

بیشــترین روزهــای ســال آن آفتابــی ایســت، می تــوان 

حــدس زد کــه رونــد ذخیــره آب بــه کجــا انجامیــد. 

ریچادفــرای در کتــاب میــراث ایــران باســتان بیــان 

می کنــد :" ایرانیــان پــس از آنکــه آب پــر ارزش را از 

ــه  ــا آنک ــد، ی ــگاه می دارن ــید دور ن ــر خورش ــد تبخی گزن

ــد، در  ــون می دارن ــن مص ــه زمی ــن ب ــرو رفت آن را از ف

ــد. در  ــداع کردن ــی اب ــی زیرزمین ــاختمان ها مجراهای س

مغــرب ایــران ایــن مجــرا را قنــات و در شــرق آن را کاریــز 

ــی در  ــای زیرزمین ــا جوی ه ــا ی ــن مجراه ــد. ای می نامن

ایــران باســتان نیــز ســاخته می شــده اســت، زیــرا 

پلی پیــوس- مــورخ یونانــی- از وجــود آنهــا در دوران 

مادهــا خبــر می دهــد."

مولوی می گوید:

"شهره کاریز است پر آب حیات 

آب کش تا بردمد از تو نبات"

آنچــه مســلم اســت هــر جــا قنــات بــوده رونــق 

کشــاورزی و عمــران و آبادانــی بــوده، پــس بایســتی بــه 

ــط  ــا فق ــن قنات ه ــن رفت ــه از بی ــن توجــه داشــت ک ای

ــه  ــوده بلک ــتحصال آب نب ــیوه اس ــک ش ــدن ی ــو ش مح

یــک فرهنــگ بــود کــه بــا خــود آبادانــی همــراه داشــت 

ــر را  ــه کوی ــترش پهن ــا گس ــن قنات ه ــن رفت ــا از بی و ب

ــری  ــات روش دیگ ــار قن ــا در کن ــدیم. ام ــاهد ش ــز ش نی

کــه از دیربــاز دوران هخامنشــیان در ایــران رواج داشــته، 

روش سدســازی یــا بندســازی بــوده کــه در بخش هــای 

ــن  ــت. اولی ــق داش ــران رون ــوب ای ــی و جن ــوب غرب جن

کوشــش های هخامنشــیان در ایــن خصــوص، سدســازی 

ــود.  ــرات ب ــد و ف ــر روی ارون ب

از ایــن ســدها و بندهــا در ســرزمین ایــران و مصــر قدیــم 

ــه  ــان رودخان ــیالب و طغی ــری از س ــت جلوگی ــه جه ب

هــا اســتفاده می شــد. ســاخت بندهــای متعــدد در 

ــه  ــیل خیز ب ــق س ــه در مناط ــک رودخان ــیر ی ــول مس ط

یادداشت ماه
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یادداشت ماه

کمــک  طغیان هــا  این گونــه  خســارات  از  جلوگیــری 

فــراوان می کــرد. امــا آنچــه امــروزه سدســازی را بعنــوان 

یکــی از عوامــل تخریــب محیــط زیســت در برخــی 

ــی  ــد؛ مهندس ــی می کن ــران معرف ــه ای ــورها من جمل کش

ــدم  ــی، ع ــم و غیرکارشناس ــرد مبه ــی، عملک ــدون ارزیاب ب

ارائــه گــزارش شــفاف ارزیابــی و آمایــش ســرزمین، 

ــای آب  ــع مافی ــظ مناف ــه و حف ــد جانب ــای چن ارزیابی ه

می باشــد.

سد طاق عباسی - قدیمی ترین و نازکترین 
سد جهان یزد

در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در بحــران آبــی فعلــی 

ــی  ــک روش مهندس ــازی ی ــران، سدس ــوص در ای بخص

مناســب جهــت حفــظ ذخایــر آبــی هســت یــا نــه؟

بایــد گفــت اگــر سدســازی همــراه بــا ارزیابی های شــفاف 

و دقیــق در جهــت منافــع ملــی باشــد، طراحی مناســب و 

مطالعــات همــه جانبــه عمیــق در حــوزه محیــط زیســت، 

اقتصــاد و شــرایط اقلیمــی و بومــی و اجتماعــی منطقــه 

ــه جــای دردســر  ــد ب ــراه باشــد، می توان ــورد نظــر هم م

بــه حــل مشــکالت کمــک کنــد.

ایــن کاری بــود کــه سال هاســت در سدســازی های ایــران 

بــه آن توجــه نشــده و امــروزه ایــن ســدها بــالی جــان 

ــا خشــک  ــودی کشــاورزی ... ت ــرد و ناب ــد ریزگ آب، تولی

شــدن بســیاری از ذخایــر آبــی ایــران هســتند. 

در ســرزمین مــا بــا تکنولــوژی سدســازی درســت برخــورد 

نشــد همانطــور کــه بــا تکنولــوژی چــاه و پمپ. برداشــت 

ــق در  ــیار عمی ــای بس ــر چاه ه ــا و حف ــه از چاه ه بی روی

ــفره های آب  ــن س ــن رفت ــه از بی ــر ب ــاد، منج ــداد زی تع

ــدن  ــک ش ــبب خش ــان مس ــه نبودش ــد ک ــی ش زیرزمین

ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــیار ش ــای بس ــا و تاالب ه دریاچه ه

سدســازی در هــر دوره ای بــدون رعایــت کــردن اصول آن 

ــای  ــی مافی ــراه باشــد. بطــور کل ــا خطــا هم ــد ب می توان

آب بــدون در نظــر گرفتــن پیشــینه آب و هوایــی و اقلیــم 

ســرزمین، بــدون توجــه بــه اکوسیســتم ســرزمین خشــک 

ایــران و صرفــا بــه دلیــل برتــری دادن منافــع فــردی یــا 

گــروه خــاص بــر کل جامعــه، منابــع آبــی ایــن ســرزمین 

ــی  ــح بوم ــی صحی ــا مهندس ــادی ب ــا متم ــه قرن ه را ک

نیاکانمــان اداره می شــد؛ را بــه خطــر انداخته انــد. در 

بیشــتر ســدهای ســاخته شــده دوران معاصــر، انتخــاب 

رودخانــه عمومــا درســت نبــوده، بــه تغییرات جریــان آب 

در پاییــن دســت توجــه نشــده، از تنــوع زیســتی غفلــت 

ــا  ــادی عموم ــبات اقتص ــت و محاس ــت، سیاس ــده اس ش

غلــط بــوده، ســوء مدیریــت در خطــرات و تاثیــرات 

ســاخت ســد در منطقــه بســیار بــوده، و مجموعا ســاخت 

ــی  ــع مال ــن مناف ــه جهــت تامی ــا ب ــه و لزوم ســد بی روی

گروهــی خــاص بــوده اســت. امــا اینکــه چقــدر از ایــن 

ســدها کارایــی دارنــد و درســت بایــد آنجــا باشــند کــه 

ــد و  ســاخته شــده اند، و سرانجامشــان چــون ســد گتون

ــل نخواهــد شــد ، بحــث دیگریســت. کانی ب

از  تاکنــون  را  ســرزمین  ایــن  آنچــه  کلــی  بطــوری 

ــتگان  ــت گذش ــود حکم ــته ب ــگاه داش ــالی دور ن خشکس

همــراه بــا  مهندســی بومــی، مهندســان آکادمــی نرفتــه 

ــود.  ــن ب ــره روزگار که ــا خب ام

ــت  ــح موقعی ــی صحی ــم  ارزیاب ــا  ش ــه ب ــانی ک مهندس

منطقــه و شــرایط اقلیمــی  فلــک را می شــکافتند و 

طرحــی نــو در می انداختنــد.
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عکس ماه

الجزری نخستین ربات قابل برنامه ریزی انسان نما را در اواخر عمرش ساخت.
 به این علت او به عنوان پدر علم مهندسی رباتیک جهان شناخته می شود. اختراع او، 
یک قایق آبی بود که در آن چهار نوازنده مصنوعی موسیقی برای مراسم و برنامه های 
جشن سلطنتی، آهنگ می نواختند و حاضران را سرگرم می کردند، سازها به صورت 

هیدرولیک و با کمک آب برنامه ریزی می شود. 



http://www.bostanchi.com
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مرور نشریات جهان

ژورنــال  اکتبــر  ماهنامــه  ثابــت  ســتون  بخــش  در 
می  بینیــد: را  بخش هــا  ایــن   ،ASHRAE

• دیتاســنترها: فنــاوری سرمایشــی کــه بایــد بــرای 
دیتاســنترها انتخــاب شــوند

ASHRAE/ اســتاندارد  دیــت  آپ   :IEQ کاربردهــای   •
170  ASHE

TMY نکات مهندسی: نکاتی در مورد •
• کاربردهای تبرید: رفع تراکم

جلســات،  برنامــه  جدیــد،  محصــوالت  همچنیــن 
ــماره  ــن ش ــرکت ها را در ای ــات ش ــگاه ها و تبلیغ نمایش

. نیــد ا می خو
ــن مــوارد  ــن شــماره هــم شــامل ای ــاالت ای ــن مق عناوی

می شــود:
• سیســتم ژئوترمــال بــرای ســاختمان چندمنظــوره 
شــهری از ســری پروژه هــای برنــده جوایــز اشــری

•  بهبــود عملکــرد انــرژی بــا روش یکپارچــه برای سیســتم 
مدرســه از ســری پروژه هــای برنــده جوایــز اشــری

ــزات  ــداری تجهی ــرای نگه ــرد ب ــتفاده ار مب ــل اس • تحلی
ــوع ــه مطب تهوی

• مســیر بالقــوه بــرای اتوماســیون تغذیــه ســوخت 
بهینه ســازی  ،HVAC سیســتم 

در بخش حوادث اورژانسی این شماره آمده است: 
دوچرخه ها و اسکوترهای برقی

در ســال جــاری شــهر نیویــورک تقریبــا 200 حریــق 
کــه شــامل دوچرخه هــا و اســکوترهای برقــی هــم 
ــن  ــت ای ــا محبوبی ــرده اســت. ب ــه ک ــوده اســت تجرب ب
ــان،  ــر جه ــری دار در سراس ــل بات ــل و نق ــایل حم وس
کارشناســان ایمنــی هشــدار می دهنــد کــه قوانیــن 
ــایل الزم  ــن وس ــتفاده از ای ــرای اس ــخت گیرانه تری ب س

ــت.  اس
ارزیابی حریق: یک کار در حال پیشرفت

ــرای  ــر ب ــای برت در ســی امین ســالگرد NFPA 921، راهنم
ــک  ــت ی ــد اس ــی جدی ــه گزارش ــق، ک ــی های حری بررس

ــد.  ــه می کن ــق ارائ ــی حری ــته بررس ــی از رش ارزیاب
در بخش اخبار هم می خوانید:

حــوادث عجیــب: انفجــار در مخــزن شــکالت، ســیالبی از 
شــیره کنجــد

بین الملــل: یــک آزمایــش کانادایــی نشــانه هایی در 
مــورد آتش ســوزی در ســاختمان های چوبــی ارائــه 

می کنــد. 
NFPA 715. یــک اســتاندارد جدیــد در مــورد تشــخیص 

گاز.
ــه  ــوم ارائ ــاره ف ــژه ای درب ــده ی وی ــماره پرون ــن ش در ای

ــت. ــده اس ش
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سخن اول( واژه مهندسی:

ایــن واژه از کلمــه التیــن قــرون وســطایی “ingenium“ به 

مفهــوم طراحــی و ابــداع گرفتــه شــده اســت و نیــز کلمــه 

ــا  ــور ی ــرای موت ــن “ingeniare“ب ــه التی ــی از کلم مهندس

ابتــکار بــه معنــای نــوآوری مبتکرانــه گرفتــه شــده اســت. 

بنابرایــن مهندســی فراینــد طراحــی جهــان ســاخته شــده 

توســط انســان اســت. نقــش مهندســان تغییــر جهــان در 

جهــت تامیــن نیازهــای جوامــع انســانی اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــاخه ای از مهندس ــک ش ــی مکانی مهندس

فیزیــک مهندســی و ریاضیــات را بــا دانــش مــواد تلفیــق 

ــتم های  ــاخت سیس ــز و س ــی، آنالی ــا طراح ــوده و ب نم

مکانیکــی ســروکار دارد. ایــن رشــته قدیمی تریــن و 

ــادر  ــه م ــد و ب ــی می باش ــوم مهندس ــترده ترین عل گس

مکانیــک  مهندســی  دارد.  شــهرت  مهندســی   علــوم 

پرونده ماه

ما امروز در روز مهندسین مکانیک هستیم

علیرضا واصف
دبیر تحریریه

ــی  ــزرگ ایران ــاد دانشــمند ب ــه ی ــران روز پنجــم اســفندماه می باشــد. ایــن روز ب روز مهنــدس در گاه شــمار رســمی ای

خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــه ثبــت رســید. امــا آبــان مــاه هــم یــک مناســبت، خــاص مهندســی مکانیــک داریــم 

 )INGENIOUS DEVICES( و آن هــم بــه بهانــه زادروز "احمــد بــن موســی بــن شــاکر خراســانی" مولــف کتــاب الحیــل

قــرن نهــم میــالدی نابغــه مهندســی مکانیــک ایرانــی و ســازنده دســتگاه های خــودکار آبی-هوایی-بــادی اســت. 

ــی  ــاده مکانیک ــکارات خــارق الع ــه حــاوی دســتاوردها و ابت ــاب ک ــد کت ــه چن ــم ب ــه مناســب دیدی ــن بهان ــه همی ب

ــی داشــته باشــیم. ــان اســت نگاهــی اجمال ایرانی
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ــک،  ــد اســتاتیک، دینامی ــی همانن ــد درک مفاهیم نیازمن

ــح، دانــش مــواد، آنالیــز  ترمودینامیــک، مقاومــت مصال

ســازه ها و الکتریســیته اســت. 

ــن شــاخه  پژوهش هــای دانشــمندان مســلمان در چندی

و  فیزیــک  در  آنــان  نظریه هــای  از جملــه  علــوم،  از 

ــم حرکــت اجســام(،  شــاخه های آن چــون مکانیــک )عل

اســتاتیک )علــم تعــادل اجســام(، اپتیــک )نورشناســی(، 

هیدرولیک)مکانیــک ســیاالت(، زمــان ســنجی، و چندیــن 

ــوم  ــه در عل ــت ک ــی اس ــوع دانش ــر موض ــاخه دیگ ش

ــم  ــان عل ــه هم ــل ک ــم الحی ــا عل ــل" ی ــه "حی ــالمی ب اس

ــده  ــهور ش ــی مش ــی و طبیع ــای ریاض ــر و حیله ه تدابی

بــود. نقــش دانشــمندان مســلمان در تکامــل علــم فیزیک 

و مکانیــک و ترجمــه ی آثــار و کتــب و رســاله های آنــان 

بــه دســت دانشــمندان غربــی، زمینه ســاز پیشــرفت ایــن 

ــش  ــی از نق ــرای آگاه ــد. ب ــرب گردی ــا و غ ــم در اروپ عل

دانشــمندان و مهندســان اســالمی در طراحــی و ســاخت 

ــه بررســی دیدگاه هــا و بررســی  ــاز ب ایــن دســتاوردها نی

ــک و  ــوزه مکانی ــده در ح ــای مان ــه ج ــار ب ــن آث مهم تری

فیزیــک می باشــیم، آثــار دانشــمندانی چــون؛ بنوموســی، 

بدیــع الزمــان جــزری، خازنــی، ابــن هیثــم، محمــد بــن 

احمــد بیرونــی، کنــدی، و جّیانــی می توانــد گویــای ایــن 

دانــش و مهــارت آنــان باشــد.

سخن دوم( کتاب الحیل: 

نخســتین مهندســان عالــم اســالم ســه بــرادر بــه نام هــاى 

احمــد و محمــد و حســن، فرزنــدان موســى بــن شــاکر، 

ــو  ــل بن ــاب الحی ــد. کت ــى بودن ــو موس ــه بن ــهور ب مش

ــه  ــر مــدون شــناخته شــده در زمین موســى نخســتین اث

ــن  ــى رود. در ای ــمار م ــه  ش ــالم ب ــان اس ــک در جه مکانی

کتــاب، یکصــد دســتگاه شــرح داده شــده اند کــه بیشــتر 

ــواص  ــتفاده از خ ــا اس ــودکار و ب ــورت خ ــه  ص ــا ب آنه

ــامل  ــایل ش ــن وس ــد. ای ــیاالت کار مى کنن ــى س مکانیک

ــواع  ــى، ان ــاعت هاى آب ــودکار، س ــاى خ ــواع فواره ه ان

ــودکار  ــاى خ ــاه، آفتابه ه ــاى چ ــاى آب و چرخ ه باالبره

و وســایلى ماننــد ایــن هســتند. نکتــه جالــب در مــورد 

پژوهش هــاى ایــن ســه بــرادر آن اســت کــه آنــان پانصد 

ســال پیــش از اروپــا و بــراى نخســتین بــار، میل لنــگ را 

ــد. ــکار برده ان ــى ب ــاى فن ــوزه دانش ه در ح

اصــل ایــن کتــاب کــه بــا عنــوان کتــاب الحیــل شــناخته 

برابــر 850 م در  می شــود در حــدود ســال 236 ه.ق 

شــهر بغــداد بــه زبــان عربــی نوشــته شــده اســت. دکتــر 

ــاب را  ــن کت ــار مت ــرای نخســتین ب ــل خاورشــناس ب هی

ــده و منتشــر  ــان انگلیســی برگردان ــه زب ــی ب ــان عرب از زب

ــک در  ــر ی ــه ه ــرح ک ــد ط ــش از یکص ــت. بی ــرده اس ک

ــت در  ــب اس ــتگاهی جال ــراع دس ــده اخت ــود بازگوکنن خ

ــدی  ــچ تردی ــی هی ــه ب ــت ک ــده اس ــاب گردآم ــن کت ای

بخصــوص از حیــث قدمــت بــا ســتایش صاحب نظــران 

ــرو شــده اســت. روب

پرونده ماه
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زیــادی فواره هــای  از تعــداد  نیــز  پایــان کتــاب  در 

مختلــف ســخن رفتــه اســت کــه بــه اصطــالح امــروزی 

می دهنــد  نشــان  و  می کننــد  کار  اتوماتیــک  بطــور 

ــده  ــن پیچی ــوز و قوانی ــول و رم ــا از اص ــراح آنه ــه ط ک

ــوا(  ــار ه ــا فش ــودکار ب ــتگاه های خ ــتانیک )دس اتروس

و هیدرواســتاتیک )دســتگاه های خــودکار بــا فشــار 

ــا  ــودکار ب ــتگاه های خ ــتانیک )دس ــات( و پنومواس مایع

ــه  ــا ک ــه بس ــته و چ ــراوان داش ــی ف ــاد( آگاه ــار ب فش

دانشــمندان امــروزی چنیــن اختراعاتــی را از یــک ایرانــی 

ــرده  ــه ک ــتی عرض ــه درس ــش ب ــرن پی ــازده ق ــه در ی ک

ــد. ــاور بدانن ــل ب ــت غیرقاب اس

برخــی از وســایل توصیــف شــده در کتــاب از آثــار هــرون 

ــی  ــن مهندس ــی و همچنی ــون بیزانس ــکندرانی و فیل اس

ــد و  ــام گرفته ان ــدی اله ــی و هن ــی، چین ــتانی ایران باس

ــی  ــو موس ــرادران بن ــود ب ــات خ ــر اختراع ــیاری دیگ بس

ــار  ــه آث ــئول ترجم ــه مس ــه در دارالحکم ــا ک ــد. آنه بودن

ــروع  ــه ش ــوان نقط ــه عن ــار را ب ــن آث ــد ای ــی بودن یونان

ــا  گرفتنــد ولــی بســیار بــه آن افزودنــد. کار زیــاد آنهــا ب

کنترل هــای اتوماتیــک آنهــا را از پیشــینیان یونانــی 

متمایــز می کنــد. اســتفاده از ســوپاپ های خــودکار، 

تاخیــری ،  سیســتم های  زمان گیــری،  دســتگاه های 

کنترلرهــای پنوماتیــک و هیدرولیــک در ایــن زمینــه 

ــار اســتفاده از  ــن ب ــرای اولی ــاب ب شــاخص هســتند. کت

ــد. ــرح می ده ــا ش ــی از پروژه ه ــک را در برخ ــه فیدب حلق

ســخن ســوم( مبانــی نظــری و عملــی مهندســی مکانیــک 

ــالمی: در تمدن اس

)الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل(

کتــاب حاضــر ســند مهندســی بســیار مهمــی اســت که در 

زمینــه تاریــخ فنــاوری در جهــان اســالم بــر جــای مانــده 

اســت و میــزان پیشــرفت دانــش فنــی مســلمانان را تــا 

ــر  ــن اث ــش ای ــال های آفرین ــه س ــم ک ــرن شش ــر ق اواخ

بدیــع اســت نشــان می دهــد. نویســنده، بدیــع الزمــان 

جــزری، طــرز کار و ســاخت پنجــاه دســتگاه را کــه خــود 

ســاخته و بــه کار بــرده اســت بــا جزئیــات فنــی و روشــی 

ــن  ــد. ای ــرح می ده ــاب ش ــن کت ــین در ای ــل تحس قاب

ــی و شــمعی، ظــروف  دســتگاه ها شــامل ســاعت های آب

و فواره هــای خــودکار، ابــزار نواختــن نــی، وســایل 

ــا  ــزی ب ــر در فل ــایلی نظی ــاه و وس ــر و چ ــانی از نه آبرس

نقش هــای ظریــف و زیبــا، ابــزار هندســی، قفــل رمــزی، 

ــریح  ــت. روش وی در تش ــب اس ــون دار مرک ــل کل و قف

مســائل مهندســی و ســاخت و تصنیــف یــک کتــاب فنــی 

در مقایســه بــا کار پیشــینیان کــم نظیــر و برای مهندســان 

ــه طــوری  ــٌا در خــور توجــه اســت، ب ــز عمیق امــروزی نی

ــی  ــی نظــری و عمل ــوان از توضیحــات وی مبان کــه می ت

مهندســی مکانیــک و کنتــرل خــودکار و ســاخت و تولیــد 

را در تمــدن اســالمی اســتنتاج کــرد.

پرونده ماه
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ــای  ــزری، مقدمه ه ــی ج ــن اص ــر مت ــالوه ب ــاب، ع در کت

پروفســور  و  هیــل  پروفســور  از  مفصلــی  تحقیقــی 

دســتگاه ها  تفصیلــی  شــرح  نیــز  و  یوسف الحســن 

بــه زبــان مهندســی امــروزی همــراه بــا نقشــه های 

توضیحــی از پروفســور هیــل آمــده اســت. کتــاب جــزری 

ــو  ــه نح ــز ب ــرب نی ــاوری در غ ــخ فن ــگران تاری را پژوهش

وســیعی بررســی کرده انــد. کتــاب حاضــر از معــدود 

آثــاری اســت کــه در زمینــه تاریــخ تکنولــوژی در جهــان 

اســالم برجــا مانــده اســت. ســاعت های آبــی و شــمعی، 

ظــروف و فواره هــای خــودکار، وســایل آبرســانی از نهــر و 

چــاه، قفــل رمــزی  و قفــل کلــون دار مرکــب از جملــه 50 

ــزری  ــمعیل الج ــن اس ــز ب ــه ابی الع ــت ک ــتگاهی اس دس

ــرده  ــه کار ب ــا ب ــا ســاخته ی ــا طراحــی کــرده و ی خــود ی

ــر شــده در  ــه برخــی دســتگاه های ذک اســت. نگاهــی ب

ــت. ــف نیس ــی از لط ــاب خال ــن کت ای

• الجــزری نخســتین ربــات قابــل برنامه ریــزی انســان نما 

را در اواخــر عمــرش ســاخت. بــه ایــن علــت او بــه عنوان 

ــم مهندســی رباتیــک جهــان شــناخته می شــود.  پــدر عل

اختــراع او، یــک قایــق آبــی بــود کــه در آن چهــار نوازنده 

مصنوعــی موســیقی بــرای مراســم و برنامه هــای جشــن 

ســلطنتی، آهنــگ می نواختنــد و حاضــران را ســرگرم 

ــا کمــک  ــه صــورت هیدرولیــک و ب ــد، ســازها ب می کردن

آب برنامه ریــزی می شــود. 

• بدیــع الزمــان جــزری در 1206 میــالدی اولیــن بــار دنــده 

ســگمنت را بــرای تبدیــل حرکــت چرخشــی بــه حرکــت 

ــه  ــرد ک ــراع ک ــرای کشــیدن آب اخت ــت و برگشــتی ب رف

امــروزه در صنعــت مصــارف زیــادی دارد.

ــران  ــان و روم و ای ــگ از یون ــل لن ــبه می ــای ش • طرح ه

باســتان بــرای تبدیــل حرکــت خطــی بــه شــبه دورانــی 

و  می رفته انــد  بــکار  دســتی  آســیاب های  در  مثــال 

بنوموســی نیــز در قــرن 9 میــالدی نمونــه  ای شــبه 

میل لنــگ را بــکار میبرنــد ولــی اولیــن طــرح میــل لنــگ 

امــروزی را بدیــع الزمــان جــزری در 1206 میــالدی در 

طراحــی یــک پمــپ آب دو ســیلندر بــکار بــرد کــه 6 قــرن 

بعــد در موتورهــای بخــار و ســپس درونســوز کاربــرد آن 

شــروع شــد.

• بدیــع الزمــان جــزری در اواپــل قــرن 13 میــالدی یــک 

پمــپ دو ســیلندر بــا آرایــش متضــاد )باکســتر( طراحــی 

کــرد کــه تمــام اجــزای یــک پمــپ امــروزی مثــل ســوپاپ 

ــت  ــود و می توانس ــار و ... را دارد ب ــرخ طی ــگ چ میل لن

آب را تــا ارتفــاع 13.6 متــر بــاال بکشــد.

ســخن چهــارم( ترازهــای کرجــی، رســاله ای در فــن 

زیرســطحی: آب هــای  اســتخراج 

ــه  ــاده ک ــای س ــا ابزاره ــن ب ــردن زمی ــراز ک ــم ت در قدی

عمدتــًا بــر ترازهــای آبــی اســتوار بودنــد، صــورت 

می گرفــت. گرچــه ایــن ابزارهــا نتایــج نســبتًا دقیقــی بــه 

دســت میدنــد، ولــی اســتفاده از آنهــا ســخت، طوالنــی 

و نیروبــر بــود. مســاحان قدیــم معمــواًل فاصله هــا را بــا 
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اســتفاده از طنــاب و تیرچوبــی انــدازه می گرفتنــد. واحــد 

اندازه گیــری در جاهــای مختلــف متفــاوت بــود. معمــواًل 

از مثلــث متساوی الســاقین راســت گوشــه و شــاقول 

بــرای تــراز کــردن اســتفاده می شــد تصویرهــای اینگونــه 

اســباب ها روی بناهــای یادبــود و الــواح بــه جــای مانــده 

ــود. ــده می ش ــم دی ــاحان قدی از مس

وســایلی ماننــد آینــه، مربــع هندســی، ربــع و اســطرالب 

نیــز بــرای اندازه گیــری ارتفــاع بــه کار می رفــت.در 

ــی  ــدس برجســتۀ ایران ــل ســده پنجــم هجــری مهن اوای

بــه نــام کرجــی از شــهر باســتانی کــرج در کتــاب ارزشــمند 

ــه برداری  ــای نقش ــة، ابزاره ــاه الخفی ــاط المی ــود، إنب خ

معرفــی کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا ســاختۀ خــود او 

ــری  ــای اندازه گی ــأ ابزاره ــا را منش ــوان آنه ــت و می ت اس

ــتین  ــه نخس ــت ک ــر اس ــه ذک ــت . الزم ب ــروز دانس ام

ــاره وســایل تــراز کــردن در اروپــا،  کتاب هــای چاپــی درب

مربــوط بــه ســده شــانزدهم میــالدی اســت؛ حــال آنکــه 

ــاد  ــخ ی ــل از تاری ــرن قب ــج ق ــل پن ــی حداق ــاب کرج کت

شــده بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. وی در ایــن اثــر 

عمدتــًا بــه معرفــی ابزارهــای نقشــه برداری و روش هــای 

ارتفــاع  و  فاصله هــا  ارتفــاع،  اختــالف  اندازه گیــری 

کوه هــا و روش هــای تــراز کــردن و شــیب دادن و یافتــن 

ــت. ــه اس ــا پرداخت ــرای قنات ه ــب ب ــیرهای مناس مس

سخن پنجم( چند کتاب معاصر: یک سخن دیگر؛

بــی شــک فــراوان هســتند کتاب هایــی کــه می تــوان از 

ــن  ــط خواســتیم در ای ــا فق ــا ... م ــرد و ام ــاد ک آن هــا ی

ــه  ــد ادام ــیم و باش ــته باش ــارتی داش ــاه اش ــال کوت مق

ــیع  ــترده و وس ــی گس ــک علم ــد. مکانی ــای بع در فرازه

ــا. در دوره ای  ــاد و گازه ــا ب ــه ت ــیاالت گرفت ــت از س اس

کــه هســتیم بارش هــا بســیار کوتــاه و متاســفانه کمیــاب 

شــده و مشــکل بی آبــی فــراروی مــا هســت. نظام هــای 

آبیــاری ســنتی در ایــران نوشــته جــواد صنفی نــژاد 

ــگان  ــرای هم ــدن آن ب ــه خوان ــت ک ــی اس از کتاب های

ــت. ــه اس ــب توج ــک جال ــین مکانی ــژه مهندس بوی

ــدن  ــای تم ــرای بق ــع ب ــن مناب ــی از حیاتی تری "آب یک

ــات  ــر در حی ــد زراعــی موث ــان عوامــل تولی اســت. از می

ــر  ــر و تعیین کننده ت ــران، آب از همــه مهمت روســتاییان ای

اســت؛ و بارزتریــن دلیــل آن هــم موقعیــت جغرافیایــی 

ــام  ــت آب در تم ــت. اهمی ــرزمین اس ــن س ــی ای و طبیع

نواحــی ایــران بــه یــک انــدازه نیســت، بلکــه در نواحــی 

ــار  ــه دچ ــرزمین ک ــن س ــزی ای ــی و مرک ــرقی، جنوب ش

کم آبــی هســتند نقــش آن مهمتــر اســت، بــه طــوری کــه 

کمبــود آب در ایــن مناطــق مانع اصلی توســعه کشــاورزی 
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محســوب می شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش آب 

در زندگانــی روســتاییان ایــران بــوده اســت کــه از همــان 

ادوار پیــش از تاریــخ شــبکه های دقیــق و ظریفــی از 

ــده و  ــود آم ــه وج ــرزمین ب ــن س ــز در ای ــاری و کاری آبی

توســعه یافتــه اســت و ... همیــن مولــف را بــر آن داشــته 

گوشــه هایی از ایــن فرهنــگ نظام هــای ســنتی آبیــاری را 

جمــع آوری و تدویــن نمایــد.از نظام هــای آبیــاری ســنتی 

ــران  ــنتی در ای ــی و س ــازی طبیع ــاب یخ س ــم ؛ کت گفتی

ــا  ــدس علیرض ــژاد و مهن ــدی بهادری ن ــر مه ــف دکت تالی

دهقانــی هــم نــام ببریــم. کتــاب حاضــر کتابــی کامــل و 

ــران اســت. یخ ســازی طبیعــی  ــع از یخ ســازی در ای جام

ــع در  ــیار دارد. در واق ــینه ی بس ــران پیش ــنتی در ای و س

ــنا  ــی آش ــازهای طبیع ــا یخ س ــده ب ــاب خوانن ــن کت ای

ــه یخ ســاز  ــاب در میان ــن کت ــا مطالعــه ی ای می شــود و ب

چیســت و چگونــه اســت و در میانــه گذشــتگان مــا بــا 

تمــام مشکالتشــان چگونــه شــاهکار می آفریدنــد. در 

ــع  واقــع فــردی کــه می خواهــد کامــال از یخ ســازها مطل

ــام  ــد پاســخ تم ــاب می توان ــن کت ــدن ای ــا خوان شــود ب

ســواالتش را بیابــد. کتــاب اشــاره دارد بــه مردمــی کــه در 

مناطــق کویــری و گرمســیری ایــران زندگــی می کرده انــد 

بــا شــاهکارهایی کــه آفریدنــد نــه تنهــا مشــکل نوشــیدن 

ــد، بلکــه توانســتند  ــک در تابســتان را حــل کردن آب خن

ــا،  ــدی، حیاط ه ــقف های گنب ــا، س ــراع بادگیره ــا اخت ب

تابســتان  در  خــود  بــرای  زیرزمین هــا  و  ســرداب ها 

ــرد  ــازی آب س ــا ذخیره س ــد و ب ــن نماین ــایش تامی آس

زمســتان در آب انبارهــای زیرزمینــی و تولیــد یــخ در 

شــب های ســرد و صــاف زمســتان و انبــار آن بــرای 

تابســتان مشــکل نوشــیدن آب خنــک در تابســتان 

ــی  ــه بررس ــر ب ــاب حاض ــده در کت ــد. نگارن ــل نماین را ح

ــاب  ــب کت ــه و مطال ــران پرداخت ــنتی در ای ــازی س یخ س

ــی از  ــوان برخ ــت. عن ــرده اس ــم ک ــل تنظی ــه فص را در ن

ــرژی  ــارف ان ــع و مص ــد از: مناب ــاب عبارت ان ــب کت مطال

ــتان در  ــب های زمس ــی در ش ــازی طبیع ــران؛ یخ س در ای

حوضچه هــای کم عمــق؛ ســاختمان یخ ســاز؛ مصالــح 

مــورد اســتفاده در یخ ســازها و طراحــی سیســتم تولیــد 

ــرای یــک ســاختمان اداری. ــخ ب ــره ی و ذخی

و در پایــان هــم یــادی کنیــم از انجمــن مهندســین 

مکانیــک ایــران:

ــه  ــال 1367 ب ــران در س ــک ای ــان مکانی ــن مهندس انجم

همــت گروهــی از اســتادان و مهندســان عالقمنــد ، 

آقایــان دکتــر مهــدی بهادری نــژاد، مهنــدس محمــد 

باقریــان، مرحــوم دکتــر تقــی ابتــکار، مهنــدس اســماعیل 

حبیــب زاده، دکتــر ســعید ســهراب پور، دکتــر احمــد علــی 

ــر  ــدی، دکت ــری زفرقن ــر صاب ــی اکب ســهرابی، مهنــدس عل

ــزاده، مهنــدس  حســن ظهــور، مهنــدس محســن مهرعلی

مهــرداد وفائــی، دکتــر فتــح اهلل امــی بمنظــور گســترش و 

اعتــالی علــوم  و فنــون مهندســی مکانیــک و پاســخگویی 

ــه ضروری تریــن نیازهــای اقتصــادی و صنعتــی کشــور  ب

و ارتقــاء علــوم و دانــش تشــکیل گردیــده اســت و پــس 

ــت از وزارت  ــوز فعالی ــذ مج ــنامه و اخ ــن اساس از تدوی

ــرکت ها و  ــت ش ــخ 1370/5/6 در اداره ثب ــور در تاری کش

موسســات غیــر تجــاری تحــت شــماره 5955 بــه ثبــت 

رســیده اســت.

* اســاتید بســیاری کــه در راه اعتــالی نــام بــزرگ ایــران 

اســالمی فــداکاری هــای فــراوان کــرده انــد در ایــن کوتاه 

ــده  ــد اســت در آین ــه امی نوشــتار آورده نشــده اســت ک

ذکــر و یــادی هرچنــد ناچیــز و انــدک از آنهــا بشــود.

پایان

پرونده ماه
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ــالب  ــی آب و فاض ــوم و مهندس ــره عل ــن کنگ 1. چهارمی
ــران ای

ایــن کنگــره از روز ســه شــنبه، 1 آذر 1401 لغایــت پنجشــنبه، 
3 آذر 1401 توســط انجمــن آب و فاضــالب ایران, دانشــگاه 
علــوم پزشــکی قــم, دانشــگاه قــم, شــرکت آب و فاضــالب 

اســتان قــم برگــزار می شــود.

2. دومیــن کنفرانــس ملــی محیــط زیســت ســالم و 
ــا و  ــوق شــهروندی چالش ه ــو حق ــدار در پرت توســعه پای

ــا راهبرده
ایــن کنفرانــس در روز پنجشــنبه، 3 آذر 1401 توســط 
موسســه آمــوزش عالــی آپادانــا شــیراز و در شــهر شــیراز 

برگــزار می شــود.

3. اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی محیــط ســاخته شــده 
در عصــر دیجیتــال

ایــن کنفرانــس از روز پنجشــنبه، 3 آذر 1401 لغایــت جمعه، 
4 آذر 1401 توســط دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران در شــهر 

تهــران برگــزار می شــود.

4. دومیــن کنگــره بیــن المللــی مهندســی عمــران، 
زیســت محیــط  و  ســاختمانی  مصالــح  معمــاری، 

ــه  ــط دبیرخان ــنبه، 7 آذر 1401 توس ــره روز دوش ــن کنگ ای
دائمــی همایــش در شــهر هلســینکی فنالنــد برگــزار 

می شــود.

5. دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی یافتــه هــای پژوهشــی 
در علــوم پایــه و علــوم مهندســی

ایــن کنفرانــس در روز پنجشــنبه، 10 آذر 1401 توســط 
دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس در شــهر تهــران برگــزار 

. د می شــو

6. پانزدهمیــن همایــش بیــن المللــی پیشــرفت های 
ــوژی ــوم و تکنول عل

ایــن همایــش از روز ســه شــنبه، 15 آذر 1401 لغایــت 
ــی  ــوزش عال ــه آم ــط موسس ــنبه، 17 آذر 1401 توس پنجش

خــاوران در شــهر مشــهد برگــزار می شــود.

عمــران،  مهندســی  ملــی  کنفرانــس  7. شــانزدهمین 
شهرســازی و  معمــاری 

ــط  ــنبه، 15 آذر 1401 توس ــه ش ــس در روز س ــن کنفران ای
شــانزدهمین کنفرانــس ملــی مهندســی عمــران، معمــاری 

ــود. ــزار می ش ــیروان برگ ــهر ش ــازی در ش و شهرس

ــی و  ــوم، مهندس ــی عل ــن الملل ــس بی ــومین کنفران 8. س
ــن ــای نوی ــب و کاره ــوژی در کس ــش تکنول نق

توســط   1401 آذر   20 روز یکشــنبه،  در  کنفرانــس  ایــن 
ــه  ــر ترکی ــهر ازمی ــرز در ش ــن الب ــش آروي ــركت هماي ش

می شــود. برگــزار 

9. اولیــن کنفرانــس و نمایشــگاه مدیریــت فنــاوری 
ــا  ــران ب ــت ای ــت نف ــان در صنع ــش بنی ــوالت دان محص

فرصت هــا و  چالش هــا  رویکــرد 
ایــن کنفرانــس از روز ســه شــنبه، 22 آذر 1401 لغایــت 
پنجشــنبه، 24 آذر 1401 توســط دانشــگاه صنعــت نفــت در 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــهر ته ش

ــس  ــن کنفران ــی و چهارمی ــس مل ــن کنفران 10. یازدهمی
ــی  ــس مل ــن کنفران ــوالد و دومی ــازه و ف ــی س ــن الملل بی

)LSF( قاب هــای ســبک فــوالدی
ایــن کنفرانــس از روز ســه شــنبه، 22 آذر 1401 لغایــت 
پنجشــنبه، 24 آذر 1401 توســط انجمــن ســازه های فــوالدی 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــهر ته ــران در ش ای

11. دوازدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی آکوســتیک و 
ارتعاشــات

ایــن کنفرانــس از روز چهارشــنبه، 23 آذر 1401 لغایــت 
پنجشــنبه، 24 آذر 1401 توســط انجمــن آکوســتیک و 
ــهر  ــر در ش ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــران, دانش ــات ای ارتعاش

تهــران برگــزار می شــود.

ــاری و  ــران، معم ــی عم ــن الملل ــس بی ــن کنفران 12. نهمی
ــازی شهرس

ایــن کنفرانــس در روز جمعه، 25 آذر 1401 توســط دبیرخانه 
دائمــی کنفرانــس در شــهر تهــران برگزار می شــود.

تقویم نمایشگاهی، کنفرانس ها و سمینارهای آذر 1401

گردهمایی ماه
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13. پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی متالورژی، 
ــک و معدن مکانی

ایــن کنفرانــس در روز جمعه، 25 آذر 1401 توســط دبیرخانه 
دائمــی کنفرانــس در شــهر تهــران برگزار می شــود.

14. هشــتمین کنفرانــس بیــن المللــی مــواد کامپوزیتــی: 
ســاخت، خــواص و کاربــرد

ــت  ــنبه، 29 آذر 1401 لغای ــه ش ــس از روز س ــن کنفران ای
چهارشــنبه، 30 آذر 1401 توســط دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران, دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمانشــاه در شــهر 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ته

ــت،  ــی دوســاالنه نف ــن الملل ــس بی ــن کنفران 15. چهارمی
ــیمی گاز و پتروش

ایــن کنفرانــس از روز چهارشــنبه، 30 آذر 1401 لغایــت 
پنجشــنبه، 1 دی 1401 توســط دانشــگاه خلیــج فــارس در 

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــهر بوش ش

16. چهارمیــن کنفرانــس بیــن المللــی فناوری هــای نویــن 
در مهندســی معمــاری و شهرســازی ایــران

ایــن کنفرانــس در روز چهارشــنبه، 30 آذر 1401 توســط 
محــور  توســعه  برگزاركننــده همايش هــای  موسســه 
دانــش و فنــاوری ســام ايرانيــان در شــهر تهــران برگــزار 

می شــود.

17. هشــتمین کنفرانــس بیــن المللــی دانــش و فنــاوری 
مهندســی بــرق مکانیــک و کامپیوتــر ایــران

ایــن کنفرانــس در روز چهارشــنبه، 30 آذر 1401 توســط 
ــور  ــعه مح ــای توس ــده همايش ه ــزار كنن ــه برگ موسس
دانــش و فنــاوری ســام ايرانيــان در شــهر تهــران برگــزار 

می شــود.

ــن  ــات نوی ــی مطالع ــن الملل ــس بی 18. هشــتمین کنفران
مهندســی عمــران، معمــاری، شهرســازی و محیط زیســت 

در قــرن 21
ایــن کنفرانــس در روز چهارشــنبه، 30 آذر 1401 توســط 
مركــز توســعه خالقيــت و نــوآوری علــوم نويــن, ســازمان 
ــردی( در  ــی کارب ــگاه علم ــهرداری ها )دانش ــاری ش همی

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــهر ته ش

ــگ،  ــی رن ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت و دومی 19. بیس
و  موادکامپوزیــت  و  صنعتــی  پوشــش های  رزیــن، 

صنعــت آبــکاری

ــل  ــاه در مح ــی 12 آذرم ــخ 9 ال ــگاه از تاری ــن نمایش ای
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

. د می شــو

20. نوزدهمیــن نمایشــگاه  بیــن المللــی متالــورژی )ایــران 
) فو متا

ــل  ــاه در مح ــی 12 آذرم ــخ 9 ال ــگاه از تاری ــن نمایش ای
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

. د می شــو

تبلیغــات،  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  21. هجدهمیــن 
بازاریابــی و صنایــع وابســته

ــل  ــاه در مح ــی 22 آذرم ــخ 9 ال ــگاه از تاری ــن نمایش ای
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

. می شــود

22. بیســت و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش، 
فنــاوری و فــن بازار

ــل  ــاه در مح ــی 22 آذرم ــخ 9 ال ــگاه از تاری ــن نمایش ای
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

. می شــود

23. هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بیمارستان ســازی، 
تجهیــزات و تاسیســات بیمارســتانی

ــل  ــاه در مح ــی 22 آذرم ــخ 9 ال ــگاه از تاری ــن نمایش ای
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

. می شــود

ــگاه  ــواد آزمایش ــزات و م ــگاه تجهی ــن نمایش 24. دهمی
ــاخت ــران س ای

ــل  ــاه در مح ــی 22 آذرم ــخ 9 ال ــگاه از تاری ــن نمایش ای
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

. می شــود

ــوازم  ــی ل ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت و دومی 25. بیس
ــی خانگ

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ 29 آذر الــی 2 دیمــاه در محــل 
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار 

می شــود.

گردهمایی ماه
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دودکش های موتورخانه های گازسوز

مصطفی جلوه گران
دبیر سرویس گاز

ــور دود(، الزامــات، مشــخصات و  ــر عب دودکش هــا )معاب

چگونگــی ســاخت و اجــرای آن هــا )اتمســفریک و تحــت 

: و( نیر

ــی  ــدار داخل ــا ج ــری ب ــه معاب ــا ب ــه: دودکش ه  مقدم

یکپارچــه، صــاف، محفــوظ و غیرقابــل نفــوذ گفتــه 

کشــنده  و  ســمی  محصــوالت  کلیــه  کــه  می شــود 

 Combustion( ــا دود ــی ی ــراق گاز طبیع ــل از احت حاص

products( را کــه از نقطــه گلویــی خروجــی وســیله 

گازســوز دودکــش دار شــروع گردیــده و تــا انتهــای آن در 

زیــر کالهکــی در باالتریــن نقطــه ادامــه داشــته را از درون 

خــود عبــور داده، آنهــا را در هــوای آزاد بــه حالــت دمنــده 

رهــا می کننــد کــه دارای الزاماتــی کلــی و عمومــی 

می باشــد.

الزاماتــی کــه بایــد بــا توجــه بــه اصــول فنــی، مهندســی، 

ــرد  ــورت پذی ــر دود ص ــرای معاب ــتی ب ــی و بهداش ایمن

شــامل، طراحــی، ســاخت و اجــرا بــوده کــه عــدم 

ــی در مســیر آن،  ــه محیط هــای داخل ــری دود ب نفوذپذی

نحــوه خــروج دود در محــل خــروج از معبــر )دودکــش(، 

نحــوه پراکنــده شــدن آن در اطــراف و نکتــه بســیار مهــم 

ــه  ــوس( ب ــی دود )مکــش معک ــت از پس زدگ ــه ممانع ک

محیــط می باشــد، بــه صورتــی کــه ایــن مــوارد، امنیــت 

بهداشــتی، ســالمتی، حفــظ جــان افــراد در داخــل محیط 

زندگــی و خصوصــًا محیط هــای مجــاور خروجــی آن 

ــد.  ــن نمای ــت را تأمی ــظ محیط زیس ــا حف ــراه ب هم

در روزنامــه اطالعــات تاریــخ 97/3/1 بــه نقــل از مرکــز آمار 

ــوع 586  ــه 60 % از مجم ــت ک ــده اس ــالم گردی ــران اع ای

ــه گاز طبیعــی  ــن ب ــده دی اکســید کرب میلیــون تــن آالین

اختصــاص دارد و نفــت گاز بــا 11%و بنزیــن بــا 9% در 

رده هــای بعــد قــرار دارنــد، به طــور کلــی و عمومــی توجه 

بــه ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت و هشــداردهنده 

اســت زیــرا اســتفاده از وســایل گازســوز طبیعــی در 

واحدهــای مســکونی و دیگــر اماکــن ســهم بســیار باالیــی 

از ارقــام فــوق را تشــکیل می دهنــد، لــذا دمیــدن و رهــا 

ــراق هــر وســیله  ــده حاصــل از احت شــدن گازهــای آالین

ــا  ــا ب ــرد، در محیط ه ــوع روش کارک ــر ن ــا ه ــوز ب گازس

ــد  ــه ای باش ــد به گون ــوق بای ــر ف ــرح تذک ــه ش ــه ب توج

کــه بــاز گــردش بــه درون درب هــا و پنجره هــای مجــاور 

ــش  ــا هواک ــراف آن)کولره ــط در اط ــای محی و مکنده ه

هــا و...(، فضاهــای پاییــن در ســطح زمیــن در محــدوده 

تــردد و یــا فعالیــت متصرفیــن و افــراد را نداشــته باشــد 
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و باعــث آلودگــی محیط زیســت نیــز نگــردد و بایــد 

ــوارد  ــه م ــق ب ــت دقی ــن رعای خروجــی دودکش هــا ضم

ــه  ــدی ب ــمت های بع ــًا در قس ــه متعاقب ــی ک و توضیحات

آنهــا اشــاره می گــردد، طراحــی و بــه نحــو مطلوبــی بــه 

باالتریــن نقطــه ارتفاعــی ســاختمان ها بــا ایجــاد شــرایط 

مربوطــه هدایــت شــود کــه بی توجهــی بــه ایــن مــوارد 

موجــب مســئولیت عامــالن و خاطیــان آن خواهــد بــود. 

در بســیاری از مــوارد بــی توجهــی هــا و اهمیــت نــدادن 

بــه ضوابــط اصولــی طراحــی، احــداث و بهــره بــرداری از 

ــا  ــی ت ــوادث گاز گرفتگ ــه ح ــر ب ــا منج ــواع دودکش ه ان

ــوان اصطالحــًا  ــه عن ــروز مــرگ بســیاری از انســان ها ب ب

مــرگ خامــوش یــا به غلــط مــرگ شــیرین شــده اســت، 

ــه دســت  ــی کلی ــف و مســئولیت های قانون ــذا از وظای ل

ــر  ــا و معاب ــرای دودکش ه ــر اج ــط در ام ــدرکاران مرتب ان

ــراح،  ــان ط ــازندگان، مهندس ــان س ــم از کارفرمای دود اع

ناظــر، مجریــان و نصابــان تجهیــزات مرتبــط بــا آنهــا، بــا 

هــر نــوع ســوخت اعــم از جامــد، مایــع و خصوصــًا گاز که 

مــورد بحــث می باشــد بــوده کــه متناســب با مســئولیت 

ــا و  ــح دودکش ه ــاد صحی ــی و ایج ــر طراح ــود در ام خ

معابــر دود بــرای بهره بــرداری ایمــن از آنهــا طبــق اصــول 

و ضوابــط مربوطــه توجــه ویــژه داشــته باشــند.

ــر در  ــل مؤث ــه از عوام ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــاره ای اش

پس زدگــی دود یــا مکــش معکــوس در دودکش هــا 

ــا ســطح مقطــع نامناســب  شــامل به کارگیــری ارتفــاع ی

ــدم  ــط، ع ــه راب ــت لول ــت نادرس ــا، وضعی ــرای آن ه ب

عایقــکاری مطلــوب و پوشــش ناکافــی روی جــدار خارجی 

آن هــا کــه باعــث افــت درجــه حــرارت داخــل دودکــش و 

نفــوذ از جــدار آنهــا بــوده و دیگــر ایــن کــه پاییــن بــودن 

ــاد  ــردی زی ــش )س ــارج دودک ــط خ ــرارت محی ــه ح درج

هــوا= اینــورژ ن( خواهــد بــود، کــه الزم اســت در طراحــی 

و اجــرای دودکش هــا و چگونگــی بهره بــرداری از وســیله 

گازســوز مرتبــط بــه آن بــه ایــن مــوارد مهــم توجــه الزم 

نمــود بــه نظــر می رســد قبــل از ورود بــه ایــن مباحــث 

ــا و  ــواع دمنده ه ــر از ان ــناختی بهت ــرای ش ــرًا ب مختص

مکنده هایــی کــه در ســاختمان ها بــا توجــه بــه ضــرورت 

ــکار گرفتــه می شــوند پرداختــه شــود  مســایل اجرایــی ب

ــًا  ــه همدیگــر و نتیجت ــرات ایــن دو، نســبت ب ــه اث ــا ب ت

دقــت الزم در محــل نصــب آنهــا کــه در طراحــی و اجــرا 

بســیار بــا اهمیــت اســت و در مــوارد زیــر بــه شــرح آنهــا 

پرداختــه شــده اســت توجــه شــود:

الــف- دمنده هــا: عبارتنــد از محل هایــی کــه از آنهــا 

ــای  ــارات و گازه ــوده، بخ ــا آل ــاک ی ــوای پ ــه ه هرگون

ســمی از فضا)یــا محل هایی)کــه در آن وجــود دارد و 

ــی و  ــات فیزیک ــوع ترکیب ــر ن ــا ه ــد می شــوند ب ــا تولی ی

یــا شــیمیایی بــه فضــای دیگــری کــه معمــواًل هــوای آزاد 

ــا فشــار  ــرو ب ــا تحــت نی ــی ی ــه صــورت طبیع اســت، ب

مثبــت نســبت بــه فشــار جــو خــارج شــده یــا دمیــده 

دریچه هــای  هواکش هــا،  انــواع  ماننــد  می شــوند، 

تاسیســات  شــبکه های  انتهــای  و  خروجــی  تهویــه، 

ــای  ــی انته ــا(، خروج ــت ه ــتی و فاضالب ها)ون بهداش

ــر گاز  ــا غی ــوز ی ــای گازس ــواع اجاق ه ــای روی ان هوده

ــواع  ــای ان ــی انته ــف، خروج ــای مختل ــی ه ــوز طباخ س
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ــزوز  ــوز، اگ ــر گازس ــوز و غی ــایل گازس ــای وس دودکش ه

ــه فضاهــای بســته  ــر تهوی ــای معاب ــه، انته وســایل نقلی

ماننــد راهروهــا، راه پله هــا و پارکینگ هــا و مشــابه 

ــود. ــد ب ــا خواهن این ه

ب- مکنده هــا: عبارتنــد از مکان هــا و تجهیزاتــی کــه 

وجــود آنهــا در محل هــای خــود نســبت بــه فشــار جــو 

دارای فشــار منفــی بــوده و هــوای مجــاور خــود را بــا هــر 

ــه صــورت  ــا شــیمیایی ب ــی و ی ــوع مشــخصات فیزیک ن

ــا از  ــده و مســتقیمًا و ی ــرو مکی ــا تحــت نی ــی و ی طبیع

طریــق معابــری بــه فضــای مرتبــط با آن 

ــا،  ــواع هواکش ه ــد ان ــد مانن وارد می کن

انــواع  کولرهــا،  تهویــه،  دریچه هــای 

پنجره هــای  و  درب هــا  هواســازها، 

ــی  ــان و بین ــن، ده ــاختمان ها و اماک س

و  آنهــا  تنفــس  عمــل  در  انســان ها 

ــند. ــل می باش ــن قبی ــواردی از ای م

ج- فاصلــه مســتقیم نقــاط خروجــی بیــن 

ــاط ورودی هــر  ــا نق ــده ب ــوع دمن ــر ن ه

ــوق  ــه در ردیــف هــای ف ــده ک ــوع مکن ن

ــد از تمــام جهــات  ــا اشــاره گردی ــه آنه ب

ــًا  ــر خصوص ــر از 3 مت ــی، کمت جغرافیای

ــب مجــاز نمی باشــد،  ــاد غال در جهــت ب

ــوارد  ــا م ــورت مکنده ه ــن ص ــر ای در غی

ــود  ــه درون خ ــا را ب ــی از دمنده ه خروج

مکیــده کــه اثــرات نامطلــوب در محیــط 

خطــرات  مــوارد  اکثــر  در  و  زیســت 

غیرقابــل جبرانــی را در برخواهند داشــت. 

ــی  ــت در حاالت ــن اس ــم: ممک ــر مه تذک

ــای  ــد دریچه ه ــا مانن ــی از مکنده ه بعض

در  پنجره هــا  یــا  درب هــا  و  تهویــه 

حالتــی عکــس عمــل کــرده و به صــورت 

ــد  ــوده و بای ــی نب ــه دائم ــد ک ــل نماین ــم عم ــده ه دمن

ــود. ــته ش ــودن آن گذاش ــده ب ــرض برمکن ف

معابــر خــروج دود وســایل گازســوز شــامل ســه قســمت 

مســتقل ولــی متصــل و جــذب بــه هــم بــه نــام دودکش 

ــی آن  ــک انتهای ــل از آن، و کاله ــط قب ــه راب ــی، لول اصل

بــوده و هرکــدام در مشــخصات فیزیکــی مربوطــه اعــم از 

ــرداری از آن هــا الزامــات خاصــی  طراحــی، اجــرا و بهره ب

ــه  ــدی ب ــه و در قســمت های بع ــه در ادام وجــود دارد ک

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــوارد آن ه م
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