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مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی
مهدی صداقتی، مرتضی تیزچنگ هرزندی

مقدمه
تحوالت عمده در محیط کسب و کار، مثل جهاني شدن کسب و کار و سرعت باالي تغییرات در فناوري، باعث افزایش رقابت و 
دشواري مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان مي بایست توانایي برخورد با روابط 
دروني و وابستگي هاي مبهم و بغرنج میان فناوري، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیط هاي پیچیده 
این پیچیدگیهاي ذاتي را در زمان تصمیم گیریهاي مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت  نیازمند مدیراني هستند که  اي سازمانها 

ریسک مؤثر که بر مبناي یک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از این فرایند تصمیم گیري را تشکیل مي دهد.
مسلما در فرآیندهای روزانه در سازمان ها و پروژه ها، که حامل ریسک روشنی برای کسب و کار هستند، عدم قطعیت وجود دارد. اما 
همزمان فرصتی نیز در آنها نهفته است که باید از آنها استفاده کرد. بین عدم قطعیت و ریسک پیوندی وجود دارد همچنان که هیلستون 

اشاره می کند: 
ریسک همان عدم قطعیت است که اندازه گیری شده و عدم قطعیت ریسکی است که قابل اندازه گیری نیست.

عدم قطعیت
در اکثر موارد، دو واژه عدم قطعیت و ریسک به صورت معادل و هم معنی بکار می روند. ولی عدم قطعیت با وجود رابطه تنگاتنگی 
که با ریسک دارد، معادل ریسک نیست و در ادبیات مدیریت ریسک نیز این دو اصطالح به صورت کامال مجزا بکار برده می شود. 

ریسک را می توان رویدادی اتفاقی و وابسته به بخت و اقبال بیان کرد، در حالیکه عدم قطعیت کامال با دانش و شناخت مربوط است.
عدم قطعیت ریسک      قطعیت        

غیر قابل اندازه گیری و پیش بینی قابل اندازه گیری و غیر قابل پیش بینی   قابل اندازه گیری و قابل پیش بینی   

راه دیگر برای تمایز بین واژه های ریسک و عدم قطعیت، استفاده از ارتباط بین قلمرو های »دانش « و »آگاهی « است. این موضوع 
در شکل 1 توضیح داده شده است. در ربع باال و سمت راست، محدوده قطعیت قرار دارد که ضمن وجود دانش مربوط به موضوع مورد 
نظر، آگاهی الزم از آن دانش وجود دارد و محدوده دانش کامال درک شده است . در زیر آن، ناحیه غفلت قرار دارد که هیچ آگاهی 
نسبت به دانش موجود در اختیار ما نیست. ربع باال و سمت چپ به ناحیه احتیاط اختصاص دارد که از آگاهی ما در مورد فقدان دانش در 
موضوع مورد نظر نشات گرفته است. نادانی نسبت به ندانسته ها )جهل( نیز در سمت چپ و پایین قرار دارد که در آن، شرایط پیش  رو 

کامال مبهم است. 

بر اساس شکل 1 ریسک در ناحیه احتیاط قرار دارد، یعنی رویدادهایی که در مورد آنها این آگاهی وجود دارد که همه حقایق الزم 
در اختیار نیستند. از سوی دیگر عدم قطعیت در دو ربع پایین شامل غفلت و جهل جای می گیرد. الزم به توضیح است که هر ناحیه، نوع 

خاصی از پاسخ را ایجاب می کند. 
در سالهای اخیر مدیریت ریسک به عنوان بخش مکمل در مدیریت پروژه شناخته می شود که وظیفه تعیین ریسک های پروژه و 
چگونگی اولویت بندی این ریسک را بر عهده داشته و به ضام اغلب مدیران پروژه برای مدیریت پروژه نمونه ضروری فرآیندی کلیدی 

است. 
ریسک

براي درک طبیعت ریسک، ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد. اگرچه تفاوتهاي فراواني در چگونگي تعریف ریسک وجود دارد، ولي 
تعریفي که در ادامه ارائه مي شود، به طور مختصر ماهیت آن را نشان مي دهد:

ریسک یعني احتمال متحمل شدن زیان )دروفی، 1996 (.
طبق تعریف موسسه  پی ام آی  در پیکره دانش مدیریت پروژه پی ام باک  ریسک: رویداد یا شرایطی غیر قطعی است که در صورت 

وقوع، تاثیر مثبت یا منفی بر روی حداقل یکی از اهداف پروژه خواهد گذاشت. این تعریف در جدول 1 تفکیک شده است. 

ریسک
هر نوع عدم قطعیتی در پروژه که در صورت وقوع، یک یا چند هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تهدیدفرصت
هر نوع عدم قطعیتی در پروژه که در صورت وقوع، یک یا چند 

هدف را تحت تاثیر مثبت قرار خواهد داد.
هر نوع عدم قطعیتی در پروژه که در صورت وقوع، یک یا چند 

هدف را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

جدول 1. تعریف ریسک و فرصت ها و تهدیدها
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با وجود این موضوع، در بین اکثر متخصصان مبحث ریسک، تمایل به تفکر منفی و مبتنی بر تهدید در مدیریت ریسک حاکم است. 
اما واقعیت این است که همانگونه که در شکل 2 شرح داده شده است، با تنظیم طرحی واقع گرایانه برای رسیدن به اهداف پروژه، در 
محیط نامطمئنی که پروژه در آن اجرا می شود، می توان دامنه ای از تاثیرات محتمل را، شامل فرصت های رو به ترقی و تهدیدها رو به 
زوال، مطرح کرد. با توجه به شکل 2 با نگاه کارشناسی به ریسک، مدیریت می تواند محل قرارگیری هدف مورد انتظار را انتخاب  نموده 
و دامنه تغییرات نرمال را معین کند. اما همواره باید توجه داشت که امکان تغییرات خارج از این محدوده در هر دو جهت وجود دارد. 
به این معنی که فرصت هایی برای انجام کارها بهتر از طرح ارائه شده وجود خواهد داشت، همانگونه که تهدیدهایی برای دستیابی به 

نتایج بدتر وجود دارد. 

باید از دو عیب مشابه دوری کند. اولی تهدیدهایی است که در یک پروژه به وقوع می پیوندند، در حالی که  هر مدیر پروژه ای 
می  توانست پیش بینی گردد و در صورت انجام اقدامات به موقع، پیش گیری شود. عیب دوم، که به همان اندازه پیشین می تواند برای 
مدیریت پروژه ضعف تلقی شود، از دست دادن فرصت های قابل پیش بینی است. وقوع تهدیدهای قابل اجتناب و عدم بهره گیری از 
فرصت های قابل حصول هر دو پیشامدهای نامطلوب مشابهی هستند که مدیران حرفه ای پروژه باید گام هایی برای کسب اطمینان از این 

که هر دو گروه تهدیدها و فرصت ها به طور موثری شناسایی شده اند، بردارند. 
هر مدیر پروژه ای باید از دو عیب مشابه دوری کند. اولی تهدیدهایی است که در یک پروژه به وقوع می پیوندند، در حالی که 
می توانست پیش بینی گردد و در صورت انجام اقدامات به موقع، پیش گیری شود. عیب دوم، که به همان اندازه پیشین می تواند برای 
مدیریت پروژه ضعف تلقی شود، از دست دادن فرصت های قابل پیش بینی است. وقوع تهدیدهای قابل اجتناب و عدم بهره گیری از 
فرصت های قابل حصول هر دو پیشامدهای نامطلوب مشابهی هستند که مدیران حرفه ای پروژه باید گام هایی برای کسب اطمینان از این 

که هر دو گروه تهدیدها و فرصت ها به طور موثری شناسایی شده اند، بردارند.
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نحوه برخورد با ریسک
از آنجا که تعیین ریسک و منابع آن به تنهایی کافی نمی باشد همواره باید راهی برای واکنش آگاهانه در برابر آن اتخاذ کرد. این 
باید ظرفیت ریسک پذیری هر پیمانکار را پیدا کرد.  ابتدا  واکنش می تواند باعث ایجاد تعادل بین ریسک ها و فرصت ها باشد. در 
ریسک پذیری قابلیت انعطاف و قبول ریسک در یک سازمان است تا به این ترتیب بتوان از سود بیشتری بهره ببرد. این میزان را می توان 
به صورت در صد نسبت به دیگر سازمانها مشخص نمود. بطور مثال پیمانکاری که امکانات مالی بهتر، ماشین آالت سالم تر، روابط 
اجتماعی بهتر و متخصصین کارآزموده تر دارد می تواند بسیاری از عدم قطعیت ها را در محدوده قابل پذیرش برای خود در آورد. 
با تحلیل وضعیت موجود میزان ریسک پذیری خود را بدست آورد. هر فعالیتی که دارای ریسک باشد  پیمانکار می تواند هر لحظه 
می تواند با میزان ریسک پذیری سازمان سنجیده و در صورت امکان برای برخورد با آن یکی از راههای زیر را اتخاذ شود که در شکل  3 

قابل مشاهده است. 
پذیرفتن ریسک ) میزان ریسک کمتر از ظرفیت ریسک پذیری است(   .1

انتقال )واگذاری ریسک(   .2
بیمه کردن )افزایش ظرفیت ریسک پذیری(   .3

کاهش )چشم پوشی از بعضی فرصتها برای کاهش(  .4
مشارکت )تقسیم سود با دیگران برای تقسیم ریسک با آنها(   .5

پرهیز )میزان ریسک بیشتر از ظرفیت ریسک پذیری است(  .6
جمع آوری اطالعات بیشتر )حذف کردن بخشی از مواردی که ریسک تلقی شده اند(   .7

مدیریت ریسک 
که  است  مدیریت  علم  از  جدیدی  شاخه  ریسک  مدیریت 
و  مالی  امور  جمله  از  ها  گرایش  انواع  از  متنوعی  گستره  در 
سرمایه  گذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژه 
های صنعتی و عمرانی و حتی مسایل سیاسی و اجتماعی و نظامی 
جایگاه خود را پیدا کرده و تبدیل به مسئله مهمی هم در مرحله 

عملیاتی و هم در مرحله زیرساخت مدیریتی شده است.
مدیریت ریسک تالشی برای اداره کردن ساختارمند تغییرات 
است.  دگرگونی  حال  در  محیط  در  آنها  مدیریت  و  پروژه  در 
تغییر  به عنوان عامل  این است که خود  هدف مدیریت ریسک 
اداره کرده و روشی کنترل  را  فعلی  مبهم  نموده، موقعیت  عمل 
تیم مدیریت  اختیار  این مساله در  برای  را  پذیر  شده و مدیریت 
به  شبیه  ها  سازمان  در  ریسک  مدیریت  حقیقیت،  در  بگذارد. 
هستند  هایی  »ابزار«  نیازمند  که  است  ماشین  یک  با  رانندگی 
بررسی  را  غبارآلود  و  مبهم  آینده  و  داشته  جلو  به  رو  نگاه  که 
ابرها  بتوانند موانع محتمل )تهدیدها( و میان  و جستجو نموده تا 
مسیر  تصحیح  امکان  رانندگان  به  و  کنند  شناسایی  را  )فرصتها( 
)برنامه( را در زمان متقضی بدهند تا از بحران ها جلوگیری کرده 
و در عین حال، حرکت به سمت مقصد مطلوب را تسهیل نمایند. 
ارزیابي  یا  سنجش  فرایند  ریسک  مدیریت  کلي،  به طور 
ریسک و سپس تدوین استراتژي هایي براي اداره ریسک است. 
بخشهاي  به  ریسک  انتقال  شامل:  ها  استراتژی  این  در  مجموع، 
دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفي ریسک، و پذیرش 
پیامدهاي یک ریسک خاص هستند. مدیریت  تمامي  یا  قسمتي 
از  کننده  جلوگیري  ریسک هاي  روي  تمرکزش  سنتي،  ریسک 
علل قانوني و فیزیکي بود )مثل حوادث طبیعي یا آتش سوزیها، 
تصادفات، مرگ و میر و دادخواهي ها(. مدیریت ریسک مالي، 
تواند  مي  که  بود  ریسک هایي  روي  تمرکزش  دیگر،  از  سوي 
ریسک  مدیریت  کند.  اداره  را  تجاري  و  مالي  ابزار  از  استفاده 
ناملموس، تمرکزش روي ریسک هاي مربوط به سرمایه انساني، 

مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهاي عملیاتي 
شرکتهاي  تمامي  ریسک،  مدیریت  نوع  به  توجه  بدون  است. 
و  شرکتها  و  هستند  ریسک  مدیریت  تیم هاي  داراي  بزرگ 
گروه هاي کوچک به صورت غیر رسمي، در صورت عدم وجود 
نوع رسمي آن، مدیریت ریسک را مورد استفاده قرار مي دهند. 

اولویت بندي  فرایند  یک  مطلوب،  ریسک  مدیریت  در 
منظور  گردیده که بدان طریق ریسک هایي با بیشترین زیاندهي 
و باالترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسک هایي با احتمال وقوع 
کمتر و زیاندهي پایین تر در ادامه مورد رسیدگي قرار مي گیرند. 
در عمل، این فرایند ممکن است خیلي مشکل باشد و همچنین در 
اغلب اوقات ایجاد توازن میان ریسک هایي که احتمال وقوع شان 
باال و زیاندهي شان پایین و ریسک هایي که احتمال وقوع شان 
پایین و زیاندهي شان باالست، ممکن است به طور مناسبي مورد 

رسیدگي قرار نگیرند.

پروژه و مدیریت آن 
پروژه را می توان اینگونه تعریف نمود: »تالشی منحصر به فرد 
در زمانی محدود که اهداف تعریف شده ای را با استفاده از منابع 
متنوع یا در چارچوب مجموعه ای از الزامات برآورده می کند.« 
مدیریت پروژه شامل هزینه، زمان و کیفیت می باشد که تغییر در 
یکی از آنها سبب تاثیر در سایر اجزای پروژه خواهد شد. سیستم 
مدیریت ریسک ضمن تمرکز نمودن بر هر کدام از ارکان مثلث 
پروژه فایده، هزینه هر کدارم را می تواند محاسبه و بر اساس آن 
تغییرات را لحاظ نماید. مدیریت ریسک نمای روشنی را از آینده 
پروژه به دست می دهد که بر اساس آن می توان تصمیم  گرفت 
هر چه دقت و توجه به ریسک در فازهای آغازین پروژه بیشتر 
باشد کمک می کند تا در مرحله اجرا پروژه لطمه کمتری ببیند. 
مثلت  اجرای  روی  بر  اخص  بطور  همچنین  ریسک  مدیریت 
خواهد  زمان  در  تاخیر  سبب  که  عواملی  کند.  می  توجه  پروژه 
شد را پیشاپیش رصد می نماید. هر نوع تاخیر یا تقدمی را در نظر 
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انسانی، تجهیزات، ماشین  نیروی  از  اعم  منابع  می  گیرد. کمبود 
و  پیشاپیش مشخص  خواهند  شد.   ... و  پول  اولیه،  مواد  آالت، 
باشند  بر اساس احتمال می  اینکه موارد ریسک کال  به  با  توجه 
توان  می  استراتژی  و  راهکار  ها یک  از ریسک  هر کدام  برای 
کرد.  استفاده  راهکارها  این  از  وقوع  لحظه  در  تا  نموده  تدوین 
سرعت  به  آن  راهکارهای  و  ریسکها  به  توجه  با  پروژه  مدیر 

می  تواند تصمیم درست و دقیق را بگیرد. 
مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

در اواخر دهه 80 میالدی با جدی شدن موضوعات و مباحث 
پروژه و تدوین چارچوب های آن در مراجع مختلف  مدیریت 
مهم  محورهای  از  یکی  عنوان  به  نیز  ریسک  مدیریت  جهانی، 
از  پروژه ظاهر گشت.  معتبر مدیریت  پروژه در مراجع  مدیریت 
این پس به مرور از تعداد استانداردهایی که به صورت جداگانه به 
مدیریت ریسک در پروژه ها می پردازند کاسته شده و در  مقابل، 
گردید.  افزوده  پروژه  مدیریت  یکپارچه  استانداردهای  به 
از طرق موسسات خصوصی و عمدتا مراجع  استانداردهایی که 
تخصصی جهانی و بین المللی بوده و چارچوب های پیشنهادی 
آنها از حوزه نفوذ یک کشور خارج است. مانند موسسه مدیریت 
پروژه PMI، انجمن مدیریت پروژه APM، سازمان بین المللی 

 .IPMA و انجمن بین المللی مدیریت پروژه ISO استاندارد
همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که پروژه ها در ماهیت خود 
با ریسک صفر وجود  ندارد.  دارای ریسک هستند و پروژه ای 
کند؟  می  دار  ریسک  را  پروژه  چیزی  چه  که  است  این  سوال 
برخی ویژگی ها در ساختار پروژه ها حضور دارند که پروژه ها 
را بطور طبیعی ریسک دار می کنند، برخی از آنها به شرح زیر 

هستند: 
اجزای  و  عناصر  از  تعدادی  شامل  بودن:  منحصربفرد   -

موجود در پروژه که پیشتر انجام نپذیرفته است. 
اقالم تحویلی پروژه: محصول یا خدماتی که یک پروژه   -
باید تولید کند تا منافع و اهدافی که از اجرای آن انتظار می رود، 

بدست آید. 
فرضیه ها: فرض هایی پیرامون جنبه های مختلف پروژه   -
و محیط آن که یا به صورت تصریح شده و یا تلویجی در ذهن 
تصمیم  مبنای  تواند  می  و  دارد  وجود  پروژه  اندرکاران  دست 
عمل  در  موارد،  این  باشد.  پروژه  مشخصات  تعریف  و  گیری 

می توانند صحیح نبوده و غیر واقع بینانه باشند. 
اهداف و الزامات: مغایرت و گاهی تضاد در معیارهایی   -
که موفقیت پروژه بر اساس آنها تعیین می شود، باعث به وجود 

آمدن ریسک می شود.
اهداف  و  نیازها  ها،  خواسته  پروژه:  متفاوت  ذینفعان   -
متغیر و همپوشا و گاهی اوقات تضاد بین اهداف ذی نفعان شامل 
و  تامین کنندگان  پروژه، مشتریان،  پروژه، مدیریت  تیم  اعضای 
پیمانکاران فرعی، همگی به صورت غیر قابل پیش بینی، نیروهای 

مولد تغییر هستند. 
محیط: محیطی که پروژه در آن انجام می شود، شامل   -
محیط خود پروژه و محید سازمان آن، حتی محیط وسیع تر جامعه 
اخالقی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  عوامل  مردم،  توسط  که 
تحت تاثیر واقع می شود و معموال خارج از محدوده قابل کنترل 

پروژه است، منشأ مهمی از ریسک هاست. 
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی 

پژوهش  و  تحقیق  و  ریسک  مدیریت  دهه گذشته،  چهار  در 
در این زمینه به طور چشمگیری در صنعت ساختمانی رشد کرده 
در  آنها  کار  به  آغاز  زمان  و  ساختمانی  های  پروژه  زیرا  است. 
دلیل  به  که  رسد  می  نظر  به  و  گیرند.  می  قرار  ریسک  معرض 
این ریسک  پیمانکار و طراح(  قرارداد )مالک،  درگیری طرفین 

ذاتا وجود دارد. 
برای  محدودیت  نوعی  ریسک  ساختمانی،  های  پروژه  در 
اهداف اولیه، زمان، هزینه محیط و کیفیت ایجاد می کند. یعنی 
مشتری،  برای  سرمایه  اندک  برگشت  هزینه،  افزایش  موجب 

کاهش دستمزد پیمانکار و ... می شود. 

گیرنده  تصمیم  و  سهامدار  یک  که  پروژه،  مالک  طرف  یک  از  است.  پذیر  امکان  انداز  چشم  دو  از  پروژه  ریسک  تحلیل 
پروژه  های ساختمانی بوده، و از طرف دیگر پیمانکار وجود دارد. پیمانکاران طبق عادت سودهای افزوده را برای پوشش ریسک 
کسب می  کنند. همچنان که حاشیه های آنها محدودتر می شود، این رویکرد تاثیر بلندتری خواهد داشت. این دو گروه رفتارهای 
نامشابهی داشته که ریسک پروژه با آنها روبروست و ارزیابی های مختلفی برای انتقال آنها به طرفی که بهترین موقعیت را برای 

رویارویی با آنها دارد در نظر گرفته می شوند. 
فوزبر و دیگر همکارانش نشان دادند که در طول  زمان و در کشورهای مختلف صنعت ساخت و ساز مایل به کاربرد تعدادی از 
تکنیک های مدیریت ریسک هستند، اگرچه که تمامی تکنیک ها برای تمامی موقعیت ها مناسب نیستند. برای مثال، روش مشکل 
گشایی گروهی رایج ترین تکنیک شناسایی ریسک در صنعت مهندسی ساختمانی است که روش های کمیتی ارزیابی ریسک آن 

به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد. 
همانگونه که ذکر شد تعاریف متعددی در مورد ریسک پروژه در ادبیات مربوطه وجود دارد. یک تحقیق میدانی که توسط 
اِکنتوری و مک لود در سال 1997 انجام شد نشان داد که اکثر فعاالن در پروژه های ساختمانی ریسک را به عنوان یک پدیده منفی 
می شناسند. جزئیات بیشتری در مورد ریسک های ساختمانی در اثر اوسیپوا و اپلیبرگر در سال 2007 ارائه شده است. با وجود تمام 
تعاریف مختلفی که از مدیریت ریسک وجود دارد، همه تعاریف موافقند که هدف مدیریت ریسک ماکزیمم نمودن فرصتها و 
حداقل کردن نتایج ریسک بر پروژه ساختمانی است. در اجرای پروژه های ساختمانی مشکالت خاصی وجود دارد. این مشکالت 
در تمام سطوح کشور جاری است اما در مناطق و استانهای خاصی از شدت یا ضعف بیشتری برخوردار است. عمده ترین مشکل این 
پروژه ها این است که بدون تحقیق و بررسی کارشناسانه در برنامه ریزی ها گنجانده می شوند و یا اینکه استراتژی الزم برای تامین 
منابع مالی و پوشش هزینه های آن اتخاذ نگردیده است که هر دو مورد ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه  است. 
اجرا  به  متخصصی  انسانی  نیروی  و  امکانات  توان،  تخصص،  وظایف،  شرح  گرفتن  نظر  در  بدون  اکثرا  ها  پروژه  این  عالوه  به 
گذاشته  می شوند. همچنین از آنجایی که کشور ما دارای نوسانات شدید تورمی است این نوسانات تاثیر مستقیمی بر قیمت مصالح 

ساختمان، دستمزد نیروی انسانی، تجهیزات و سایر منابع پروژه دارد. 
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مدیریت دانش در مدیریت ریسک 
چیگ نشان داده که اگر مدیریت ریسک بر مبنای کیفیت باالی اطالعات به درستی در پروژه اعمال شود، مبنای اطالعاتی را برای 
داده های کمی فراهم می کند و به تیم مدیریت کمک می کند تا تصمیمات را بر اساس اطالعات جامع و مفید اتخاد نمایند. همچنین 
پررا و همکارانش بیان کردند که در فرآیند مدیریت ریسک، به ویژه در شناسایی ریسک، طرفین ساختار باید یک رویکرد آموزشی 
پیوسته را دنبال کنند، چرا که پروژه های قبلی همانند سناریو های واقعی هستند که باید از آنها تجربه آموخت. پس مدیریت اطالعات 
و دانش یک پروژه ساختمانی بخش مهمی از یک مدیریت پروژه محسوب می شوند، بنابراین یک رویکرد مدیریت دانش برای بهبود 

ناکارآمدی فرآیند مدیریت ریسک الزم و مفید است.
نتیجه 

در چهار دهه گذشته، مدیریت ریسک و تحقیق و پژوهش در این زمینه به طور چشمگیری در صنعت ساختمانی رشد کرده است.  
در پروژه های ساختمانی، ریسک نوعی محدودیت برای اهداف اولیه، زمان، هزینه محیط و کیفیت ایجاد می کند. یعنی موجب افزایش 
هزینه، برگشت انداک سرمایه برای مشتری، کاهش دستمزد پیمانکار و ... می شود. همچنین در یک تحقیق میدانی نشان داده شد که اکثر 
فعاالن در پروژه های ساختمانی ریسک را به عنوان یک پدیده منفی می شناسند در حالیکه جنبه مثتبی در مفهوم ریسک وجود دارد که 
در صورت توجه به آنها فرصت هایی را برای بهبودر در امر پروژه فراهم می کند. با وجود تمام تعاریف مختلفی که از مدیریت ریسک 
وجود دارد، همه تعاریف موافقند که هدف مدیریت ریسک ماکزیمم نمودن فرصتها و حداقل کردن نتایج ریسک بر پروژه ساختمانی 
است. همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که پروژه ها در ماهیت خود دارای ریسک هستند و پروژه ای با ریسک صفر وجود ندارد ؟ 

برخی ویژگی ها در ساختار پروژه ها حضور دارند که پروژ ها را بطور طبیعی ریسک دار می کنند، برخی از آنها به شرح زیر هستند:
 1.منحصربفرد بودن.

 2. اقالم تحویلی پروژه
 3. فرضیه ها

 4. اهداف و الزامات
 5. ذینفعان متفاوت پروژه

 6. محیط

منابع: 
میثم صادقی، علیرضا چاله کایی، مصطفی خانزادی،1392،»مدیریت ریک در پروژه های ساختمانی، رویکرد دانش محور«  .1

احد نظری، احسان فرصت کار، بهراد کیانفر، 1387،  »مدیریت ریسک در پروژه ها«   .2
احمد علی یزدان پناه، 1383، »مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه«   .3

فرنوش اطمینان مقدم، 1384، »بررسی تحلیلی شناسایی ریسک های معمول در پروژه های ساختمانی«  .4
منصور خاکسار، رضا شافعی، بهاره اله ویسی، 1387، »شناسایی منشاءهای ریسک در پروژه های ساختمانی و نحوده مدیریت   .5

آنها )مطالعه موردی(«
 Knowledge Management maturity in« ,2015 ,Mochamad Agung Wibowo, Rudi Waluyo  .6
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Prentice Hall
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 »railroad grade crossings: proposal for decision support system
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کنترل کیفیت در ساختمانهای بتن مسلح
حامد نوری، علیرضا موالئی شکیب                                  

چكیده
امروزه در شهر تهران به دالیل مختلفی سازه های بتن مسلح بسیار بیشتر از سازه های فوالدی به کار می روند. در این بین اطمینان از 
کیفیت بتن و اجزاء تشکیل دهنده ی آن و در نهایت مطابقت آن با مقاومت مشخصه هدف تعیین شده در نقشه های سازه و همچنین 
کنترل کیفی میلگردهای فوالدی بکار رفته در بتن از اهمیت باالیی برخوردار است. این مقوله یکی از اهداف بسیار مهم در پروژه های 
ساختمانی مجموعه »پارامیس پارک« بوده و تمامی فعالیتها بر مبنای دستیابی به باالترین کیفیت برنامه ریزی می گردد. در این راستا یک 
تیم مدیریتی در هر کارگاه مستقر شده و در طول مدت انجام عملیات ساخت تمامی ضوابط و مشخصات فنی الزم را بررسی و کنترل 

می نمایند.
کلمات کلیدی: سازه بتن مسلح، کنترل کیفیت مصالح، مقاومت مشخصه هدف، عمل آوری، آزمایش چکش اشمیت

مقدمه  -1
امروزه بتن به دلیل دارا بودن ویژگیهاي ممتازي همچون فراواني و در دسترس بودن مواد اولیه، شکل پذیري آسان، مقاومت فشاري 
قابل قبول، پایایي باال در برابر عوامل جوي و آتش سوزي و ارزاني نسبي از پرمصرفترین مصالح ساختماني به شمار میرود. با توجه به 
صرف هزینههای بسیار باالیی که در این بخش انجام میشود، لزوم پیاده سازی سیستم کنترل صحیح کیفیت به جهت اطمینان از بهره وری 
این سرمایه گذاری عظیم خود از اقدامات اساسی برای رسیدن به این مقصود میباشد. به لحاظ بررسیهای اقتصادی، کنترل کیفیت در 
پروژه های عمرانی با انجام آزمایشات مربوط به آن هزینه محسوب نمی شود بلکه نوعی سرمایه گذاری و به عبارت بهتر تضمین سرمایه 
گذاری انجام شده است چرا که با افزایش عمر مفید و بهره دهی پروژه ها و کاهش آسیب پذیری آنها، امکان استفاده بهینه از منابع و 
پیشگیری از بروز خسارت های مالی و جانی غیرقابل جبران را فراهم می آورد. هزینه انجام کامل آزمایشات کنترل کیفی پروژه های 
عمرانی در حدود یک درصد هزینه تمام شده یک پروژه می باشد که در صورت عدم اختصاص این هزینه اندک، ممکن است ضرر و 
زیان های مالی بمراتب بیشتری متوجه سازندگان و بهره برداران خواهد شد. در نهایت می توان گفت، کنترل کیفیت پروژه ها و اطمینان 

از کیفیت اجرای پروژه یکی از اقدامات اساسی در بحث پدافند غیرعامل و نیز موضوع پیشگیری در مدیریت بحران شهری است. 
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کنترل کیفیت  -2
دو  به  تولیدی  محصوالت  همه  برای  کیفیت  تامین  و  بررسی 

صورت انجام می شود:
)QA( تضمین کیفیت )الف

)QC( کنترل کیفیت )ب
تضمین کیفیت همواره قبل از تولید محصول و یا همزمان با تولید 
انجام می شود. نحوه انجام عملیات تضمین کیفیت هر محصول 
اعم از اجزاء بتن یا خود بتن و یا قطعه بتنی و سازه در برگیرنده 
اولیه یا اجزاء هر  موارد زیر است و همواره کنترل کیفیت مواد 

محصول، تضمین کیفیت آن محصول خواهد بود :
آزمایش های کنترل کیفی مواد اولیه مصرفی 		•

آموزش نیروهای انسانی 		•

کنترل کیفیت نیروهای انسانی 		•

ایجاد سازمان و مدیریت مناسب برای تولید 		•

ایجاد مدیریت کیفیت مناسب برای تولید 		•

وسائل  کردن  وکالیبره  ها  دستگاه  و  وسائل  کنترل  		•

اندازه  گیری
کنترل روش های تولید 		•

توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه ها، مشخصات فنی و  		•

ضوابط موجود اجرایی
مزایای تضمین کیفیت را می توان بصورت ذیل برشمرد :

کاهش احتمال مردود شدن محصول 		•

اقتصادی تر شدن تولید محصولی با کیفیت مناسب 		•

کاهش تعداد نمونه برداری جهت کنترل کیفی 		•

افزایش اطمینان به محصول تولید شده 		•

کاهش هزینه های کنترل کیفیت محصول 		•

کاهش زمان کنترل کیفی 		•

حفظ منابع طبیعی و مواد اولیه و کاهش افت و ریز 		•

کاهش آلودگی محیط زیست 		•

استفاده بهینه از نیروی انسانی و وسائل 		•

کنترل کیفیت همواره پس از تولید هر محصول انجام می شود. 
نحوه اجرای کنترل کیفیت شامل مراحل زیر است :

تواتر  با  نهایی  شده  تولید  محصول  از  برداری  نمونه  	•

پیش  بینی شده با استفاده از روش های استاندارد
آزمایش بر روی محصول نهایی 	•

مقایسه نتایج حاصله با ویژگی های استاندارد یا مطلوب 	•

قضاوت در مورد محصول تولید شده نهایی )رد یا قبول  	•

هر مجموعه که نمونه برداری از آن انجام شده است(
مزایا و معایب کنترل کیفی عبارت است از :

به  توجه  با  تولید  کیفیت  مورد  در  نسبی  اطمینان  ایجاد  	•

علم آمار و احتمال
برای  آن  افزایش  و  متعدد  های  گیری  نمونه  به  نیاز  	•

دستیابی به اطمینان بیشتر
صرف هزینه قابل توجه برای نمونه گیری و آزمایش 	•

صرف وقت قابل توجه برای کنترل و قضاوت در مورد  	•

محصول تولید شده نهایی
کنترل مصالح ورودی به کارگاه  -3

به کارگاه می  بسیار مهم، کنترل مصالح ورودی  از موارد  یکی 
بطور  نامه  آئین  ضوابط  تمامی  بایستی  خصوص  این  در  باشد. 

کامل بررسی و کنترل گردد.
کنترل کیفیت بتن  -4

انجام  به عنوان محصول تولیدی در دو مرحله  بتن  کنترل کیفی 
می شود :

مرحله 1( کنترل کیفی بتن تازه )خمیری(
مرحله 2(  کنترل کیفی بتن سخت شده  

تضمین کیفیت بتن به عنوان یک محصول خاص براي دستیابي به 
ویژگي هاي مطلوب عبارت است از :

آب،  سنگدانه،  )سیمان،  بتن  اجزای  کیفی  کنترل  		•

افزودنی و الیاف( پس از تهیه یا تولید
کنترل نحوه انبار کردن اجزای بتن در کارگاه 		•

کنترل کارآیی، مهارت و دانش پرسنل دست اندرکار تولید بتن 		•

کنترل کیفی وسائل و دستگاه های تولید و حمل بتن 		•

کالیبره کردن باسکول ها و سیستم های سنجش وزنی یا حجمی اجزای بتن 		•

کنترل مقادیر و نسبت های بتن در هنگام ساخت 		•

کنترل رطوبت سنگدانه ها و نسبت آب به سیمان 		•

کنترل دستگاه های مخلوط  کننده، روش و مدت اختالط 		•

کنترل روش حمل و تخلیه بتن و کنترل دما  		•

شکل 3-1: بررسی میلگردهای ورودی به کارگاه و نمونه برداری مطابق ضوابط آئین نامه

شکل 3-2: کنترل سنگدانه های ورودی به کارگاه و انجام آزمایش دانه بندی بر روی آنها

4-1-کنترل و تضمین کیفیت قطعه بتنی
کنترل و تضمین کیفیت قطعه بتنی یا سازه شامل مراحل زیر است که در این جا بتن یکی از اجزاء تلقی می شود :

کنترل کیفی قالب و قالب بندی 		•

کنترل کیفی میلگرد و میلگردگذاری 		•

کنترل کیفی بتن ریخته شده و سخت شده در قالب 		•
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کنترل بکارگیری روش های استاندارد و آیین نامه ها در مراحل اجرایی 		•

آزمایش روی قطعه یا سازه بتنی )روش بارگذاری یا تحلیلی( 		•

شکل 4-1: کنترل بکارگیری روش های استاندارد در مراحل اجرایی

4-2- ساخت بتن
با توجه به محدودیت ها و نیازهای هر پروژه، شیوه تهیه و تولید بتن می تواند هرکدام از روش های سیستم کارخانه بتن مرکزی)بچینگ 
پالنت(، بتونیر با حجم کوچک و یا تهیه بتن از کارخانه تولید بتن و انتقال آن توسط تراک میکسر به کارگاه انجام شود. کنترل  بتن 

تولید  شده با هر روش تقریباً یکسان بوده و تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند که بایستی مد نظر قرار داده شود.

شکل 4-2: تهیه طرح اختالط دقیق بر اساس نیاز کارگاه و متناسب با نوع المان مورد نظر آماده برای بتن ریزی و در نهایت ساخت 
بتن توسط دستگاه بتن ساز مرکزی )بچینگ پالنت(

4-3-آزمایشات بتن
4-3-1-آزمایش هاي کنترل بتن تازه 

کنترل کارآیي جهت کنترل سریع نسبت آب به سیمان  	•

با فرض صحت مصرف اجزاء بتن بجز آب
هواي  حباب  مقدار  کنترل  جهت  هوا  درصد  کنترل  	•

ایجاد شده در بتن حبابدار و کنترل یکنواختي اختالط 
کنترل وزن مخصوص جهت کنترل صحت ساخت بتن  	•

به ویژه در بتن هاي سبک و سنگین و کنترل یکنواختي اختالط 
و مقدار هوا 

مجاز  حداکثر  و  حداقل  با  مقایسه  جهت  دما  کنترل  	•

مشخصات فني
در  گیرش  زمان  بررسي  جهت  گیرش  زمان  کنترل  	•

پروژه هاي خاص مانند قالب لغزنده، پیش ساختگي، هواي گرم 
و بتن پاشي

و  سیمان  آب،  مقادیر  تعیین  جهت  تازه  بتن  تجزیه  	•

یکنواختي  کنترل  و  سیمان  به  آب  تقریبي  نسبت  و  سنگدانه ها 
اختالط 

مقدار  وضعیت  بررسي  جهت  انداختن  آب  کنترل  	•

آب  انداختن و سرعت آن 
بتن در  تازه جهت بررسي جمع شدگي  بتن  تغییر حجم  	•

سنین و ساعات اولیه 

4-3-2-آزمایش هاي کنترل بتن سخت شده 
مقاومت فشاري، کششي و خمشي  	•

خشک شدگي و جمع شدگي بتن سخت شده  	•

مدول االستیسیته استاتیکي و نسبت پواسون 	•

در  پالس  سرعت  تعیین  جهت  اولتراسونیک  آزمایش  	•

بتن و تعیین مدل االستیسیته دینامیکي
تعیین چگالي و جذب آب و تخلخل 	•

تعیین عیار سیمان بتن سخت شده  	•

تعیین وضعیت میکروسکپي سیستم حباب هاي هوا  	•

مقاومت بتن در برابر یخبندان و آب شدن سریع  	•

مقاومت در برابر سایش  	•

تهیه مغزه و تعیین مقاومت آن  	•

تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیدن  	•

چکش اشمیت و تعیین عدد برجهندگي  	•

آزمایش بتن با اشعه گاما  	•

تعیین یون کلر بتن  	•

مقاومت بتن در برابر یون کلر با شاخص الکتریکي  	•

مقاومت الکتریکي بتن  	•

آزمایش جذب آب حجمي  	•

آزمایش جذب آب سطحي  	•

آزمایش جذب آب موئینه  	•

تعیین نفوذپذیري تحت فشار آب و تحت فشار هوا 	•

آزمایش هاي خزش و خستگي بتن  	•

4-4-کنترل مواد افزودنی در ساخت بتن
 )Workability( بطور کلی تکنولوژی بتن با عناوین کارایی
دارای  باید  تازه  بتن  تعریف می شود.   )Strength( مقاومت  و 
قوامی صحیح    )Correct Consistency(  باشد تا بتوان در 

حداقل زمان ممکن آنرا در حد الزم متراکم کرد.

نكات مهم :
که  شود  عجین  بتن  با  باید  نحوی  به  بتن  افزودنی  ماده  	•

سریعترین و یکنواخت ترین توزیع را در مخلوط داشته باشد.
حداکثر راندمان، وقتی حاصل می شود که افزودنی  های  	•

آن  به  آب  و  سیمان  مصالح،  اختالط  انتهایی  مراحل  در  بتن 
اضافه  شود.

مواد  توزیع  بیشتری در  باید دقت  بچ های حجیم  برای  	•

افزودنی بتن جهت رسیدن به کارایی مطلوب بعمل آید.
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نحوه و مراحل افزودن ممکن است روی زمان گیرش و مقاومت فشاری موثر باشد. 	•

تاثیر روش اضافه کردن مواد افزودنی را می توان با مقادیر مصرف )Dosage( مختلف برای بدست آوردن بتن با عملکرد  	•

واحد نیز ارزیابی کرد.
مصرف اتفاقی مقدار بیشتر افزودنی های بتن به اندازه 2 الی 3 برابر مقدار توصیه شده از طرف تولیدکننده، سبب تاخیر قابل  	•

مالحظه ای در زمان گیرش، کاهش در مقاومت فشاری اولیه )در 24 تا 48 ساعت اولیه(، افزایش هوای تولید شده در بتن و تغییر سایر 
خواص می شوند. البته تجربه نشان داده است که در این حاالت با کیورینگ )عمل آوری( طوالنی مقاومت فشاری در سنین باالتر آسیب 

نمی بیند )کاهش نمی یابد(
فشاری  مقاومت  دارای  باید  بتن  یعنی  نماید  مقاومت  کسب  است  الزم  آنجایی که  تا  زمان  حداقل  در  بتواند  باید  بتن  	•

)Compressive Strength(  و دوام )Durability( کافی نیز باشد.
از جمله افزودنی های بتن که در جهت تامین موارد فوق الذکر کاربرد دارد روان کننده ها و فوق روان کننده ها را می توان نام برد.

اهداف استفاده از افزودنی های بتن، کاهش دهنده آب:
افزایش کارایی بدون افزایش مقدار آب یا کاهش مقدار آب با ثابت نگهداشتن کارایی 	•

  )Settlement( کاهش یا ممانعت از نشست 	•

اصالح نرخ یا ظرفیت آب آوری یا هر دو 	•

کاهش جداشدگی دانه ها 	•

بهبود بخشیدن به قابلیت پمپ شدن 	•

تسریع نرخ کسب مقاومت 	•

افزایش دوام 	•

کاهش نفوذ پذیری 	•

شکل4-3:  استفاده از مواد افزودنی 
دیوارهای  بتن  ساخت  در  بند  آب 

حائل و دیواره استخر

کاهش  دوام،  افزایش  جهت  میکروسیلیس  ژل  از  شکل4-4:استفاده 
نفوذپذیری و باالبردن مقاومت فشاری

از فوق روان  شکل4-5:  استفاده 
آب  نسبت  کاهش  جهت  کننده 
افزایش  نتیجه   در  و  سیمان  به 

مقاومت فشاری
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شکل4-6: انجام آزمایش تعیین میزان کارایی )اسالمپ( جهت کنترل نسبت آب به سیمان بتن های ساخته شده

4-5- نمونه برداري از بتن تازه 
و   ASTM C172 استاندارد  طبق  تازه  بتن  از  برداری  نمونه 
استاندارد 489 ایران و تهیه و عمل آوري نمونه هاي آزمایشي بتن 
در آزمایشگاه طبق استاندارد ASTM C192 و استاندارد 581 

ایران انجام می گیرد.

4-5-1-ضوابط نمونه برداری و آزمایش
نمونه گیری  )عدم  تصادفی  بصورت  باید  نمونه گیری  	•

عمدی از بتن سفت تر یا شل تر یا دارای وضعیت خاص در زمان 
و  نگردد  مخدوش  بتن  پذیرش  آماری  مبانی  تا  باشد  خاص( 

قضاوت صحیح میسر باشد.
بین اولین و آخرین بخش نمونه اخذ شده نباید بیش از  	•

15 دقیقه فاصله زماني وجود داشته باشد. 
نمونه اخذ شده باید به کمک یک بیل یا بیلچه مجدداً   	•

تا یکنواختي در حداقل مدت زمان ممکن  بخوبي مخلوط شود 
حاصل گردد. 

بتن یا هر دو آن  آزمایش هاي تعیین اسالمپ و هواي  	•

بتن  بخش  آخرین  تهیه  از  پس  دقیقه   5 مدت  ظرف  باید  را  ها 
آغاز  کرد. 

مدت  ظرف  باید  مقاومتي  آزمونه هاي  از  قالب گیري  	•

سریعاً  و  شود  آغاز  شده،  مخلوط  نمونه  تهیه  از  پس  دقیقه   15
ادامه  یابد.

هر نوبت نمونه گیری شامل حداقل دو آزمونه برای سن  	•

مقاومت مشخصه )28 روز( می باشد که در صورت نیاز به تعیین 
مقاومت بتن در سن دیگر می توان تعداد آزمونه را افزایش داد.

نامه  آیین  جدید  تفسیر  در  مندرج  نکات  به  توجه  با  	•

بتن ایران بهتر است یک آزمونه اضافی برای قضاوت در زمانی 
این  شود.  تهیه  دارد  وجود  آزمونه  دو  بتن  زیادی  اختالف  که 
آزمونه همان آزمونه شاهد که اخذ آن در کارگاه ها رایج است 

نمی باشد.
نوبت  یک  حداقل  بتن  نوع  هر  برای  روز  هر  در  	•

نمونه برداری الزم است.
یک  از  بیشتر  اختالط  نوبت  هر  حجم  که  صورتی  در  	•

یا  بتن  متر مکعب  هر 30  از  دیوار  و  دال  برای  باشد  متر مکعب 
هر 150 متر مربع سطح یک نوبت نمونه برداری ضروری است. 
تیر و کالف )در صورت ریختن قطعات  برای  هم چنین در آبا 
برای ستون ها  متر طول و  ازاء هر 100  به  از هم(  بصورت جدا 
شده  پیش بینی  نمونه برداری  نوبت  یک  طول  متر   50 هر  ازاء  به 
است . در تفسیر جدید برای قطعاتی مانند شالوده هایی با حجم 
زیاد، یک نمونه برداری از هر 60 متر مکعب بتن توصیه شده است 

)به  ویژه هر نوبت اختالط بیش از 2 مترم مکعب(.
اگر حجم هر نوبت اختالط کمتر از یک متر مکعب بتن باشد می توان مقادیر فوق را به همان نسبت کاهش داد یعنی تعداد  	•

دفعات نمونه برداری بیشتر می شود. مسلماً اگر به تشخیص دستگاه نظارت، کنترل کیفی مطلوبی در ساخت بتن دیده نشود و یکنواختی 
خوبی حاصل نگردد، می توان از این اختیار استفاده نمود.

عدم یکنواختی بتن تازه، عدم تراکم صحیح و کامل، نگهداری بتن در محیطی با دمای کمتر یا بیشتر از محدوده استاندارد  	•

به ویژه در روز اول، فراهم ننمودن پوشش مانع تبخیر آب، قراردادن نمونه درزیر آفتاب یا در برابر باد، وجود شوک های حرارتی و 
رطوبتی، اعمال ضربه در خروج از نمونه از قالب و در حمل و نقل به ویژه در روز اول، عمل آوری غیر استاندارد از نظر رطوبتی و دما، 
انجام آزمایش فشاری برروی آزمونه های ناصاف و غیرگونیا یا لب پریده و بدون بکارگیری پوشش مناسب در سطح نمونه استوانه ای ، 
طبق تفسیر جدید آبا دلیلی قابل قبول برای صرف نظر نمودن از نتایج نمونه برداری خواهد بود. بدیهی است در غیراین صورت از نتیجه 

نمونه ها نمی توان صرف نظر کرد.

شکل4-7: اخذ نمونه های مکعبی 15x15x15 سانتیمتری جهت انجام آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

4-6- عمل آوری بتن 
عمل آوری به مجموعه عملیاتی گفته می شود که برای حفظ رطوبت و دمای بتن انجام می گیرد که بایستی بالفاصله بعد از عملیات 

بتن ریزی انجام گیرد.
عمل آوری در قسمت هایی از سازه که در معرض تابش مستقیم آفتاب و یا وزش باد می باشد از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار 
است چرا که بعد از انجام بتن ریزی بر اساس خواص عمومی بتن، بخشی از آب بتن خود را برروی سطح آن رسانده و در آنجا جمع و 
مشاهده می شود. شرایط محیطی پروژه و آب و هوای منطقه در نوع عمل آوری بتن بسیار تاثیر گذار می باشد بدین مفهوم که در مناطق 

حاره ای و گرم و یا مناطق سردسیر که از برودت غیر معمول برخوردار هستند باید در اجرای عمل آوری دقت بیشتری لحاظ نمود.
تابش مستقیم آفتاب و گرمای هوا در ماه های گرم سال موجب تبخیر آ ب سطحی بتن شده که می تواند موجب جمع شدگی بتن 
)Shrinkage(و پدیدار شدن ترک هایی در بتن گردد. این ترک ها همانند ترک های صحرایی به صورت پیوسته در تمام سطح بتن 
قابل رویت می باشد که در بعضی مواقع عرض ترک ها به چندین میلی متر رسیده و دارای عمقی نزدیک به ضخامت بتن می باشند که 

این مسئله موجب کاهش مقاومت،  دوام و افت مقاومت در برابر تنش های کششی بتن می گردد.
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برای دستیابی به بتن هایی با مقاومت و کیفیت مطلوب باید بعد از انجام عملیات بتن ریزی شرایط مناسبی را جهت رسیدن به مقاومت 
و دوام مطلوب فراهم نمود. متداولترین روش برای این منظور پوشاندن سطح بتن با یک الیه نازک می باشد که از تبخیر آب سطحی بتن 
جلوگیری می نماید و به مرور زمان بر اثر عوامل جوی از روی سطح بتن پاک می شود و هیچ اثر سویی بر عمر بتن نخواهد داشت. این 
ماده با ایجاد یک الیه شفاف بر روی بتن موجب می گردد که نور آفتاب از سطح آن منعکس شده و با ایجاد یک محوطه بسته، موجب 
گردد تا آب سطحی بتن از سطح آن تبخیر نگردد و تمام این آب صرف عمل هیدراتاسیون سیمان شود. البته الزم به ذکر می باشد که 

کیورینگ، بخشی از مرحله عمل آوری می باشد و نباید از دیگر روشهای مراقبتی بتن غافل شد.
عمل آوری بتن در فصول سرد سال بسیار مهم می باشد و بایستی با انجام تدابیری همچون کاهش نسبت آب به سیمان، پوشاندن 
سطوح جانبی مقاطع بالفاصله پس از اتمام بتن ریزی، تعبیه بخلری و وسایل گرمازا در مجاورت اعضای سازه ای و ایجاد پوشش محیطی 
جهت باالبردن دمای هوا و در نهایت به بازنکردن قالب ها تا حصول 70درصد مقاومت مشخصه در اعضاء می تواند از بروز خسارات 

جلوگیریی نماید.
العاده ای برخوردار است. در هوای گرم و خشک اغلب سرعت تبخیر بیش از  عمل آوری یا کیورینگ در گرما از اهمیت فوق 
سرعت رو زدن آب است و سطح بتن خشک می شود لذا بایستی در اسرع وقت سطح بتن محافظت شده و مرطوب گردد. استفاده از 
گونی خیس در این موارد توصیه می شود. در غیر این صورت استفاده از پوشش های خاص مانند نایلون یا ترکیبات عمل آوری بتن 

می  تواند مصرف شود. بدیهی است در شرایط هوای گرم و خشک توجه ویژه ای باید به عمل آوری رطوبتی معطوف گردد.

شکل4-8 : نگهداری و عمل آوری نمونه ها در حوضچه آب و در دمای استاندارد

شکل4-9 : عمل آوری اعضای سازه ای در هوای سرد

شکل4-10 : عمل آوری اعضای سازه ای در هوای گرم

کنترل نتایج تست های بتن و میلگرد  -5
5-1-تعیین مقاومت فشاري بتن 

جهت تعیین مقاومت فشاري بتن مراحل زیر انجام مي گیرد :  
 C39 , ASTM C192  کنترل بتن از نظر انطباق با مقاومت مشخصه )نمونه هاي عمل آمده در آزمایشگاه( طبق استاندارد 	•

کنترل بتن از نظر یکنواختي اختالط طبق استاندارد ASTM C94 )مربوط به بتن آماده(  	•

 C39 , ASTM C31  )کنترل عمل آوري )تهیه نمونه هاي عمل آمده در کارگاه 	•

کنترل مقاومت بتن در زمان هاي مختلف در شرایط عمل آوري کارگاهي )نمونه آگاهي( براي قالب برداري و عمل آوري  	•

 ASTM C42  کنترل مقاومت مغزه هاي بتن سخت شده قطعات سازه طبق استاندارد 	•

شکل5-1 : نمونه ای از شیت نتایج 
های  نمونه  فشاری  مقاومت  تست 

مکعبی

    شکل5-3 : نمونه ای از شیت     شکل5-2 : نمونه ای از شیت نتایج تست کشش میلگردهای فوالدی
بر روی  نتایج آزمایش شیمیایی 
تهیه  جهت  مصرفی  آب  نمونه 

بتن
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    شکل5-4 : استخراج نمونه ها از حوضچه 
آب در موعد-های مقرر )7، 14، 28 و بعضاً 
42 روزه (و انتقال به آزمایشگاه جهت انجام 

تست

    شکل5-6 : شکستن نمونه     شکل5-5 : توزین نمونه های مکعبی
زیر جک

در  شکل5-7:شکست 
نمونه ها با شکل مناسب

5-1-1-کنترل بتن جهت انطباق با مقاومت مشخصه
جهت بررسی و قضاوت در مورد نحوه و مدت عمل آوری رطوبتی)مراقبت(، عمل آوری حرارتی)پروراندن( و عمل آوری حفاظتی 

)محافظت(  در صورت بروز شک در صحت نحوه عمل آوری و کفایت مدت آن بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت:
نمونه ای متشکل از چند آزمونه باید تهیه شود و در شرایط کارگاهی از نظر عمل آوری و دقیقاً شبیه قطعات اصلی سازه  	•

نگهداری گردد. در همان زمان باید نمونه ای نیز از همان بتن تهیه و در شرایط عمل آوری آزمایشگاهی نگهداری شود.
پس از گذشت 28 روز )سن مقاومت مشخصه(، نتیجه میانگین هر کدام از دو نوع نمونه که در شرایط متفاوتی  	•

عمل آوری  شده اند، بدست می  آید.

در صورتی عمل آوری قابل قبول تلقی می شود که یکی از دو شرایط زیر برقرار باشد:
مقاومت فشاری عمل آوری شده در شرایط کارگاهی، مقاومت فشاری نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه و مقاومت  	•

مشخصه فشار بتن هستند.
در صورتی که هیچ یک از این شرایط برآورده نشود روش عمل آوری )نحوه و مدت( قابل قبول نیست و باید اقداماتی  	•

برای بهبود انجام گیرد. الزم به ذکر است که 15 درصد کاهش مقاومت در کارگاه پذیرفته شده است.
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انجام آزمایش  غیرمخرب چكش اشمیت  -6
بطور کلی دو نوع آزمایش بر روی بتن سخت شده صو رت می گیرد :

1-آزمایش های مخرب                                                     
2-آزمایش های غیر مخرب                                                   

در آزمایش های مخرب، نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایش تخریب می شود و دیگر نمی توان آن را مورد استفاده قرار داد.
آزمایش مقاومت فشاری و کششی از این دسته اند. در آزمایش های غیر مخرب نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایش تخریب نمی 
شود و می توان آنرا بارها مورد آزمایش قرار داد.با این آزمایش ها همچنین میتوان بتن را در محل ،آزمایش کرد. آزمایش الترا سونیک 
و چکش اشمیت از این دسته اند. باید توجه داشت که آزمایش های غیر مخرب هیچ گاه نمی توانند مبنای رد یا قبولی بتن باشند ولی از 

نظر ارزیابی و مقایسه بتن مفید می باشند. 
              

6-1-آزمایش چكش بر جهندگی )چكش اشمیت(
   آزمایش چکش بر جهندگی بر اساس این اصل که بر جهندگی یک جرم ارتجاعی ،به سختی سطحی که جرم با آن برخورد  می  کند 
بستگی دارد استوار است. علی رغم سهولت ظاهری آن، آزمایش چکش برجهندگی مسایل پیچیده ضربه و موج تنش همراه آن را 

در  بر  دارد. 
نکاتی در مورد چکش اشمیت که بایستی مد نظر قرار داده شود :

چکش را باید بر روی سطحی صاف که در تماس با قالب بوده قرار داد 	•

سطوحی که با ناصاف می باشند باید با ساییدن صاف شوند 	•

وجود ذرات درشت در زیرد پیستون باعث بر جهندگی زیاد و غیر طبیعی نشان دادن نتیجه می شود 	•

وجود حفره کوچک باعث کم شدن نتیجه آرمایش می شود 	•

پیستون دستگاه همیشه باید عمود بر سطح بتن آزمایش باشد 	•

شکل6-1: انجام آزمایش چکش اشمیت بمنظور سحت سنجی و تطبیق با نتایج تست مقاومت فشاری

نتیجه گیري  -7
تضمین و کنترل کیفیت از اصول اساسی و بسیار مهم در پروژه های عمرانی می باشد. گروه ساختمانی پارامیس پارک با در اختیار 
داشتن مجموعه ای از پرسنل مدیریتی و اجرایی توانمند، سرمایه گذاری خود را در جهت ارائه بهترین خدمات و در نهایت ساخت 
پروژهایی لوکس با باالترین استانداردهای روز دنیا قرار داده است. در این راستا مبحث کنترل کیفی در پروژه های این مجموعه از 

اهمیتی بسیار زیاد برخوردار بوده و کنترل های مربوطه از ابتدای شروع پروژه تا آخر آن بطور کامل و دقیق به انجام می رسد.

مراجع

 )14-318 Building Code Requirements for Structural Concrete )ACI“ ,318 ACI Cpmmittee ]1[
 ;”)14-318R and Commentary on Building Code Requirements for Structural   Concrete )ACI

)2014( ,American Concrete Institute, Farmington Hills, MI

]2[»مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه«؛ نشر توسعه ایران ، چاپ اول 1392
]3[ طاحونی، شاپور؛ »طراحی سازه های بتن مسلح-جلد اول«؛ انتشارات دهخدا، زمستان 1382

]4[ طاحونی، شاپور؛ »طراحی سازه های بتن مسلح-جلد دوم«؛ انتشارات پارس آئین ، تابستان 1379
http://clinicbeton.ir 5[ سایت کلینیک بتن[
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پارامیس سنبل

نام پروژه: پارامیس سنبل
موقعیت:خیابان سنبل فرمانیه

آغاز پروژه: سال 1390
مدت انجام پروژه: 26 ماه

تعداد طبقات: 10
تعداد واحدها: 18
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متراژهای 201 و 206 متری این ساختمان را می توان جزو بهترین و زیباترین طراحی های 
MK Architects  نام برد.
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البی مجلل و باشكوه با ارتفاع سقف 6.7 متری باعث تقاوت بسیاری در طراحی های این ساختمان گردید. 
سازه این ساختمان بتن بوده و طراحی نمای آن بسیار مدرن و ترکیبی از شیشه، آلومینیوم؛ کامپوزیت و آجر 

می باشد.
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مشاعات کامل این ساختمان توانسته آن را در زمره ساختمان های سوپر لوکس منطقه قرار دهد، مشاعاتی که 
در حد یک هتل 5 ستاره می باشد.
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مدلین و خاطرات خوب

شاید کشور کلمبیا برای ما ایرانی ها یادآور دروازه بان مشهور این کشور »هیگوییتا« باشد. دروازه بانی که برای اولین بار با حرکت 
عقرب مانند خود در دفع توپ خودش رو مطرح کرد و سپس به دلیل قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد و محاکمه شد.

به یاد تیم ملی فوتسال ایران می افتند و عنوان سومی تیم ملی فوتسال که با نمایش  ولی االن دیگه از هرکسی بپرسیم کلمبیا، فوراً 
خارق  العاده شاگردان محمد ناظم الشریعه و حذف پرافتخار ترین تیم ملی فوتسال دنیا رو به همراه داشت، برزیل .

 شاید بیشتر از کسب عنوان سومی جام جهانی، شکست دادن برزیل برای ما ایرانی ها لذت بخش تر بود، ضمن عرض تبریک این 
موفقیت به مردم عزیز الزم دیدیم که به بهانه این پیروزی گذری به کشور کلمبیا و شهر مدلین بزنم شهری که برای ما یادگار کسب 

مدال برنز جام جهانی فوتسال بود.
شهر مدلین Medellín دومین شهر بزرگ کشور کلمبیا از لحاظ جمعیت می باشد. این شهر با مساحتی معادل 382 کیلومترمربع 
بالغ بر 3 میلیون نفر را در خود جای داده است. مدلین در سال 1615 در دره »ابورا« و در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا  جمعیتی 

واقع  شده است.
از یک جنگ  بعد  بود.  منطقه  مراکز تجاری در  فعالترین  و  بزرگترین  از  قهوه یکی  با صادرات طال و سپس  قرن 19  این شهر در 
هزار  روزه 1902- 1899 ،)مدلین اولین شهر کلمبیا بود که با گشایش کارخانجات نساجي، پروژههاي حمل و نقل مانند راه آهن و 

تأسیس چند دانشگاه، وارد انقالب صنعتي شد .
متن های زیر که توسط اینجانب گردآوری شده است مربوط به مقاله خانم نعیمه رضایی می باشد که در نشریه اینترنتی نوسازی، 

به  چاپ رسیده است.

تاریخچه سیاستهاي شهري 
براي برقراري نظم عمومي و کنترل شرایط محلي، دو سیاست 
بي  حرکت  یک  در  که  بود  این  سیاست  اولین  شد.  اتخاذ  مهم 
براي  ویژه  کمیسیون  یک  جمهوري  ریاست  سوي  از  سابقه، 
پرداختن به مسائل اجتماعي حاد، مخصوصاً مسائل مرتبط با جرائم 
اقدامات  از  یکي  شد.  تشکیل  مخدر  مواد  قاچاق  و  خشونتها  و 
این سیاست، مذاکره با تشکیالت غیرقانوني از جمله صنف مواد 
مخدر، پارتیزا نها و گروههاي جنایتکار بود . سیاست دوم عبارت 
بود از بهبود شرایط زندگي در فقیرترین محدوده هاي شهر یعني 
سکونتگاه هاي غیررسمي. این سیاست بر زندگي روزمره مردم 
ناامیدي تمرکز داشت. با  در بستري پر از خشونت، بي نظمي و 
ارائه خدمات عمومي در سطح باال و ایجاد شرایط کالبدي مناسب 
براي مسکن ها، وضعیت کالبدي و فضایي این محدوده ها بهبود 
طرح  که  اصولي  طبق  مدلین  ،شهر   1950 سال  یافت.از  زیادي 
راهبري  این طرح تحت  یافت.  توسعه  بود،  پیشبیني کرده  جامع 
رسمي  تصویب  بود.  شده  تهیه  لوکوربوزیه  شاگردان  از  تن  دو 
انجام گرفت. در  تغییرات در سال 1959  با حداقل  طرح جامع، 
اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ،پیشرفتهاي قابل توجهي از 
جمله اصالح قوانین و ضوابط طراحي، طرح هاي حمل و نقل و 
طرحي براي مرکز شهر صورت گرفت؛ ولي تا سال 1978 ،در 
کشور چارچوبي براي طرح هاي توسعه فراگیر تهیه نشد. به دنبال 

یک سري مطالعات شهري و منطقه اي، در سال 1985 یک طرح 
کمک  با  و  مدلین  کالنشهر  طراحي  دفتر  توسط  شهري  توسعه 
این  از  تهیه شد. طرح سال 1985  بین  المللي  و  مشاوران محلي 
لحاظ که به عنوان یک سند رسمي، اولین بررسي هاي جامع را 
در مورد توسعه کالنشهر مدلین انجام داد و سیاست شهر را براي 
از  مهم  موارد  تمام  و  بود  مهم  بسیار   ، ارائه کرد  آینده  35 سال 
جمله رکود اقتصادي، فقر و نابرابري، نیاز به ساختارهاي اداري 

جدید براي مواجهه با چالش هاي آینده را در نظر داشت .

مدلین در حال حاضر
مشکالت  تمام  موفقیت  با  است  توانسته  مدلین  شهر  امروزه   
پیشرفتهاي  شاهد  در حال حاضر  بطوریکه  کند،  را حل  گذشته 

چشمگیري در تمام زمینه ها هستیم :
اقتصاد

 امروزه اقتصاد مدلین یکي از بزرگترین اقتصادها در کلمبیاست 
اداره میشود.این  از بخش خصوصي  که توسط گروه هاي قوي 
دارند.  مشارکت  شهر  صنعت  مختلف  هاي  بخش  در  ها  گروه 
بین  المللي  و  ملي  دفاتر مرکزي شرکت هاي  از  بسیاري  مدلین 
نیز  را در خود جاي داده است.در سالهاي اخیر صنعت توریسم 
  )MC  ( در مدلین رشد زیادي کرده است . خوشه فعالیتي مدلین
داشتن  با  شهر  این  باشد.  مي  کلمبیا  در  فعالیتي  خوشه  اولین 

گردآورنده:مهـرداد جلیله وند
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1750  فعالیت صادراتي، مهمترین منطقه صادرکننده در کشور است. خوشه فعالیتي مدلین با حمایت اتاق بازرگاني مدلین، با حضور 
بیش از 21000 شرکت ایجاد شد. مهمترین فعالیتهاي اقتصادي در این خوشه فعالیتي عبارتند از: تولید برق، نساجي، طراحي مد، ساخت 
و ساز، توریسم و... . یکي از اهداف خوشه فعالیتي مدلین این است که خدمات بهداشت و سالمت را به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد 

محلي وارد کند.
توسعه شهري 

نشانه هایي از توسعه شهري شدید و سنگین در مدلین وجود دارد که مهمترین آنها آسمانخراش ها هستند. در حال حاضر مدلین 
از نظر ساخت و ساز و توسعه آسمانخراش ها از سایر شهرهاي مهم کلمبیا از جمله بوگوتا که پایتخت و مرکز اقتصاد کشور است، 

سبقت  گرفته  است .
حمل و نقل

 سیستم حمل و نقل عمومي مدلین شامل مترو، اتوبوس هاي دیزلي و تاکسي است متروي مدلین یکي از افتخارات این شهر و تنها نشانه 
از طرح جامع در سالهاي 1950 است. مترو کل شهر ، از محالت فقیر گرفته تا محالت ثروتمند را به هم وصل میکند.

متروکابل نیز نقش بسیار حیاتي در مرتبط ساختن محله هاي فقیرنشین روي تپه ها با سایر بخشهاي شهر داشته است. یک سیستم جدید 

اتوبوس شهري نیز در مدلین ایجاد شد . با وجود تنوع و گونه  هاي 
مختلف سیستم حمل و نقل عمومي، ترافیک مدلین همچنان داراي 
بي نظمي و اغتشاش است. عالوه بر این، آلودگیهاي محیطي به 
واسطه وجود اتوبوس هاي دیزلي، تبدیل به معضل بزرگي براي 
مدلین شده است. امروزه شهر دیگر فضایي براي ساخت بزرگراه 
هاي جدید ندارد. در سال 2006 ،اتوبوس هاي شهري جدید با 
نام متروپالس با مسیرهاي ویژه ایجاد شدند که به جابجایي هاي 
شهري سرعت مي بخشد. طبق پیش بیني  هاي انجام شده، ساخت 
پایان مي  به  تا آخر سال 2009  نقل عمومي  این سیستم حمل و 
متروپالس  این،  دهد عالوه  بر  مي  پوشش  را  تمام شهر  و  رسد 
سطح  در  ترافیک  حجم  و  محیطي  آلودگیهاي  کاهش  موجب 

شهر مي شود.
توریسم

 در دهه هاي اخیر مدلین تبدیل به یکي از اهداف و مقاصد 
زیرساخت  شهر  این  است.  شده  خارجي  و  داخلي  گردشگران 
هاي الزم براي صنعت توریسم در هر سطحي را دارد. به واسطه 
اینکه مدلین یک مرکز تجاري و صنعتي است، توریسم در این 
شهر به این سمت پیش میرود که بر پایه فعالیت کنگره هاي ملي 
و بین المللي و  همچنین توریسم سالمت شکل گیرد. پالزا میر 
که به عنوان مکاني براي برگزاري کنگرهها و نمایشگاهها ساخته 
نوع  این  از  بینالمللي  براي یک فضاي  امکانات الزم  تمام  شده، 
داراي  که  نیز  متعددي  هتلهاي  این  بر  عالوه  باشد.  مي  دارا  را 
سالن جلسات و سمینار هستند، در مدلین ایجاد شدند. دره ابورا 
نیز مکاني بسیار جالب و جذاب براي عکاسان حرفه اي است . 
امروزه مدلین فضاها و اماکن بسیاري براي فعالیت هاي هنري از 
جمله سفالگري و تئاتر دارد. همچنین این شهر فضاهاي فرهنگي 
و عمومي بسیاري شامل کتابخانه و پارک هاي اکولوژیک دارد .
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و در پابان....
مدلین مانند بسیاري از شهرهاي آمریکاي التین، از نیمه دوم قرن بیستم دچار فرآیند رشد سریع و غیر قابل کنترل شد، ولي با روشهاي 
مختلف توانست به خوبي با مشکالت مقابله کند و نیازها را تا باالترین حد ممکن تا پایان قرن بیستم تأمین کند؛ بطوریکه بیش از 90 
درصد خانوادهها از امکاناتي چون برق، آب، فاضالب شهري و تلفن برخوردار بودند. با این وجود از دهه 1980 هم زماني که مشکالت 
شهري فراوان با بحران اقتصادي منجر به رکود اقتصادي، فقر فراگیر و از هم پاشیدگي بافت شهري شد. تنشهاي پنهاني نیز بوجود آمد 
که خود را در قالب صنف مواد مخدر نشان داد ». فرهنگ خشونت« در شهر حاکم شد و تعداد قتلها در شهر و حومه آن در سال 1991 

به 6644 مورد رسید. در نتیجه مدلین به عنوان پرخشونتترین شهر جهان شناخته شد .
شهر مدلین سالهاي متمادي شاهد خشونت ها و جرائم بسیار بود. اما ناگهان تغییر و تحوالت عمده اي در این شهر رخ داد. حتي در 

سکونتگاه هاي غیررسمي، شرایط زندگي بسیار ارتقاء یافت. اما چگونه این اتفاق افتاد؟ 
دست اندرکاران بسیاري در این اتفاق دخیل بودند: دولت، برنامه ریزان و طراحان،NGO ها، تجار و افراد جامعه. همه این گروهها 
با هم بر روي پروژه هایي که موجب حرکت شهر و ساکنان آن به سمت آینده اي درخشان مي شدند، کار کردند . سال پیش میزان قتل 
در این شهر به ازاي هر 100 هزار نفر 380 نفر بود. در سال 2007 این نرخ به 26 نفر کاهش یافت. امروزه ساکنان در امنیت کامل در 
خیابان هاي مدلین قدم مي زنند. یکي از عادات فرهنگي که در مدلین رواج داشت، نگهداري و حفاظت از خانه ها بود. پاکیزگي خیابان 
ها و تجهیزات عمومي، همواره یکي از افتخارات این شهر بوده است . در گذشته آب و هواي مدلین به گونه اي بود که به »شهر همیشه 
بهار« شهرت یافته بود. امروزه این عنوان به خاطر کیفیت زندگي ساکنان، به این شهر نسبت داده میشود. رمز این تغییر و تحوالت اساسي 
شناخت دالیل انحطاط شهري و چاره اندیشي براي رفع آنها بود. زمینه براي همکاري تمام گروه ها حتي ساکنان فقیرترین محله  ها 

فراهم  شد و منابع مالي نیز براي پروژه هاي توسعه شهري تأمین شد.
شهري  هاي  خشونت  بحران  به  پاسخگویي  منظور  به  زیست  محیط  بهسازي  روش  از  که  گفت  توان  مي  مدلین  موردي  نمونه  در 
ایجاد  و  زندگي  احیاء حس  براي  بود  ابزاري  زیست  محیط  اجتماعي،  انسجام  عدم  و  پاشیدگي  هم  از  مقابل  در  است.  استفاده  شده 
انسجام اجتماعي و قوانیني نیز متکي بر ارزشهاي طبیعي و زیست محیطي وضع شد. در این مسیر، دانش علمي و فني فقط یک نقش 

پشتیبان  داشت . هزاره دوم، گرایش زیست محیطي جدیدي را در مدلین تجربه خواهد کرد. 
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