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گويان كانون مهندسين و متخصصين ايراني  گروه پاسخ
خود سالي و دوستان در آلمان براي كليه هموندان 

سرشار از سالمتي، شادكامي و موفقيت آرزومند 
  .است

  

 
   سخن روز

  
 ما ايرانيان مهاجر. ٢٠١٠، سال گذاريم را پشت سر مييك سال ديگر 

در آلمان و يا ساير كشورها هميشه سعادت آن را داشته و خواهيم 
داشت كه دو بار در سال، سال قديم را به پايان رسانيم و در انتظار 

ها بهره ببريم، در  ها و شادي دو بار در سال از جشن. سال نو بنشينيم
باشيم و يا در خلوت به سالي كه گذشت فكر كنيم، خود كنار خانواده 

هاي آن  مان جاري شود و تلخي بيات خوب آن لبخندي بر لباناز تجر
اي از تجربه براي  ها را به توشه به فال نيك بگيريم و آنرا هم 
  . ي بهتر تبديل كنيم آينده

اش از اين امكان بازنگري دوگانه  كانون ما نيز به يمن سرشت دوگانه
ه در ماه از اين دو فرصت، چ. بهره نيست به گذشته و عملكرد خود بي

دسامبر باشد و چه در ماه مارس، بايد استفاده كنيم و نظري به گذشته 
آيا بيفكنيم و از خود سوال كنيم، سالي كه گذشت، چگونه سالي بود؟ 

     به آنچه كه هدف قرار داده بوديم، رسيديم يا نه؟  و موفق بوديم
، هـايي از قبيـل برگـزاري مراسـم         اگر نمود بيرونـي كـانون را فعاليـت        

ها و يا سمينارها بدانيم، بايد اعتراف كنيم كه كانون در سالي             سخنراني
شـايد  . تر نمود بيروني چنداني نداشت     هاي پيش  كه گذشت، مانند سال   

نظر نيايـد و حكايـت از كـاهش          در نظر اول اين نشانه چندان خوبي به       
 ي اسـت ايـن برداشـت   . گويان و اعضاي آن باشد     هاي گروه پاسخ   فعاليت

 ٢٠١٠ در عمـق واقعيتـي ديگـر در برنامـه كـاري              لي و ،در ظاهر تنها  
تر بـه    كاري كه بيش  . ه است در اولويت قرار گرفت   سربرافراشته و   كانون  

ماند و انتظار برداشت از آن را بايد به سال آتـي موكـول               بذرافشاني مي 
  . ردك

هايي كه در ارتبـاط بـا        كانون در سالي كه گذشت، در كنار تمام فعاليت        
ها، مكاتبات، مـذاكرات، انتـشار جـزوه و بـولتن و غيـره مطـرح                 تماس
اي گذاشت كه تاكنون زمينه عملي آن به طـور           شوند، گام به عرصه    مي

  . قطعي فراهم نبود
در اين دوره كانون موفق شد در هماهنگي و ارائه درخواسـت پـروژه و               

ال با نهادهاي آلماني شركتي فعـ     و ارتباط   تامين اعتبار آن در همكاري      
  . عرضه كندارزشمند داشته و كارهايي 

ها به موفقيت قطعـي      پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدامات و فعاليت         
اميـدواريم در سـال آتـي بـا         . باشـد هنوز زود   شايد  خواهند رسيد يا نه،     

هـاي   ثمربخشي اين بذرهاي كاشته شده، پا به مرحله نويني از فعاليـت      
دور ارائـه   اي نـه چنـدان        آينـده  درر  گزارش جزئيات كا  . كانون بگذاريم 

  . خواهد شد

  .هاي اينترنتي مربوطه هستند كلمه ها و جمله هاي آبي در نسخه الكترونيكي اين بولتن خبري داراي پيوند با ديگر مطالب مربوطه در اين مجموعه و نيز صفحات سايت
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بـراي  تخصـصي   اي از كميـسيون      سالهر
  تحقيقات مسكن

  

مركـز تحقيقـات مـسكن وزارت       نامه امضاء شـده بـا        بر اساس تفاهم  
و مفاد آخـرين مـذاكراتي كـه ميـان         )BHRC(مسكن و شهرسازي    

مسئولين اين مركز و پروفسور ناصري رئيس هيئت مـديره كـانون در        
تهران صورت گرفت، قرار شد كه با توجه به نياز مـسكن در كـشور و              
اهميت صنعتي سازي آن كارگاه تخصـصي در ايـران بـا همكـاري و               
هماهنگي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و كـانون مهندسـين بـا             

  :موضوعات زير برگزار شود
مانند فتو  (هاي نو و تجديدپذير در ساختمان        معرفي و كاربرد انرژي    -

 ...)ولتاژ و 
نما، ديوارهاي  (معرفي مصالح نوين و سبك در فن ساختمان سازي           -

 ...)خارجي و 
سـازي   هاي نوين در اجراي ساختمان     معرفي تجهيزات و تكنولوژي    -

 جهت كاهش زمان و ارتقاء كيفيت ساخت 
  

پس از ارئه گزارش اين مذاكرات و توافقات به شوراي همگاني كانون            
گويان مبني بر تـشكيل      ن شورا تصميم گروه پاسخ    ، اي ٢٠١٠در ژوئن   

نامـه   يك كميسيون تخصصي براي تهيه طرح و اجراي مفـاد تفـاهم           
بر طبق اين   . همكاري با مركز تحقيقات مسكن را مورد تائيد قرار داد         

تصميم يك كميسيون تخصصي براي تحقيقات مسكن مركب از خانم 
 لهراسـب    و ممهندس محبوبه جعفر و آقايـان مهنـدس رضـا محتـش           

كننـده   عنـوان هماهنـگ    آقاي پرفسور ناصري به   . تشكيل شد صالحي  
  .عهده گرفت مسؤليت اين كميسيون را به

هاي متعددي داشته كه طي آن تصميم        اين كميسيون تاكنون نشست   
آوري و تـدوين موضـوعات و محتـواي طـرح اولـين كارگـاه                به جمع 

  . تخصصي ساختمان گرفته شده است
زمـان از     و هم  رساله زير توسط سه تن از اعضاي كميسيون تهيه شده         

سوي كانون در اختيار مديريت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار 
منظور انتشار   گويان اين رساله به    بنا بر تصميم گروه پاسخ    . گرفته است 

جهت اطالع عالقمندان در اختيار تحريريه بولتن خبري قـرار گرفتـه            
  . است

كليـه اعـضاء،    گويان بار ديگر فرصت را مغتنم شمرده و از           گروه پاسخ 
دوستداران كانون، مهندسـان و متخصـصان خـارج از كـشور دعـوت              

اي بـراي برگـزاري كارگـاه     كند كه در صورت داشتن طرح و ايـده      مي
اي كه بتوانـد در چـارچوب        برده و يا هرگونه طرح و ايده       تخصصي نام 

قرارداد همكاري با مركز تحقيقات مسكن قرار بگيـرد، بـا مـا تمـاس               
  . هاي الزم در اين ارتباط انجام پذيرد هنگيبگيرند تا هما

  :آدرس تماس الكترونيكي با روابط عمومي كانون
de.vini@djafar 

  
 رابطه ساختمان با مهندسي

  مهندس رضا خجسته محتشم
  

  گفتار پيش

هـاي   ها، در عرصـه  كشورها بسته به آداب و سنن و قوانين حاكم بر آن     
جا سعي داريم براي     ما در اين  . اند هاي گوناگوني داشته   صنعتي پيشرفت 

سـازي   هاي احتمالي، صنعت ساختمان    همكاري و رفع نياز و يا خواسته      
  .هاي مختلف معرفي كنيم آلمان را در بخش

هـاي زنـدگي، صـنعت     خاطر پيشرفت علم در تمـام بخـش       در آلمان به  
بـه  . سازي مقايسه كرد   نعت ماشين توان با ص   سازي را هم مي    ساختمان

سـازي   سازي پايه و اساس صنعت سـاختمان       زبان ديگر، صنعت ماشين   
  .است

يك ساختمان باكيفيت درآلمان مثل يك ماشين طراحي، محاسبه و بـا      
ها تـا حـد      شود و طبق اين نقشه     هاي اجرايي و مونتاژ تكميل مي      نقشه

حتـي شـامل خـدمات      ها   طراحي. شوند ساخته و مونتاژ مي    زيادي پيش 
  .پس از اتمام نيز هستند

ها زمان موردنياز براي طراحي، جواز       به همين دليل در بسياري از پروژه      
هـاي فازهـاي مختلـف از زمـان اجـرا بـراي سـاخت فيزيكـي          و نقشه 

  .تر است ساختمان، طوالني

http://www.bhrc.ac.ir/portal/
http://www.bhrc.ac.ir/portal/
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ها به لحاظ صـنعتي براسـاس اسـتاندارد          روابط بين مهندسين و شركت    
هاي قانوني براساس قوانين عمومي آلمـان و   زمينهو در (DIN) دين 

اين قانون، روابط بين طـرفين   .شوند تنظيم مي VOBدر موارد خاص 
 VOBاستاندارد دين و قـوانين      . كند و نوع اجرا و پرداخت را تعيين مي       

  .ي اغلب قراردادها هستند پايه
 سازي وجـود دارد كـه فـاز اول آن          در آلمان، فازهاي مختلف ساختمان    

  .ترين فاز، فاز طراحي است مهم. بسيار اهميت دارد
برداري، سبك، فلسفه ساختمان برمبنـاي سـليقه،         در اين فاز، نوع بهره    

آوري آن تعيـين     انتخاب نوع خريـدار يـا مـستأجر و همـين طـور فـن              
شود  ي ساختمان محسوب مي   اين مرحله توليد ژنتيك و نطقه     . گردد مي

الزحمـه بـه طراحـان و        تـرين حـق    و به خاطر اهميت بـاالي آن بـيش        
الزحمه ها بسته بـه مراحـل و    اين حق. گيرد مهندسين اين فاز تعلق مي 

فازهاي گوناگون در جدولي قانوني، كـه اجـراي آن در سراسـر آلمـان               
هـا، درصـدهاي     براساس ايـن جـدول    . اند اجباري است، گردآوري شده   

ند و نـه  شـو  درنظر گرفته شده برمبناي قيمت سـاختمان محاسـبه مـي         
  .براساس مساحت آن

. بيني نكرده اسـت    اي پيش  قانون براي اين مرحله محدوديت و سهميه      
البته . دانند به طوري كه بسياري از مهندسين اين قانون را عادالنه نمي          

گـذاران، ايجـاد برابـري و عـدالت در درآمـدهاي             هدف اصـلي قـانون    
بـه تبـع آن،     تـر و     مهندسين نبوده، بلكه قبـل از هرچيـز رقابـت بـيش           

. سازي و خالقيت طراحان مد نظر بوده است        باالبردن كيفيت ساختمان  
بندي تنها در بخـش مهندسـي اجرايـي و كنتـرل             محدوديت و سهميه  

تـر مـرتبط هـستند و بايـد          شوند كه با رقابت وخالقيت، كـم       مطرح مي 
المثـل   يك ضـرب  . خواري ناشي از نياز مالي     سدي باشند در برابر رشوه    

ترين دشمن من كسي است كـه از مـن بهتـر             بزرگ«: گويد يآلماني م 
و اين ديدگاه باعث ترقي تكنيك در اين مملكت بوده و خواهـد             » باشد
 .بود
  

مرور مختصري به درجات سنتي و يا صـنعتي         
   سازي در آلمان بودن ساختمان

  
شـود   تر از بتون ساخته مي در آلمان هنوز سنتي و بيش: فونداسيون .١
آوري جانبي توليد فونداسيون خيلي پيشرفته و        فن). مسلحمسلح و غير  (

هاي نامناسب و خيلي مرطـوب و يـا          ساختن ساختمان را بر روي زمين     
  .اند زير آب ميسر كرده

اين نوع ديوارها از آجر و بتون : ديوارهاي حمال ويا خارج ساختمان .٢
اده قـرار   ها مـورد اسـتف     رواج زياد دارند و به انواع گوناگون در ساختمان        

  .گيرند مي
تـر از آجرهـاي متنـوع        سـازي بـيش    هاي كوچك و خانـه     در ساختمان 
هـاي   تكنيك توليدي آجرهاي مختلـف بـراي هـدف        . شود   استفاده مي 

هـاي آرشـيتكت و مهندسـين        مختلف جهش بزرگي داشـته و خواسـته       

. كننـد  محاسب را درخصوص استقامت و خواص فيزيكي بـرآورده مـي          
ايـن  . سبك است  جرها در استفاده از ابعاد بزرگ و      اقتصادي بودن اين آ   

وسـيله    كـه بنـايي بـا آن بـه    هـستند قدر بزرگ و سنگين   ابعاد حتي آن  
جـويي   هاي كوچك و اهرم ممكن اسـت و ايـن باعـث صـرفه              جرثقيل

  .شود سازي مي نيروي كار انساني در ساختمان
  

 
هــاي  اي كـه قــبال طبــق نقــشه  ســاخته و چندجــداره ديوارهـاي پــيش 

سـاز و يـا      هـاي بتـون    شـوند در كارخانـه     مهندسين طراحي و آماده مي    
. شـوند  جا مونتاژ مـي    سازي آماده و به كارگاه منتقل شده و در آن          چوب

خاطر دقيق بـودن     اين نوع ديوارها باعث كاهش زمان ساخت شده و به         
زمان بقيـه    دهند كه هم   قطعات به مهندسين و كارگاه اين امكان را مي        

. سـازي نماينـد    كـاري هـم پـيش       نياز را در مقطـع نـازك       قطعات مورد 
اي حائل بين داخـل وخـارج سـاختمان در آلمـان              ديوارهاي يك جداره  

ها خواص فيزيكي مطلـوب      ديگر كاربرد وسيعي ندارند، زيرا با وجود آن       
هم بنايي با ايـن نـوع    و اگر. يابند هاي امروزي تحقق نمي در ساختمان 

ه خاطر قطر زياد ديوارها و پـايين آوردن سـطح           ديوار قابل اجرا باشد، ب    
  .مفيد ساختمان غيراقتصادي خواهد بود

سـاخته بـودن ديوارهـا باعـث جلـوگيري از ورود       عالوه بر ايـن، پـيش   
شود و زمان خشك شـدن در كارگـاه را بـراي             رطوبت به ساختمان مي   

  .كنند تر مي كارهاي بعدي كوتاه
رگاه هم از پيشرفت قابل تـوجهي       آوري توليد ديوارهاي بتوني در كا      فن

هـاي   بندي به نسبت زياد مونتاژي شده و حتي قالـب          قالب. برخوردارند
شـود و آرماتورهـا    جويي زيادي در زمان ساخت مـي  لغزنده باعث صرفه  

هم قبال طبق نقشه آماده و به كارگاه جهت به هـم پيوسـتن فرسـتاده                
سازي بـا ماشـين و       تونهاي ب  و بتون مورد نياز هم از كارخانه      . شوند مي



  Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

 
 

٤ 

   ٢٠١٠ دسامبر،  ٣١شماره -بولتن خبري
 ايراني در آلماننكانون مهندسين و متخصصي

مـواد شـيميايي باعـث سـفت شـدن          . يابنـد  ها انتقال مي   پمپ به قالب  
تـر   ها را در زمـان كوتـاه       تر بتون گرديده و امكان استفاده از قالب        سريع

جويي در مصالح و ذخيره در استفاده        سازند كه اين باعث صرفه     مهيا مي 
 بـازدهي در    عامـل باعـث افـزايش      ايـن دو  . شـود  از نيروي انساني مي   

 .شود سازي مي صنعت ساختمان
  

  
 

 
  اي حمال ديوارهاي دو جداره

  هاي بين طبقات سقف. ٣
سـاخته توليـد     سـاخته و پـيش     ها به صورت سنتي، نيمه پيش      اين سقف 

  .شوند مي
ها به خاطر سرعت در ساخت اگر از بتون باشـند قـبال              اغلب اين سقف  

هـاي    و در كارخانـه    شـوند  به وسيله مهندسين محاسبه و طراحـي مـي        
ساخته از كارخانه به كارگاه انتقال يافتـه و بـدون         سازي نيمه پيش   بتون
جداره دوم در كارگـاه بـاز هـم بـا           . گيرند بندي روي پايه قرار مي     قالب

امتيـاز ايـن   . شوند مصالح از قبل آماده شده، مونتاژ و با بتون ساخته مي   
وبـت در سـاختمان،     ها  مثل ديوارهاي بتوني كـم كـردن رط          نوع سقف 

هاي گران قيمت و ذخيره نيروي انساني در كارگاه         جويي در قالب   صرفه
شـود    سازي در آلمان از چوب و تخته كم استفاده  مي           براي قالب . است

هـا   سـازي بـراي نيـاز سـاختمان       هـاي قالـب    ها قبال در كارخانه    و قالب 
  .اند ساخته شده طراحي و پيش

سـازي بـسيار كـم اسـتفاده         بـراي اسـكلت   ) تيرآهن(در آلمان از فوالد     
يا تيـرآهن درمقابـل حريـق بـسيار          چون ايزوله كردن آهن و    . شود مي

علت ديگـر اسـتفاده كـم از        . برد گران بوده و قيمت ساخت را باال  مي        
وجود آمدن ترك در ديوار و سقف به خـاطر مـصرف    خاطر به تيرآهن به 

نقبـاض متفـاوت    مصالح مختلف در يك سطح بـا خـواص انبـساط و ا            
بيني شده و با طراحـي و يـا بـه     ها پيش در آلمان محل اين ترك    . است

وگرنـه عيـب در   . شـود  كمك تكنيك از ايـن خطـرات جلـوگيري مـي          
ساختمان به حساب آمده و شركت پيمانكار بايد تا برطرف كردن كامل            

  .عهده بگيرد آن مسئوليت را به
  

  
 ساخته شده هاي نيم پيش سقف

تــرين  بــام ســاختمان در آلمــان يكــي از مــشكل: مانبــام ســاخت .٤
چـون ايـن قـسمت از سـاختمان از نظـر            . اسـت هاي ساختمان    بخش

تر تحت فشار عواملي مانند      هاي ساختمان بيش   فيزيكي از ساير قسمت   
اختالف حرارت زياد بين تابـستان و زمـستان، روز و شـب، اثـر اشـعه                 

ي  ران و ريـشه و جوانـه      خورشيد برروي مصالح مورداستفاده،  برف و با       
عالوه بـر اشـتباهات حاصـله در خـود سـاختمان در             . گياهان قرار دارد  

هـاي   هـا سـقف    تر ساختمان  مناطق سردسير، مخصوصا در آلمان، بيش     
هاي مسطح، كم و با مشكالت همراه        استفاده از سقف   دار دارند و   شيب
  .است

گر مثل مس و ها با چوب، سفال، آلومينيوم، و فلزهاي دي        اين نوع سقف  
  .شوند روي و مواد شيميايي  پليمري تهيه و ساخته مي

 و اختراعات به ثبت رسيده در       استاين صنعت در آلمان بسيار پيشرفته       
اين زمينه باعث صادرات اين صنايع به اقصي نقاط دنيا و حتـي ايـران               

  .شده است
، و  گيرد سقف در آلمان، امروزه به عنوان سرپوش مورداستفاده قرار نمي         

گيرد و حتي فـضايي بـراي توليـد          هاي زيادي از آن صورت مي      استفاده
 و منبـع درآمـد نيـز    شوند ميها اجاره داده  به اين خاطر سقف  . اند انرژي
  .هستند
 

 كاري نازك

  :كننده ديوارهاي غيرحمال و تقسيم .١
تكنولوژي ديوارهاي غيرحمال در آلمان بسيار پيشرفته وتقريبا هر 
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اين تكنيك در . كنند تكت و طراحي را برآورده ميي آرشي خواسته
سازي با اختراعات زياد ثبت شده به  آلمان مثل تكنولوژي براي بام

 .شوند تمام دنيا صادر مي
ترين نوع ساخت اين ديوار در كارگاه، استفاده  ترين و ارزان يكي از رايج

ا به ساخته از گچ، كارتون و فلز كه نيروي مقاوم آن ر از مصالح پيش
  .گيرد عهده مي

شوند و بين دو  اين ديوارها خيلي مناسب و با سرعت زياد ساخته مي
توان  هايي كه مي اليه، ديوار خالي است و بعد از قراردادن كابل و لوله
اين ديوارها . شوند در خالء جايگزين نمود، بعدا با ايزوله صوتي  پر مي

كاري نداشته و فقط  از اتمام احتياج به گچ خشك ساخته شده و بعد
  .شوند بتونه و نقاشي مي

خاطر  سازي آلمان به ديوارهاي آجر روي آجر تقريبا از صنعت ساختمان
مصرف وقت زياد در ساخت، توليد رطوبت و خرج زيادي براي 

هاي كوچك، و يا به  ندرت در ساختمان كاري از بين رفته است و به گچ
ساير ديوارها . گيرند قرار ميكاران مورد استفاده  علت ناآشنايي صاحب

ساخته شده،  از چوب و يا فلز و مخلوطي از آن با شيشه و سنگ پيش
ساختگي اين نوع ديوارها  درجه پيش. شوند ها مونتاژ مي در كارگاه

 .استتقريبا صد در صد 
  

  
 سقف به عنوان منبع انرژي

 

  
 عنوان منبع انرژي سقف به

  كاري گچ
) استادكاري(بي از تكنيك و كاردستي كاري در آلمان با تركي گچ

انتقال مواد و حتي مخلوط كردن و تا به روي ديوار . گيرد صورت مي
رسانيدن با ماشين انجام گرفته و فقط صاف كردن آن در روي ديوار 

  .گيرد انجام مي) نيروي انساني(به وسيله ابزار با استادكاران 
ها  خيلي از كارخانههاي گچ كه در  مواد مورد استفاده از كارخانه

شوند، به صورت سيلو و يا پاكت به كارگاه  عنوان ضايعات توليد مي به
انتقال يافته و با دستگاه مخلوط و به وسيله پمپ به طبقات مختلف و 

  .گردد روي ديوار انتقال يافته و پخش ميبر 
نوع خشك اين گچ و يا شبيه آن هم وجود دارند كه بر روي ديوارها 

 .دچسبانن مي
 

 
 كننده ديوارهاي غير حمال وتقسيم

 

 
 كننده ديوارهاي غير حمال وتقسيم

 

 ها نماسازي و يا اليه بيروني ساختمان و پنجره
خاطر موظف بودن در ذخيره  تدريج در دنيا به نماسازي درآلمان و به

تر  هاي آثار باستاني بيش انرژي و كنترل شديد كيفيت، غير از ساختمان
امروزه نماهاي جديد ساختمان . شود ساختمان شبيه ميبندي  به عايق

عالوه بر جلوگيري از ورود باران و باد و سرما و گرما به ساختمان، 
ترين بخش ساختمان در جذب و جلوگيري از به هدر رفتن انرژي  مهم

ترين منابع ذخيره انرژي و حتي توليد به  بوده و خود به يكي از مهم
هاي كوچك،  الح استفاده شده در ساختمانتر مص بيش. آيند شمار مي

گچ مصنوعي، كاشي، آجرِ نما و چوب و سنگ و شيشه و متال و 
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تر اين  بيش. اند مخلوطي از اين مصالح با به كارگيري مواد مصنوعي
كنند كه  نماها و يا مصالح آن را طراحان و مهندسين قبال طراحي مي

ساخته مونتاژ  پيشبعدا در كارگاه به كمك استادكاران به صورت 
  .شوند مي

هاي  زمان تمام قسمت دهد كه هم اين تكنيك به مهندسين اجازه مي
ساخته و به طور صنعتي آماده نمايند  هاي پيش مختلف را حتي با پنجره

  .و باعث سرعت زياد در ساخت بنا گردند
توان مشاهده كرد كه در طبقات باالي  در بسياري از موارد مي

شود و در طبقات پايين،  كاري مي گ، هنوز سفتهاي بزر ساختمان
كف اجاره داده  گيرد و حتي طبقات هم كاري انجام مي نماسازي و نازك

سازي هم در آلمان بسيار پيشرفته و هميشه  پنجره. شوند  مي
استاندارد هر پنجره از قبل به ثبت رسيده و . گيرد ساخته انجام مي پيش

نوع . ها را ندارند ه ساخت اين پنجرهبدون اين نوع ثبت، مهندسين اجاز
استفاده از مناطق گرم و مرطوب (تر در آلمان از چوب  ها بيش پنجره

ها بوده و  و آلومينيوم و يا مخلوطي از آن  PVC، )محدود است
مثل . باشند يا آلومينيومي هميشه دوجداره مي هاي فلزي و پنجره
  .ندشو ها كه حداقل دو يا سه جداره ساخته مي شيشه

  
 سازي  كف

خاطر  شود و هميشه به هاي بين طبقات آورده مي اين اليه روي سقف
  .شود ي ديوارها جدا ساخته مي ها وبدنه عدم انتقال صدا از سقف

اين اليه در وابستگي به نوع استفاده از نماي كف و تحمل فشار بر 
مصنوعي، لينوليوم و يا فرش با  روي اين مصالح از چوب، سنگ، مواد

قبال اين اليه را از شن وسيمان . شود واد مختلف ساخته ميم
 ساختند، ولي امروزه استفاده از موادشيميايي ساخت اين اليه را مي

تبع آن  متحول نموده و باعث باالبردن سرعت خشك شدن و به
  .جويي در زمان ساخت شده است صرفه

 نوع ها، مخصوصا هنگام تعميرات ساختمان، از در خيلي از ساختمان
شود كه قبال آماده شده و در كارگاه مونتاژ  خشك اين اليه استفاده مي

  .شوند مي
.... هاي آماده شده كه روي پايه در خيلي از دفاتر وادارات و  كف

از اتمام را در  اند و امكان تغيير بعد شوند، نيز پيش ساخته استفاده مي
  .دهند تاسيسات ساختمان مي

  
 ي ساختمانتزئينات و كارهاي پايان

كاري هنوز هم در آلمان تا  كاري، پاركت و چوب كاري، سنگ كاشي
برد كار در مورد  تنها عامل پيش. گيرد حدي به طور سنتي انجام مي

هاي كف، ديوارها و سفارش  ها، طراحي و آمادگي نقشه اين بخش
زمان با ساخت ساختمان است كه زمان ساخت را  سنگ و كاشي هم
ها برش داده  ها قبال در كارخانه دليل اين كه سنگكوتاه كرده و به 

 .شوند، دقت كار خيلي باال است مي
 

 

 
  نما پنجره و

 
ساخته و اغلب مهندسين معمار  هاي اتاق تقريبا صد در صد پيش درب

توانند قبال  كنند كه در بازار وجود دارند و مي ابعادي را انتخاب مي
  .سفارش بدهند

تر به نيروي كار  خاطر نياز بيش  و بهاستنتي نقاشي ساختمان كامال س
جويي استفاده از  طور نسبي گران تمام شده، وتنها راه صرفه انساني  به

  .هاي كاذب است ساخته وسقف ديوارهاي پيش
هاي هر طراح را  هاي كاذب و پيشرفت آن تقريبا خواسته تكنيك سقف

 مصنوعي و برآورده نموده و با تمام مصالح مانند چوب، گچ، مواد
در . شوند ساخته شده، و در ساختمان مونتاژ مي فلزات پيش

هاي  كاري رواج دارد و سقف هاي كوچك هنوز گچ ساختمان
 از گچ و كارتن و متال  وشوند گونه ساخته مي اي كه اين دوجداره
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ند، خيلي متداول است و در مواقع استثنايي از رابيتس استفاده هست
كار بردن نيروي زياد انساني كال  خاطر به ا بهه اين نوع سقف. (شود مي

  )شوند ندرت ساخته مي غيراقتصادي است و به
  

  
خاطر  هكاري ساختمان ب زمان سفت در ها حمل آن هاي آماده شده دريك هتل و حمام

 سازي ساختگي در ساختمان دقت درجه پيش
 

  بندي جمع
ن عنوا سازي آلمان، به زيربناي پيشرفت در صنعت ساختمان

هاي صادراتي آن به تمام  آوري ترين صنايع در اروپا و نيز فن پيشرفته
طراحي، . استي تحقيقات و خالقيت مهندسين اين كشور  دنيا نتيجه

صورت صنعتي، آماده كردن  محاسبه مواد و مصالح ساختماني و به
هاي مختلف، باعث كاهش نواقص و معايب، باالبردن سرعت  قسمت

قيمت در ساختمان گرديده و ميزان دقت در اين كار و پايين آوردن 
  .متر تقليل داده است صنعت را به حد ميلي

يكي ديگر از رمزهاي پيشرفت اين تكنولوژي، مسئوليت و تضمين 
هاي  توليدكنندگان براي مصالح ساختماني توليد شده، شركت

ساختماني سازنده و استادكاران براي ساخت و مونتاژ و مهندسين براي 
بسياري از دفاتر . هستندمحاسبه و كنترل اين قوانين  حي وطرا

. كنند سازي را قبول نمي  سال در ساختمان٥مهندسي تضمين كمتر از 
خودشان هم در مقابل كارفرما همين تضمين را داشته و براي (

 ها خود ها كه باعث معايب آشكار نبوده و بعد از سال اشتباهات در نقشه
 درصد از قيمت ساخت ٥و تا حدود ) ل هستنددهند مسئو را نشان مي
طور تضميني نگه داشته و   سال به٥ تا ٢هاي اجرايي بين  را از شركت

ها  عيب بودن بنا به شركت بعد از پايان زمان تضمين در صورت بي
 .كنند پرداخت مي

 براي پايين آوردن اهميت نظرات شخصي و جلوگيري از دعاوي
 راي تقريبا همه موارد مورد  (DIN)مان آل حقوقي، سازمان استاندارد

  

 

 
  هاي كاذب سقف

  
  هاي كاذب سقف

  
استفاده و نوع ساخت آن استاندارد تعيين كرده كه براي مسئولين در 

عنوان  عنوان علم روز قابل قبول، و در اغلب قراردادها به ساختمان به
هاي  براي قسمت. شوند پايه قرارداد مورد قبول واقع بوده و امضا مي

هاي  ها در بخش نويسي و نوع آن و محاسبه صورت حساب مناقصه
كه محتواي اين كتاب   VOBمختلف، كتابي وجود دارد به نام مخفف

اين كتاب تمام مسائل . است يپايه هر قرارداد  (DIN)هم مثل
ها را حل، و  غيرتكنيكي و حقوقي طرفين، يعني بين كارفرما و شركت

  .كند نويسي مي يا پيش
 

تر بر دوش مهندسين و  هدف تحقيقات در ايران هم الزاما بايد بيش
هاي مختلف، مخصوصا در بخش  ها و انستيتوهاي رشته شركت
هايي را تقويت و تشويق نمايند كه در اين  ساختگي باشد و شركت پيش

سازي و توليد مصالح، پيشتاز باشند و مجلس هم اين قوانين  نوع پيش
  . نظرات شخصي افراد را از صنعت جدا نمايدرا وضع كند كه كنترل و

ساختگي و  سازي مناسب در باالبردن درجه پيش تنها راه ساختمان
  .پايين بردن معايب و ذخيره انرژي و نيروي انساني است

 
توان گفت كه براي ايجاد يك ساختمان، مجموعا دفاتر  در آلمان مي

توليد تري صرف طراحي و  مهندسي در مقاطع مختلف وقت بيش
  .هاي ساختماني كنند، تا استادكاران و كارگران در كارگاه مي
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ها در  هاي نو و كاربرد آن معرفي انرژي
 ساختمان

 مهندس محبوبه جعفر
 

  گفتار پيش
  

محدود بودن منابع انرژي فسيلي و نيز بروز تغييرات جوي مجريان و 
رار گذاران در بخش ساختمان را در شرايط حساس و جديدي ق سرمايه

  .ه استددا
،  استجويي انرژي كه بخشي از قانون ساختمان آلمان   قواعد صرفه

هاي مسكوني،  هاي جديد اعم از ساختمان تنها بناي ساختمان نه
ها را مستلزم رعايت اين قواعد  هاي اداري و نيز كارگاه ساختمان

  .گيرد هاي موجود را نيز در بر مي نمايد، بلكه ساختمان مي
 تا كنون ٢٠٠٩نه مرور شده اين قواعد از تاريخ اول اكتبر  آخرين نمو

  .شوند اجرا مي
گذشته از آن، احكام بازنگري شده ساختمان در كشورهاي عضو بازار 

قواعد اجرايي . اند  منتشر شده٢٠١٠مشترك نيز درهشتم ژوئيه سال 
اين احكام در سطح ملي كشورها از جمله در كشور آلمان بايد تا تاريخ 

  . از مراحل قانوني بگذرند٢٠١٢ژوئيه نهم 
 بازنگري و منتشر ٢٠٠٩جويي انرژي سال   پس از آن قواعد صرفه

  .خواهند شد
تر شدن شرايط الزم، براي باال بردن مقدار  اين احكام دقيق

  . كنند بيني مي پيش% ٣٠جويي  انرژي اوليه مورد نياز را تا  صرفه
آهنگ با شرايط آب و  ي همبراي نيل به اين مقصود، در كنار معمار

هاي مختلف  هوايي و مصرف مصالح اكولوژيك، ايزوله كردن قسمت
ساختمان و نيز كاربرد تأسيسات اكولوژيك از اهميت بسيار زيادي 

  .برخوردارند
  

       ساختمان و مصرف انرژي
  

 هاي نو تعريف انرژي
  ميانگين مصرف انرژي در يك خانوار آلماني 

  ژي در يك خانوار ايرانيميانگين مصرف انر
  ميانگين ساالنه تابش خورشيد در آلمان 
  ميانگين ساالنه تابش خورشيد در ايران 

  بيالن انرژي در يك ساختمان
ساختمان و نقش مهم ايزوله كردن ) جداره گرمايي(جداره بيروني 

  ساختمان
  

 كن خورشيدي آبگرم
  

  
Logasol SKS 4.0 

de.buderus.www  
  

  عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي
  اسامي اجزاء سيستم

  : هاي خورشيدي كن انواع آبگرم
  سيستم مستقل براي گرم كردن آب آشاميدني

  هاي خورشيدي با كلكتور تخت كن ساختار آبگرم
 ساختار كلكتور تخت

  اي با خالء هاي خورشيدي با كلكتور لوله كن آبگرم
  اي با خالء لولهساختار كلكتور 

  كننده مقدار مساحت كلكتورها بر اساس نياز مصرف
   سيستم دو ظرفيتيbivalent      با يك مخزن
   سيستم دو ظرفيتيbivalent با دو مخزن 
  كن خورشيدي به مدار توليد گرماي ساختمان  اتصال آبگرم

  هاي بزرگ تهيه آب گرم ساختمان  دستگاه
كتورها و حجم مخازن آب به نسبت هاي تخميني مساحت كل اندازه

  افراد و به نسبت مساحت مسكوني   
  كن خورشيدي به درصد نمودار هزينه يك آبگرم

  
 پمپ گرمايي

  
  هاي گذشته هاي گرمايي در طي سال نمودار فروش پمپ

   عملكرد يك پمپ گرمايي
  بيالن انرژي يك پمپ گرمايي 

www.buderus.de
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Geo-THERM-Erdwärme 

www.vaillant.de 
  

  گرما براي پمپ گرمايي منابع 
   هوا به عنوان منبع گرما -١
  هاي زير زميني به عنوان منبع گرما  آب-٢
   زمين به عنوان منبع گرما-٣
  پمپ گرمايي و حفاري  -٤

  موارد استفاده 
  : تعيين مقدار منابع انرژي در موارد زير

   جريان حجم هوا-١
  هاي زير زميني   آب-٢
   محاسبه مساحت زمين-٣
  اسبه عمق حفاري مح-٤

  تخمين مخارج يك پمپ گرمايي
  مثال براي محاسبه 

   بررسي برگشت سرمايه  -١
  هاي مختلف  نمودار سيستم-٢

  طرح برنامه نصب پمپ گرمايي
  

 فتوولتاژ
  توليد سيليسيم خورشيدي

 
هاي خورشيدي عبارت است از اكسيد  ماده اوليه براي توليد سلول

 درصد وزن پوسته ٨,٢٧كه ) ليكاسي(سيليسيم موجود در شن و ماسه 
  .دهد زمين را تشكيل مي

كار بردن  يابي به سيليسيم موجود در شن و ماسه از به  براي دست
 براي جدا كردن سيليسيم  Lichtbogen)  كمان نور(   متدي به نام

   .شود استفاده مي)  ها آالينده(از اكسيژن و ديگر عناصر غير الزم 
سنگ ريخته و تا  در كوره زغال) سيليكا(سه براي اين منظور شن و ما

صورت   حرارت داده شده و سپس بهلسيوس درجه س٢٠٠٠بيش از 
اين سيليسيم توليد شده كه سيليسيم خام و . شود آوري مي مذاب جمع

 درصد خالصيت ٩٩ تا ٩٨شود، داراي  يا سيليسيم متالوژي خوانده مي
اما  .شود ومينيوم استفاده ميباشد و براي توليد آلياژها با آهن و آل مي

ها به  هادي ويژه صنعت نيمه هاي خورشيدي و به توليد كنندگان سلول
  . درصد نيازمند است٩٩٩٩,٩٩تر، يعني تا   سيليسيمي خالص

 اين تصفيه با مصرف انرژي بسيار زياد و كاربرد تكنولوژي 
يت براي حصول خالص. پذيرد اي به نام متد زيمنس انجام مي رفته پيش
) جوهر نمك( درصد، به سيليسيم توليد شده، اسيد كلريدريك ٩٩ ,٩٩

 تبديل 3HSiClشود كه نتيجتاً به تري كلرزيالن مايع اضافه مي
  . شود مي

به آن  ور شده و هاي نازك سيليسيم داخل مخزن غوطه سپس ميل
  . شود هيدروژن اضافه مي

هاي   ملكول، سيليسيم ازلسيوسس درجه ١٠٠٠بعد از حرارت دادن تا 
ها،  بر جدار ميل. شود خارج مي Trichlorsilan تري كلرزيالن

صورت مخفف از  كريستال سيليسيم و يا به هايي از پلي ستون
كار  هاي خورشيدي به شود، كه براي توليد سلول سيليسيم ايجاد مي پلي
  .رود مي

    ٥٩صفحه / ٢٠١٠، مه ٥، شماره  neue energie :مأخذ
 

  :توان موارد زير را مطرح كرد  تخصصي ميهاي در كارگاه
  تعريف و طرز كار يك دستگاه فتو ولتاژ 

  سيستم فتو ولتاژ براي استفاده از انرژي خورشيد 
  ساختار

  هاي فتوولتاژ  مواد موجود در دستگاه
  بام در آلمان١٠٠٠پروژه 
  بام در آلمان٠٠٠.١٠٠پروژه 

يلو وات پيك براي  ك١٠جدول رشد مخارج دستگاه هاي فتوولتاژ تا 
 گذاران  سرمايه

هاي فتوولتاژ مرتبط به  المللي درآمد و مخارج دستگاه نمودار رشد بين
  شبكه در آلمان     

  هاي فتوولتاژ  جدول نزول مخارج دستگاه
 كيلووات ٤ تا ٣هاي  گذاري براي دستگاه رشد تخميني مخارج سرمايه
  پيك، در پروژه صد هزار بام

  هاي فتوولتاژ  نمودار صرف وقت براي طراحي و نصب دستگاه
نمودار مخارج توليد برق از منابع فسيلي، به نسبت قيمت عرضه برق 

 توليد شده از فتو ولتاژ به شبكه
 

www.vaillant.de
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Kristalline Solarmodule 

www.bosch-solarenergy.de 
  
 

 
Dünnschicht Solarmodule 

www.industrystock.de 
 

ني ساختمانتجهيزات ف  
 مهندس لهراسب صالحي

 
تر زندگي  نئتر و مطم هدف از تجهيزكردن فني ساختمان براي راحت

  . استكردن در ساختمان 
گيرد و  اين اهداف از يك طرف بخش ايمني ساختمان را دربر مي

قسمتي .  ها و نكات فني ساختمان را ازطرف ديگر بخش تامين انرژي
  :ند ازعبارتهاي فني ساختمان  از بخش
  تهويه مطبوع •
 الكتريكي •
 الكترونيكي و انتقال اطالعات •
 كننده  كننده و تأمين هاي گرم سيستم •
 هاي فني سيستم هدايت و كنترل اتوماتيك تمام بخش •
توان به صورت زير ترسيم  هاي فني در بخش ساختماني را مي پروژه
 :كرد

 
 هاي فني در بخش ساختماني پروژه

 

 سيستم بهداشتي
هاي بهداشتي در ساختمان  ن واحدها به سرويستجهيزكرد

  ).ها در داخل و بيرون ديوارها و غيره ها، نصب دستگاه كشي لوله(
 

 
 

 
 

 تهويه مطبوع
هاي مختلف و پياده كردن سيستم فني براي تعويض و  كشيدن كانال

هاي الزمه در بخش فني  تغيير هوا در داخل واحدها و نصب دستگاه
 .ساختمان

 

www.industrystock.de
www.bosch-solarenergy.de
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 جمعي در سيستم تهويه ي گرما به صورت فردي يابازياب

 

 
 

 سيستم تأمين گرما و سرما
: طور مثال به. كنند هايي كه با سوخت مواد فسيلي عمل مي دستگاه

(BHKW)است،سوز   نيروگاه گرما و توليد برق، اين دستگاه دوگانه 
عنوان  هاي بزرگ هم به از اين دستگاه در ساختمان. با گاز و گازوئيل

  .شود يروي برق اضطراري استفاده مين
 گرما و آب گرم مصرفي را توليد ،هايي كه با ديگ بخار دستگاه •

  )شوفاژ(مي كنند 
 . بازده گرمايي دارند،هايي كه با سوزاندن چوب دستگاه •
هايي كه با استفاده از انرژي نوين و تجديدپذير بادي،  دستگاه •

 .خورشيدي و گازي بازده انرژي دارند
ترين ضرر را  ها كم هاي فوق كوشش شده كه آن  دستگاهدر تمام •

 .به محيط زيست برسانند
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  ساختمان سه نمونه سيستم گرمايي در
 :الكترونيك و نقل و انتقال اطالعات

فراهم و پياده كردن امكانات فني براي انتقال اطالعات و اهداف 
  الكترونيكي

  سيستم حفاظتي ساختمان
 

 ها هماهنگي دستگاهكنترل و 
  . كننده هاي كنترل و هماهنگ نصب و تنظيم دستگاه

  .هاي موجود در سيستم فني ساختمان سازي روند دستگاه بهينه
 

 الكتريك
  ها تابلوي مشخص تقسيم و وصل دستگاه •
 هاي قدرت برق فشار قوي طراحي دقيق سيستم •
 هاي ولتاژ پايين يا برق فشار ضعيف سازي سيستم بهينه •
اندازي  گيري، تنظيم و راه هاي مناسب براي اندازه هدستگا •

 ها سيستم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوزي و اطفاي حريق گيري از آتش هاي پيش دستگاه
بندي  صورت زير تقسيم توان به سوزي را مي گيري از آتش سيستم پيش

  .كرد
  .شود  چيزي كه در حال حاضر در المان از آن استفاده مي

 
 

  سوزي  خبركردن در شروع يا قبل از آتشسيستم •
 سيستم كنترل و خفه كردن آتش قبل از وقوع آن •
سيستم كنترل و خبر قبل از وارد شدن آب زياد در سيستم  •

 يا واحدها وتغيير درجه دما و گازها و دود در واحدها
 كنترل سيستم فني در كل •
هاي  سوزي ازطريق بلندگوها و سيستم اعالم خطر آتش •

  مكاتباتي و غيرهمكالماتي
ن از بخشي به بخش آتش و انتقال آسيستم جلوگيري از  •

هاي قطور و يا  براي مثال به وسيله شيشه(ديگر ساختمان 
 ...)ديوارهاي مخصوص و 
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  ارك تمه قرارداداخ
 

 
  

 ايشان براي هئيت مديره كانون ازعميق همراه بوده است و  تعهد
  .كند صميمانه تشكّر ميهاي واگذار شده  انجام مسئوليت

 اتمام مدت زمان مذكور بديهي است كه خانم مهندس جعفر پس از
گويان  عنوان مسئول روابط عمومي كانون در گروه پاسخ چنان به هم
  .كار خود ادامه خواهند داد به
 

  گويان  گروه پاسخاستعفاي مسئول دانشي 
  

  
  

ـ گويـان    گروه پاسـخ  هاي    پس از تالش   كتر جهانبخش داستعفاي    رايب
هفــدهم گــروه   درنشــست،منــصرف كــردن ايــشان از ايــن تــصميم 

بنـا  . واقع شـد   مطرح و مورد قبول      ٢٠١٠ نوامبر   ٢٣گويان مورخ    پاسخ
ي خـدمت   دورههاي ايشان تـا پايـان       مسئوليت يئت مديره هبر تصميم   

  . منتقل خواهد شد گروه ساير افراد اين هب ٢٠١١در ماه ژوئن  آن
 ٢٠٠٥آقاي دكتر جهانبخش از اعضاي قديمي كانون ماست و از سال      

عنـوان مـسئول روابـط عمـومي و          تا امروز در هيئت مديره كـانون بـه        
ايشان در كـار سرپرسـتي و       . مسئول دانشي كانون فعاليت داشته است     

ن از جمله   سايت و در برگزاري مراسم و سمينارهاي كانو        مراقبت از وب  
 در دانـشگاه فنـي      "تامين انرژي و تغييرات اقليمـي     "دو سمينار بزرگ    

  . برلين خدمات ارزشمندي انجام داده است
گذارد و ضـمن      احترام مي  كتر جهانبخش دگويان به تصميم     گروه پاسخ 

قدرداني صميمانه از خدمات ايشان، اميدوار است كـه كـانون در آينـده        
  .    مند شود ن بهرهشا هاي نيز از تجربيات و همكاري

  

  نتايجي از يك ماراتن ديگر
  

  گويان كانون ما نيز از آقاي مهندس جالل فاضلي تبار عضو گروه پاسخ

   
  

ــايي     ــين توان ــراي عرضــه چن ــشان ب ــه اي ــت را ب ــن موفقي ــانون اي ك
  . گويد اي صميمانه تبريك مي ورزشكارانه

  
  

  سخنرانيبرگزاري 

  

خانم مهندسيازده ماههداد كارقرار
 همكار دانشيعنوان  به رجعفمحبوبه 

و  ن كانون مهندسيگويان اسخپگروه 
در آلمان در پايان  يصصين ايرانمتخ
  .درس به اتمام مي ٢٠١١انويه ماه ژ
  دقت با    همواره جعفر  خانم   كار 

با كمال تاسف آقاي دكتر امير جهانبخش،
گويان كانون  مسئول دانشي گروه پاسخ

استعفاي خود را از عضويت در هيئت 
ايشان علت اين  .مديره كانون اعالم كرد

گيري را داليل شخصي و قبل از  كناره
هاي شغلي و خانوادگي اعالم  غلههرچيز مش
 .نموده است

كننده در سي و  زمره دوندگان شركت
هفتمين دوره از مسابقات ماراتن برلين 

او موفق شد در مدت زماني معادل . بود
 ثانيه مسير ٣٦ دقيقه و ٢٠ ساعت و ٤
يلومتري ماراتن بزرگ را در شهر  ك٤٠

  .برلين پشت سر بگذارد
  و هيئت مديره خبري  بولتن  تحريريه

ــوامبر ٣٠روزدر  ٢٠١٠ ن
آقاي مهندس نويد مـدني     

 يــــك رداز هــــامبورگ 
 ،دفتر كـانون   در   سخنراني

ــات  ــالبي اطالعــ را جــ
ــارهدر ــه ودخــي ســفر  ب  ب

با يك هيئت   قطب شمال   
در سال  دانشگاهي  -علمي
ي از   در اختيار جمع   ١٩٩٣

 . عالقمندان حاضر گذارد
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  گزارش
  كيل جامعه ايرانيان در آلمان شت

   ايراني گامي براي تحكيم حقوق اقليت
  

  دس احمد احقريمهن
  
 كـه بـا     جامعه ايرانيـان در آلمـان       بولتن خبري كانون از روند تاسيس     

 اين جامعه مراحل رسمي شدن خـود را طـي            تشكيل مجمع موسسان  
اي ايـن جامعـه گزارشـي        كند، با استفاده از اسناد و اطالعيه رسانه        مي

 كانون . دهد جا در اختيار خوانندگان بولتن قرار مي تهيه كرده كه در اين
 براي   پراهميت  جامعه ايرانيان در آلمان را رويدادي ما تشكيل و تكوين

 كـانون    شمار زيادي از هموندان   . كند ايرانيان ساكن آلمان ارزيابي مي    
 اين جامعه، سـهم خـود را بـراي           با شركت فعال خود در روند تاسيس      

 نهاد نـشانه    به اعتقاد ما تشكيل اين    . اند گذاري اين نهاد ادا كرده     بنيان
 همان روح و خرد جمعي است كه شانزده سال پيش گسترشتقويت و 

از اين در بعد صنفي آن به تشكيل كـانون مهندسـين و متخصـصين               
هيئت مديره و تحريريه بولتن خبري آغاز اين . ايراني در آلمان انجاميد

كار ارزشمند را به هيئت مديره انتخابي جامعه ايرانيان تبريك گفته و            
  .برد اين وظيفه خطير آرزومند است ها را در پيش فقيت آنمو
  

برگ   شونهي در سالن تاريخي جان اف كندي در شهرداري منطقه
اعالم موجوديت  ايرانيان در آلمان ي جامعه ماه نوامبراواخر برلين در 

  .نموده استحيات خود را آغاز كرده و از آن پس به طور رسمي 
 تن از اعضاي ٩٠كه با شركت بيش از  در نشست موسسان اين نهاد 

گذاران   نوامبر برگزار شد، بنيان٢٧موسس اين جامعه در روز شنبه 
نامه و انتخاب اولين هيئت  جامعه موفق به تصويب اساسنامه، آئين

  .  جامعه ايرانيان در آلمان شدندي مديره
 در و آمدند هم گرد برلين ساكنِ ايرانيانِ  گروهي از٢٠٠٧از سال 

 و منافع ي دهنده بازتاب كه را ايجاد نهادي به نياز خود هاي ستنش
 قرار گوو گفت و بحث مورد باشد، آلمان ساكن ايرانيانِ همه عاليق
   .دادند

اين  آورد  نشست موسسان اولين رهي يافته برگزاري سازمان
كاظم كردواني مسئول هيئت رئيسه مجمع است و به قول گفتگوه
تواند سرآغاز روندي باشد كه بهبود زندگي،   اين نشست مي،موسسان

انسجام و توانمندي مجموعه ايرانيان ساكن آلمان را وراي مرزهاي 
قومي، مذهبي، زباني، صنفي و سياسي به عنوان هدفي اساسي در نظر 

  .   گرفته است
تواند  سازد كه روند تاسيس جامعه مي او در ادامه خاطرنشان مي

باشد كه هاي متشكل و جمعي ايرانيان  ليتفعاآن دسته از ساز  زمينه
 تر مورد توجه  تاكنون در زندگي مهاجران ايراني در كشور آلمان كم

 
برگ در برلين، محل برگزاري نشست موسسان جامعه  شهرداري تاريخي شونه

 به عنوان مجلس ١٩٩٣ تا ١٩٤٥اين ساختمان از سال   -  ايرانيان در آلمان
 محل استقرار شهردار برلين بوده ١٩٩١ تا ١٩٤٩ از سال نمايندگان ايالت برلين و

  .اند هاي تاريخي شهر برلين در همين محل روي داده بسياري از اتفاق. است
 ويكيپديا: منبع عكس

 
يافته صورت نگرفته  بوده و شايد هرگز به صورت جمعي و سازمان

  . است
عه ايرانيان هاي تشكيل جام  انگيزهي  اينترنتي جامعه دربارهي در صفحه

 ي براي فراهم آوردن شرايط بهينه... «: خوانيم در آلمان چنين مي
ور مادي و معنوي، بايد از آگاهي، قدرت، ثروت، دانش و فرهنگ بهره

وري بايد با اتكا به نيرو، ابتكار و خالقيت جمعي، بود، و براي اين بهره
ها را  يري آنگ ي طراحي و با پشتكار و پ سويهكارهاي دقيق و همه راه

ويژه از واقعيت وجود   گروهي بهي بسته لزوم كوشش هم. اجرا كرد
ايرانيان به عنوان يك گروه جمعيتي مهاجر در كشوري كه فاقد 

كه در  با توجه به آن. خيزدها و ساختارهاي مهاجرپذير است، برمي سنت
كشورهاي مهاجرپذيري چون اياالت متحده آمريكا و كانادا هنوز پس 

چنان مطرح  ها هم اقليتي جا، مسئله ها زندگي مهاجران در آننسلاز 
است، در كشوري چون آلمان مرزبندي ميان مهاجران و افراد با 

 ».تر و ديرپاتر خواهد بودسخت آلماني جاني پيشينه
  

 
 هيئت رئيسه موقت به هنگام افتتاح نشست موسسان جامعه ايرانيان در آلمان

 پور و احمد احقري ان  نادر ثاني، دكتر صادق صادقيآقاي: از راست به چپ

http://iranischegemeinde.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_Sch%C3%B6neberg


  Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

 
 

١٦ 

   ٢٠١٠ دسامبر،  ٣١شماره -بولتن خبري
 ايراني در آلماننكانون مهندسين و متخصصي

 
  هيئت رئيسه نشست موسسان جامعه ايرانيان در آلمان

آقايان احسان جعفري، عيسي پهلوان، كاظم كردواني، محمدصادق : از راست به چپ
 اصغري و مقصود فالحي علي

 
 هاي صنفي در ميان ايرانيان ها و گروه ناگفته نماند كه تشكيل انجمن

 ١٩١٥در سال . مهاجر در آلمان از سنتي ديرينه برخوردار است
زاده   تقيحسنميالدي اولين انجمن ايراني در شهر برلين توسط سيد 

تشكيل شد كه دفتر آن در خيابان اليبنيتس در مركز شهر برلين قرار 
هاي نوگرايانه  هدف از تشكيل اين انجمن رواج انديشه. داشت

 به منظور ترويج فرهنگ نوين از يك سو و خواه روشنفكران مشروطه
جلب پشتيباني دولت آلمان براي كمك به استقالل ايران و رهايي از 

هاي  نشريه.  بوده است، انگليس و روسيه در ايران از ديگر سوي سلطه
شهر و برگزاري   كاوه و ايراني متعدد فرهنگي و سياسي مانند مجله

نويسي  تولد ادبيات مدرن داستانگذار  هاي پربار ادبي كه پايه نشست
وردهاي مهم آ زاده بودند، از جمله دست توسط سيدمحمد جمال

 تاريخي از زندگي مهاجران ي فرهنگي، ادبي و هنري در اين دوره
  . ايراني در آلمان است

ها و محافل   تاريخي تا به امروز نيز شمار انجمني پس از اين دوره
به نشر فرهنگ و هنر و يا ترويج فرهنگي، صنفي، هنري و سياسي كه 

  . اند، كم نبوده و نيستند سياست براي ايران اشتغال داشته
پور از اعضاي موسس و عضو هيئت مديره جامعه  دكتر صادق صادقي

به طور عمده تاكنون  ها ي انجمنها مركز ثقل فعاليت«: معتقد است
ا و ه شماري از كانونالبته .  ايران بوده استي فرهنگ و جامعه

هاي صنفي ايراني مانند كانون مهندسان، پزشكان، اتحاديه  انجمن
نيز ... هاي تاكسيراني و يا كانون پناهندگان سياسي و غيره شركت

به طور مستقيم در ارتباط با جامعه آلمان فعالند ولي هستند كه 
هاست و  ها محدود به نيازها و مسائل خاص صنفي آن هاي آن فعاليت

ير و گسترده براي زندگي تمام ايرانيان در جامعه آلمان از ماهيتي فراگ
جامعه ايرانيان با ماهيتي فراگير براي تمام ايرانيان در . برخوردار نيست

 اجتماعي كشور آلمان با اين نگاه از مضموني -محدوده نظام سياسي
     ». تازه برخوردار است

تبارانِ راني ايرانيان و ايي  مجموعه،بر اساس آمار رسمي اعالم شده
 ميالدي به اين سو، ١٩۵٠ ي هاي دهه ساكنِ آلمان كه از سال

 اجتماعي به -ل سياسيي تحصيل، تجارت و يا به دالي  با انگيزهاعمدتً
  .شود نفر بالغ ميهزار  ١٣٠اند، حدود  آلمان مهاجرت كرده

 نوبنياد ايرانيان طيف مهاجرين ايراني ي  مطبوعاتي جامعهي  اطالعيه
هاي بارز اقليت ايراني ساكنِ از ويژگي«: كند ن توصيف ميرا چني

ديدگان دانشگاهي و سازگاري  توان به شمار چشمگير آموزشآلمان مي
طيف وسيعي از . دكراين جامعه اشاره  سريع و موفق آنان با

المللي، كارفرمايان موفق،  پژوهان برجسته، پزشكان نامدار بين  دانش
نام و سياستمداران بانفوذ به اين  صاحب كارمندان كوشا، هنرمندان

تبار  ايرانينفر از نمايندگان پنج تنها در پارلمان آلمان . اقليت تعلق دارند
  ». دارندحضور

 ايرانيان در آلمان معتقد ي  جامعهي ت مديرهئاحسان جعفري، رئيس هي
شان در افكار  هاي فرديايرانيانِ ساكن آلمان به رغم موفقيت«: است

يافته و متشكل شناخته  اي سازمانتر به عنوان جامعه  كمعمومي
ها و ترديد فقدان تشكلي بوده است كه خواسته دليل آن بي. اند شده

هاي گوناگون منافع عمومي و فراگير آنان را به رغم وجود تشكل
  ».ندكشان را مطرح  هايصنفي، فرهنگي و علمي بازتاب داده و ديدگاه

 ايرانيان، گام بعدي ي  جامعهي ت مديرهئر هيعيسي پهلوان، عضو ديگ
هاي تخصصي خواند كه با تكيه بر توان و  را سازماندهي كميسيون
برد اهداف جامعه خواهند   ايرانيان به پيشي امكانات اعضاي جامعه

 .پرداخت
 

 
نشست موسسان جامعه ايرانيان در آلمان در سالن جان اف كندي شهرداري 

 برگ شونه
 

 ايرانيان خواهد كوشيد با ي در دو سال آينده جامعه«: گويد پهلوان مي
تر به افكار عمومي معرفي  جانبه، خود را هر چه بيش ريزي همه برنامه

   ».نموده و عضوهاي جديدي به صفوف خود جلب كند
پشتيباني از جوانان براي دستيابي به «: افزايد او در همين رابطه مي

ديگر اهداف اساسي جامعه ايرانيان هاي شغلي و اجتماعي از  موفقيت
 و بلند -هاي ميان برد برنامه جا كه پيش افزون بر اين، از آن. است
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هاي داوطلبانه ميسر نخواهد بود،   ايرانيان تنها با فعاليتي مدت جامعه
ورزد كه با جذب و استفاده از كارمندان ثابت و با  جامعه تالش مي
و بر بازدهي عملكردهايش  هاي آتي خود را پيش بردصالحيت طرح

شرط چنين روندي، توانمندي مالي  ترين پيشترديد مهمبي. بيافزايد
جامعه خواهد كوشيد در اين راستا امكانات ماليِ مناسب فراهم . است
  ».آورد

: گويداحسان جعفري با ابراز اطمينان از آينده جامعه ايرانيان مي
همياري، همكاري و همدلي جامعه ايرانيان در آلمان با تكيه بر «

فراهم نمايد  تري براي آنان كوشد، جايگاه اجتماعي مناسب ايرانيان مي
تر آنان در جامعه آلمان  هر چه بيش) انتگراسيون(و روند سازگارسازي 

   ».تر سازد را آسان
جامعه ايرانيان  هاي گوناگون كاركردها و توانائي«: افزايد او در ادامه مي

تر اقليت ايراني در  ثر در سازگارسازيِ هر چه بيشدر ايفاي نقش مو
هاي  آلمان، بدون ترديد به ارتقاي سطح ارتباطات ميان فرهنگيِ اقليت

ساكنِ آلمان و پيوندهاي دو سويه ميان جامعه ايرانيان و كشور ميزبان 
ساز خواهد  انجاميده و براي همه ساكنان اين كشور ثمربخش و آينده

   ».بود
ها در آلمان از جمله جوامع متشكل و  ن و جامعه تركجامعه يهوديا

دار در نظام اجتماعي كشور آلمان هستند كه به نوبه خود در  سنت
هاي اجتماعي و حتا تدوين و تعديل قوانين و ساير امور  گيري جهت

مربوط به زندگي اين دسته از مهاجران، تاثيرات اجتماعي و سياسي 
به اعتقاد اعضاي موسس و هيئت . ندگذار بااليي در جامعه آلمان مي

گير قادر  ريزي و كار مستمر و پي مديره جامعه نوين ايرانيان، با برنامه
خواهيم بود به اين سطح از توانمندي و حضور جمعي ايرانيان در 

      .جامعه آلمان دست يابيم
 

نشست موسسان جامعه ايرانيان در آلمان افراد زير را براي اولين هيئت            
 : جامعه انتخاب كرده استمديره

  
  )رئيس هيئت مديره(آقاي احسان جعفري 

  )مسئول دبيرخانه و انتشارات(پور  آقاي دكتر صادق صادقي
  )مسئول امور مالي(خانم زهره پورايليايي 

  خانم پروين جوادي عضو هيئت مديره
  آقاي عيسي پهلوان عضو هيئت مديره
  آقاي اردوان ارشاد عضو هيئت مديره

  نصور كالنتري عضو هيئت مديرهآقاي م
  

  :آدرس تماس با جامعه
info@iranischegemeinde.de 

  :اينترنتي پيوند
http//iranischegemeinde.de 

  : ها منبع عكس
  جامعه ايرانيان در آلمان

  درخواست همكاري با بولتن خبري
  
ــين و     ــانون مهندس ــضاي ك ــژه اع ــري وي ــولتن خب ب

هـاي    متخصصين ايراني در آلمان، از همه اعضا، گـروه        
كنـد كـه بـا ايـن          كار و همكاران كانون درخواست مي     

بــولتن خبــري همكــاري نماينــد و اخبــار مربــوط بــه 
اي علمـي و تخصـصي خـود را از          ه  ها و برنامه    فعاليت

گويان بـراي بازتـاب در ايـن بـولتن            طريق گروه پاسخ  
  . ارسال دارند

  
  :آدرس تماس با هيئت تحريريه

ahgary@vini.de 

  آسا خوانشي برق
  

ها مصداق دارد، نه تنهـا        تمام رشته  جهان در   قهرماني
  !ورزشي و هنري، بلكه قهرماني در خواندن متن

اي كه اين عنوان جهـاني را بـه دسـت آورده،             دوشيزه
رمان هري پـاتر    آخرين    صفحه    ٧٣٦موفق شده است    

زمـان آن را      و هـم    دقيقه مطالعـه كنـد     ٤٧را در مدت    
  . خوبي بفهمد و بازگو كند به
به معني خوانش ، )®PoweReading ( پاوريدينگنف

اي از فنوني است كه به فرد خواننده كمك  سريع، آميزه
تـر   كند متون در دست را بـا سـرعت هرچـه بـيش             مي

  . ها را نيز بفهمد مطالعه كند و محتواي آن
جويي در حاشيه و فن هدايت چشم تنهـا دو           فن صرفه 

تكنيك از اين مجموعه است كـه طـي مراسـمي كـه             
 در بـرلين  )VDI(مـان  كـانون مهندسـين آل    دعـوت    به

) Zach Davis(برگزار شد، توسط آقاي زاخ ديـويس  
  . آمريكايي به مخاطبان خود آموزش داده شد

هاي عملي انجام شده در اين سمينار پس از تنها  تمرين
يك ساعت و نيم منجر بـه افـزايش سـرعت متوسـط             

  .  درصد شد٢٠خوانش حاضرين به ميزان 
  :د بهتر رجوع كني براي اطالعات بيش

www.peoplebuilding.de 

http://iranischegemeinde.de
http://iranischegemeinde.de
www.peoplebuilding.de
www.peoplebuilding.de
http://www.vdi.de/
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   ٢٠١٠ دسامبر،  ٣١شماره -بولتن خبري
 ايراني در آلماننكانون مهندسين و متخصصي

  گزارش تحليلي ويژه بولتن خبري 
  ؟گرمايش زمين، واقعيت يا توهم

  
اينك در اروپاي  ه همويژه زمستاني ك هاي اخير و به زمستان سال

شمالي با آن روبرو هستيم، به لحاظ ميزان بارش برف، سرما و 
نظمي و اختالل در  ايجاد بي. اند ها بوده بندان از زمره شديدترين يخ

ترافيك هوايي و زميني در بريتانيا و آلمان نمودي از غافلگيري 
  . اروپائيان در برابر اين سرماي ناخوانده است

  

  
Foto: dpa/DPA 

  استفاده از پمپاژ پودرهاي ضديخ براي باز كردن باندهاي فرودگاه فرانكفورت
  

هاي كريسمس تنها در   ميالدي شب٩٠ و ٨٠هاي دهه  در سال
ها از سفيدي برف پوشيده بود و در اكثر شهرها و  پستال تصاوير و كارت

 آن  واقعيت زمستان سفيدبرفي از كريسمسِ ،مناطق اروپاي شمالي
هايي كه عمدتن با هواي معتدل و باراني  زمستان.  بسيار دور بوددوران

جيمز هنسن از به گفته . چندان سخت همراه بوده است و يا سرمايي نه
هفت زمستان كم  دستناسا در طول ده سال گذشته در اروپا،  محققان

   .اند بوده تر از حد معمول گرم
  

  
  الدي مي١٨٦٠ دماي متوسط كره زمين از سال افزايش

  
هاي خبري و محافل علمي دامن زده  پرسشي كه اينك در رسانه

هاي ناشي از گرمايش زمين و  نتايج پژوهشبين شود، تناقض  مي

برخي . سابقه دو ساله اخير در اروپا و آمريكاي شمالي است سرماي بي
گراني كه در رابطه منطقي ميان پديده گرمايش اقليم زمين  از پژوهش

اند، اكنون  اي به جو زمين شك داشته خانه  گازهاي گلو افزايش انتشار
شدت زير سوال  با استناد به اين سرماي زمستاني، اين نظريات را به

برده و انتقادات شديدالحني به مدافعان نظريه گرمايش عمومي زمين و 
ها  هاي درازمدت آن گويي هاي محاسباتي و پيش اعتبار بودن مدل بي

  . آورند وارد مي
) RWE Innogy(مدير شركت اينو جي  هولت ارنفسور فريتس پروف

و وزير سابق  )REPOWER (ت مديره شركت ري پاورئهي وعضو
محيط زيست ايالت هامبورگ از جمله افرادي است كه دهان به انتقاد 

 را اين نظريهه و صحت گشودپديده گرمايش عمومي زمين مدافعان از 
سي .يس.پي.شوراي اقليمي آي": نويسد او مي. برد زير سوال مي

)IPCC (غايت نادرست  هاي به بيني لت پيشع در انگلستان به
 ١٩٩٨از سال . هاست كه اعتبار علمي خود را از دست داده است مدت

بر روي افزايشي به ي نداشته و زديادتاكنون دماي عمومي كره زمين ا
 درجه سلسيوس در قياس با عصر ماقبل صنعتي ثابت مانده ٨.٠ميزان 
 ٢٠٠١هاي  ر سالهاي اين نهاد د برث مولف گزارش كوين ترن. است

كند كه اين يك فاجعه محض است كه علم در   اذعان مي٢٠٠٧و 
  ".حال حاضر قادر نيست توقف گرمايش زمين را توضيح دهد

  

  
Foto: MARCELO HERNANDEZ  

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt  
 
بسياري موارد از به اين ترتيب ": نويسد هولت در جايي ديگر مي ارنف

. روند با گازهاي اقليمي زير عالمت سوال ميپذيرش مقابله جمله 
اي  خانه ارتباط بين پديده گرمايش زمين و افزايش ميزان گازهاي گل

گران اقليمي با وجود تدوين سناريوهاي  وقتي پژوهش. مورد شك است
، قادر ٢١ اواخر قرن تاگويي وضعيت اقليمي  ارزش براي پيش بي

ديك را تشريح كنند، ديگر هاي زمان حال و آينده نز نباشند پديده
   ".ها را جدي بگيرد آنتر كسي حاضر خواهد بود هشدارهاي  كم

سياست در برابر اين هشدارها تاب نياورده و ": دهد او چنين ادامه مي
 درصدي توليد دي اكسيد ٤٠ و يا حتا ٣٠، ٢٠هاي  تصميم به كاهش

آلمان كه در زمينه تشعشعات . گيرد كربن در طول يك دهه مي
 در برابر وحشت ناشي از اين ،خورشيدي با آالسكا قابل قياس است
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   ٢٠١٠  دسامبر، ٣١شماره -بولتن خبري ايراني در آلماننكانون مهندسين و متخصصي

 ميليارد يورو ١٠٠هاي آينده بيش از   در سالگيرد هشدارها تصميم مي
توانست براي  مبلغي كه مي. بازده فتوولتاژ تزريق كند در صنايع بي

هاي جنوب مورد استفاده  سرزمينهاي پايدار در  كمك به توليد انرژي
  ".قرار گيرد

  

  
Foto: picture-alliance / akg-images/akg  

  كردند هاي سرد دست و پنجه نرم مي ها با زمستان انسان
"Winterlandschaft nach Pieter Brueghel d. J. (1604) 

  
 براي پيدا كردن دليل سرماي اخير به نظريه تازه هولت فارنپروفسور 

اساس اين تئوري بر . كند وود استناد مي محقق انگليسي مايك الك
هايي از يك پديده  گرماي تابستان روسيه و سرماي زمستان اروپا نشانه
اين . هاي خورشيدي واحدند و آن چيزي نيست جز تغييرات در لكه

گاهي . گيرند  ساله صورت مي١١هاي تناوبي  تغييرات در دوره
دهد  هاي شديد خورشيدي به تناوب جاي خود را به مقطعي مي فعاليت
افزايش شدت . شوند هاي خورشيدي ظاهر نمي ديگر لكه آن كه در
شوند ارتباط مستقيمي با   خورشيدي كه به زمين جاري مي اشعه

ها، خطر ايجاد عصر  با كاهش و محو اين لكه. ها دارند افزايش اين لكه
هاي  دوره سرمايش زمين در سال. گيرد بندان در زمين فزوني مي يخ

هاي خورشيدي  محو مقطعي اين لكه و تقليل نتيجه ١٨٣٠ تا ١٧٩٠
 درجه كاهش يافت و در ٧.٠در اين دوره دماي عمومي تا . اند بوده

ها  اي اين لكه محو دوره. آلمان اين كاهش به دو درجه سلسيوس رسيد
 ١٧١٥ تا ١٦٤٥هاي  بندان كوچك بين سال منجر به ايجاد عصر يخ

  . شد
تسدام از مدتي قبل هاي اقليمي در پ از سوي ديگر موسسه پژوهش

هاي مناطق شمالي  هايي در مورد سردتر شدن زمستان بيني پيش
هاي سرد اين  ها زمستان بر طبق اين گزارش. گزارش كرده است

علت . اند آمدي از گرمايش عمومي زمين ارزيابي شده مناطق خود پي
مناطق شرقي قطب هاي  اين امر به طور عمده به ذوب شدن يخچال

گرم شدن موضعي قشر پائيني هواي اين . شود ه ميشمال ربط داد
كند و باعث سرد شدن   ايجاد ميمناطق، اختالل بزرگي در جريان هوا

گران  والديمير پتوخوف از پژوهش. شود هاي شمالي مي هواي قاره
هاي  در مجله پژوهششناسي پتسدام در گزارشي كه  موسسه اقليم
هاي گذشته پديده  لهاي سخت سا زمستان"با عنوان ژئوفيزيكي 

منتشر  "نندكننده آ كنند، بلكه تكميل نقض نمي گرمايش زمين را
  هاي  اين اختالالت احتمال پديد آمدن زمستان": نويسد ساخته، مي

  

  
  هاي قطبي در به وجود آمدن اين زمستان سخت، موثر بوده است شدن يخ كم

  
 افزايش سردتر در مناطق اروپايي و آسياي شمالي را تا سه برابر

   ".دهند مي
هام  هاي پيچيده كامپيوتري اك ها برپايه مدل اين بررسي

)ECHAM (هاي مناطق دريايي  با مشاهده پديده ذوب يخچال
  . اند شمال نروژ و روسيه صورت گرفته

نشان هاي كامپيوتري  سيموالسيون": گويد پتوخوف در اين رابطه مي
اكنش غيرخطي ميان ها يك و دهند كه با كاهش ضخامت يخچال مي

شود كه در اثر آن گرمايش از طريق  دماي هوا و جريان باد برقرار مي
بر اين اساس  ".كند ايجاد سرمايش به گرمايش ديگري گذر مي

تغييرات ناگهاني در گردش هواي جوي مناطق رود كه  احتمال زياد مي
 گرم شدن هواي نزديك به درياهاي  و شودايجادزير قطب شمال 

به .  تواند هواي سرد را به مناطق اروپايي سوق دهد ال ميقطب شم
اي براي   اقليمي روابط پيچيده در تغييرات سيستم"اعتقاد پتوخوف 

هاي دور وجود دارد و ما تائيد اين موضوع را آشكارا در  مسافت
  ".ايم هاي مطالعاتي خود مشاهده كرده مدل

هاي  ترين مدل  تازهبا استناد بهگر اقليمي  دان و پژوهش اين فيزيك
هاي  ها مانند كاهش فعاليت ارتباط ساير پديدهمطالعاتي خود، 

هاي خورشيدي در ايجاد اين  خورشيدي در اثر تغييرات لكه
هاي ناشي از  را ناچيز و برخالف آن پديدههاي موضعي  سرمايش

به نظر پتوخوف .  كند گرمايش عمومي زمين را بسيار عمده ارزيابي مي
هايي در روندهاي درازمدت اقليمي  گويي ها تنها قادرند پيش تمام مدل

داند كه سرانجام زمستان امسال به كجا  انجام دهند و كسي نمي
   . رسد مي

  

  :منابع
  ٢٠١٠ دسامبر ٢٠، گاردين، )George Monbiot(بيوت  گزارش جورج مون

  شناسي پتسدام ، موسسه اقليم).Petoukhov, V(گزارش والديمير پتوخوف 
  ي جيمز هانسن يكيپديا، دربارهو

  ٢٠١٠ دسامبر ٢١ولت،  ، دي)Fritz Vahrenholt (هولت فارنمقاله فريتس 
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