


















دن سال  ش فرارس�ی �ی شا�پ �ی �پ
ونرا به مهاکران ومهراهان 

رکی یم گوئمی  گرایم �ت�ب
وسالمیت وشاد اکیِم مهگان 

را آرزونمدمی





پیشاپیش با اندوهی ژرف مراتب تسلیت و همدردی خود را به پیشگاه 
خانواده های سوگواِر شهیداِن رویداِد دردناک آتش سوزی ساختمان 
دردمنِد  و  قدرشناس  شهروندان  و  داغدار  بازماندگان  و  پالسکو 
میهن مان تقدیم می کنم و برای شهیدان بزرگوار و ازجان گذشته ی 
سازمان آتش نشانی و دیگر جان  باختگان از درگاه ایزد یکتا آرامش 

روح مسئلت می نمایم.

چه رسم ناخوشایندی است که انسان ها در رویارویی با رویدادهای 
یا  بی برنامگی  کوتاهی،  غفلت،  اثر  در  که  خود  اطراف  دردناک 
ناکارآمدی کاربدستان موجب می شود، بجای همبستگی و تالش 
مشترک در پیشگیری از بروز چنین رویدادها و این گونه مصیبت ها، 
با اندوه به تخریب و تضعیف یکدیگر می کوشند و در شانه خالی 
کردن از مسئولیت خود و آنرا به دیگری نسبت دادن در تالش اند و 
درس عبرتی از تاریخ و رویدادهای دردناک، که به دالیل طبیعی یا 

غفلت های انسانی روی داده است، نمی گیرند.

از  از یک سو به فراخور پیشگیری و آمادگی و  بار  این وقایع هر 
دیگرسو بسته به مهارت و دوراندیشی کاربدستان از مردم قربانی 
به درستی  را  یکدیگر  مشترک  درد  انسان ها  ازآنجاکه  و  می گیرد 
احساس می کنند بالفاصله پس از وقوع این گونه حوادث پیام های 
دردمندان  برای  بشردوستانه  کمک های  ارسال  گاه  و  همدردی 
پیشین  زلزله های  پی  در  چنانکه  می شود.  سرازیر  آسیب دیده 
کشورمان در رودبار و آوج و فاجعه بم و اخیراً فاجعه ی آتش سوزی 
ساختمان پالسکو، همدردی های گوناگوِن شهروندان و مردم جهان 

را، به امید یاری و نجات انسان ها، شاهد بوده ایم؛ و اکنون به این 
یا خشم  قسمت  گردن  به  نباید  را  اتفاقی  هر  که  ایم  رسیده  باور 
طبیعت انداخت. اگر حادثه ای ناگوار در جای جای دنیا رخ می دهد، 
کافی نیست که تنها به اعالمیه نیم بند در رسانه ها، آن هم بعد از 
حادثه، اکتفا شود و با آمارهای متناقض، که حکایت از ناهماهنگی 
میان مسئوالن دارد، خودرا قانع نمود و مردم تشنه ی اطالعات و 
البته در رفع  با سردرگمِی نگران کننده  روبرو کرد.  را  اخبار  منتظر 
از  که  گیرد  قرار  نظر  مد  باید  بسیاری  عوامل  مشکالت  این گونه 
حادثه   وقوع  از  پیش  برنامه ریزی  و  سازمان دهی  آن ها  مهم ترین 
هر  می شود.  یاد  بحران  مدیریت  به عنوان  آن  از  امروزه  که  است 
از  کشور  مختلف  مدیریت های  حوادث،  این  وقوع  به  محض  بار 
وظایف خود صحبت می کنند که باگذشت زمان به فراموشی سپرده 
می شود  و در ادامه باز، در بر همان پاشنه می چرخد. متاسفانه در این 
مواقع نظریه پردازان کارشناس و غیرکارشناس از درودیوار نظریه ها 

و تئوری ها می دهند و بعد همه چیز فراموش می شود. 

کارشناسان  و  بدستان  کار  زبان  از  به دفعات  جمله  این  بگذریم، 
معرض  در  منطقه ای  در  جغرافیایی  ازنظر  که  ایران  شنیده شده 
کدام  کرده ایم؟  چه  عمل  در  ما  اما  واقع شده.  طبیعی  بالیای 
کدام  ملی،  آموزش  و  فرهنگ سازی  کدام  راهبردی،  برنامه ریزی 
آیا  است؟  شده  ساماندهی  پیشگیری،  سراسرِی  اجرایِی  برنامه ی 
»ستاد حوادث غیرمترقبه« تاکنون از عهده این امور برآمده است؟ 
و در برخورد با این گونه حوادث، که در زمان بروز به سرعت فاجعه 
می ماند  باقی  خانواده ها  میان  در  مدت ها  تا  آن  آثار  و  می آفرینند 

• مهندس حسین شاه اویسی

 نیم نگاهی به ویژگی های 

ره رسی را برون کــــن زســر ابد خ�ی ولفری را    نوکهش مکن چرخ �ن�ی
ری را ک اخ�ت م �ن�ی �ش مدار از فکل �پ ر خویش را بد    چو وت خود کین اخ�ت

»ناصرخسرو«
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راهکاری اندیشیده شده است؟ نباید تصور کنیم که وظایف مان فقط 
با بازسازی فیزیکی مناطق به پایان می رسد. باید اندیشید که تنها 
با کمک و جمع آوری منابع مالی، مسائل و مشکالِت رویدادهای 
آگاهی  و  فرهنگ سازی  به  نسبت  آیا  نمی شود.  حل  غیرمترقبه 
مردم اقدام کرده ایم،آن هم در دنیایی که اطالعات درباره این گونه 
درزمینه ی  فعالیتی  ما  آیا  است؟  رسیده  کمال  درجه  به  پیشامدها 
داده ایم؟  انجام  اطالعات  و  داده ها  این  از  بهره برداری  و  شناخت 
چقدر سخت است که انسان در فراوانِی اطالعات همان طورعمل 

کندکه قبل از وجود این اطالعات عمل می کرده است.

مدیریت بحران از طریق داده ها، اطالعات و درجه  بندی فعالیت ها 
حین رویداد و بعدازآن اهمیت بسیار دارد. پاره ای از اندیشه ورزان 
تعریف  دیگر  به گونه ای  و  دیگر  دیدگاهی  از  را  بحران  مدیریت 
در  که  اقدامی است  بحران  مدیریت  که  باورند  این  بر  و  می کنند 
بسیاری موارد شبیه یک جنگ محدود است و هدف از آن هم نه 
محو کامل جنگ بلکه تحدید و ممانعت از تکرار آن است. بحران 
امری پیچیده و صد چهره است و هر بحرانی داستان ویژه خود را 
دارد. نمی توان برای تمامی آن ها یک تعریف شفاف و قابل پیش بینی 
بیان نمود، بلکه باید هر یک را در جای خود کالبد شکافی، بررسی و 
مطابق آن، پیش بینی، برنامه ریزی، پیشگیری و تصمیم گیری کرد.

در فراگرد بحران ازآنجاکه همواره نوش با نیش همراه است نباید 
آن کسانی هستند  بحران مصداق  مدیران  تردید  بدون  ناامید شد. 
که قصد در هم ریختن کندو را دارند و نمی توانند از نیش زنبورها 

غافل باشند. هنگام بحران، اطالعات، مخدوش و کدر می شود و 
درحالی که، الزمه مدیریت بحران داشتن اطالعات کامل، مستمر و 
پردازش شده است، اطالعات بسیار آرام و به کندی به دست می آید. 
حال آن که مهار بحران نیازمند کسب اطالعات سریع جهت رسیدن 
به راه حلی فوری و آنی است. از این رو ویژگی و ارزش مدیریت 
بحران در پیش بینی حوادث و گزینش تصمیم درست در شرایط 

خاص است.

به هر رو، با کسب اطالعات می باید مردم را برای روزهایی چون 
همچون  غیرمترقبه  ای  فاجعه  چنانچه  تا  داد  آموزش  روزواقعه 
و  یا سیل  زلزله  یا  و ریزش ساختمانی چون پالسکو  آتش سوزی 
یاوقوع هر رویدادی، آمادگی اگرنه کامل، ولی نسبی داشته باشند 
به  قادر  انسجام و نظم  به طوری که بدون غا فلگیری و در کمال 

تدبیر بحران شوند.

متاسفانه در کشور ماگزارش های اولیه حاکی از عدم توجه به امر 
در ساخت وسازها  استانداردهای  ایمنی  به  بی توجهی  و  پیشگیری 
و نگهداری ساختمان ها است و شوربختانه در سایه این غفلت ها، 
امر  این  دارند.  قرار  معرض خطر  در  غالب ساختمان ها ی کشور 
از ضعف مدیریت و نظارت فنی در کشور است. حوادثی  حکایت 
کشورهای  همچون  اگر  نیفتد  اتفاق  می توانست  پالسکو  مانند 
پیشرفته در زمان های عادی با استانداردسازی اجباری، پیشگیری، 
تقسیم کار  و  برنامه ریزی  و  برطرف کردن کاستی ها، سازمان دهی 
این گونه  در  کردن  عمل  به  موظف  که  نیروهایی  برای  مناسب، 
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ابالغ و نظارت  از پیش تدوین،  شرایط هستند، دستورالعمل هائی 
مستمر می شد تا هر فرد به وظیفه خود در زمان وقوع حادثه آشنا 

باشد.

این حوادث هربار زنگ خطر را برای همه دستگا ه های مسئول به 
صدا  درمی آورد. امید آنکه این بار از حادثه تلخ و تأسف انگیزپالسکو 
با  و  کنیم  درک  را  بحران  مدیریت  اهمیت  و  بگیریم  درس 
و  نیروها  سازمان دهی  و  برنامه ریزی  اجباری،  استانداردسازی 
یکپارچه کردن و تمرکز آنها به پیشگیری از وقوع حوادث بپردازیم. 
به  قول معروف  و  است  محتمل  همواره  پیشامدها  این گونه  بدانیم 
شهروندان، آن قدر که از فکر حوادث در رنج اند شاید از خود آن ها 

زحمت نمی بینند.

در اندریافت مدیریت بحران، نیازمند آگاهی و اطالعاتی از گذشته 
هستیم تا بتوانیم به بررسی نقادانه اندیشه و عمل مدیران و نخبگان 

کشور به دور از جانب داری های جناحی و خطی بنشینیم.

از این راه خواهیم توانست تصمیم سازان و استعدادهای متعارف را 
در بخش های گوناگون جامعه و درک آن ها را از بحران ها شناسایی 
کنیم، انجام این امر بیش از هر چیز نیازمند اراده ی آگاهانه و آگاهی 
از چگونگی مدیریت مدیران تصمیم ساز جامعه در شرایط کنونی 
جامعه  هر  استراتژیست های  و  سازان  تصمیم  شک  بدون  است. 
اگر توانایی ارائه راه حل رهایی از هر بحران را نداشته باشند خود 

به گونه ای مؤثر تبدیل به بحران خواهند شد.

کارآمدی یک مدیر آنگاه محک خواهد خورد که مدیریت خود را 
در خالل بحران ها و چگونگی برخورد با حوادث غیرمترقبه طبیعی 
یا غیرطبیعی که گاه به صورت بحران های سهمگین بروز و ظهور 

می کنند به نمایش بگذارد.

به دیگر سخن، یک مدیر کارآزموده باید توانایی برداشتن ماسک از 
چهره پوشیده و ناآشنای بحران را داشته و هم زمان قابلیت شناسایی 
و شناساندن و برنامه ریزی پیشگیرانه ی آثار مخرب و زیان بار آن 
را دارا باشد و نسبت به مهار مشکل بتواند گام های اساسی و سریع 
بردارد، نه آن گونه که خود و عملکردش به سان نقابی دست و پاگیر، 

چشم بندی بر چهره شهروندان شود.

به  قول معروف این گونه مدیران اولین خاک ریزی هستند که با بروز 
نخستین نشا نه های بحران، خود فتح می شوند و به عکس، چنانچه 
آگاهی و توانایی برنامه ریزی از پیش، تصمیم گیری سریع و اجرای 
را  دقیق قوانین و مقررات بدون هیچ رودربایستی و ویژه خواری 
با  اولین خاک ریزی باشند که در رویارویی  داشته باشند می توانند 
هر بحران و نشانه های آن با دستان توانا و فکری پویا و از پیش 

آماده، بایستند.

ظاهر  تند  بسیار  گونه گون اند،  و  پیچیده  بسیار  عمومًا  بحران ها 
می شوند و سریع تخریب می کنند. از این رو اتخاذ تصمیم به هنگام 
از نخستین وظایف هر نهاد و سازمان تصمیم گیرنده است بحران ها 

را اگر از پیش شناسایی نکنیم اندیشه و جسم مدیران بی برنامه در 
هر جامعه ای را به سخره می گیرند. از این رو راه برون رفت از بحران 
که از وظایف و ویژگی های مدیریت بحران است نه یک علم یا 
به چاشنی  از هنر، علم و فن که  بلکه مجموعه ای است  صنعت 
هدایت مدبرانه، داشتن اطالعات کافی و قدرت تصمیم گیری سریع 
را  به پیش  برداشتن  گام  باشند  هماهنگ  و  متمرکز  یکجا  در  که 

ممکن می سازند.

به  بی توجهی  بدانیم  اینکه  است  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  آنچه 
استانداردسازِی بدون تبعیض برای هر مجموعه، پراکندگی مراکز 
تصمیم گیری، کمبود اطالعات، عدم فرهنگ سازی در سطح ملی 
و تأخیر در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام سریع را دچار نقصان 
می کند. اگر بحران را به یک قفل تشبیه کنیم همواره برای گشودن 
باید شناسایی شده باشد تا فورا  از پیش  آن کلیدی وجود دارد که 
قفل باز شود نه اینکه در هنگام اضطرار با یک مشت کلید سعی در 

گشودن قفل کنیم.

در آن صورت زمان را ازدست داده ایم و آنچه نباید بشود شده است. 
مبادا مصداق این مثال باشیم که: » اگر ندانیم به کجا می رویم، هر 

راهی ما را به آنجا خواهد رساند«

بر»تاریخ جنسیت«  مقدمه ای  در  فرانسوی  فیلسوف  فوکو  میشل 
می گوید: »اندیشه ها و افکار جدی را نباید تنها در اظهارنظرهای 
تئوری و نظری همچون دستاوردهای فلسفی و علمی جستجو کرد، 
زوایای  تمام  در  باید  است  کاربردی  و  اگر جدی  اندیشه ای  بلکه 
قابلیت  که  مدیرانی  باشد«.  و عمل کننده  تأثیرگذار  انسان  زندگی 
انجام امور و واکنش های سریع را به هنگام بحران ها ندارند به  ندرت 
نشان از یک اندیشه جدی پیرامون بحران و مدیریت در آن ها به 

چشم می خورد.

از  جزئی  خود  همواره  ناکارآمد  دستان  به  کار  از  دریغ، شماری  با 
سبب سازان بحران می شوند نه بخشی از راه حل، و به دیگر سخن 
را  جامعه  مان  بحران های  از  بزرگی  بسیار  بخش  گفت  می توان 
تدبیر  سوء  در  و  عمل  در  استانداردها  به  بی توجهی  در  می توان 
مدیران در بخش های مربوط و پراکندگی مراکز قدرت جست وجو 
کرد. به همین خاطر، با شروع هر بحران در نخستین مرحله، اندیشه 
این گونه »مدیران بحران«، توسط بحران فتح می شود و این گونه 

مدیران از پیش شکست خورده خواهند بود.

پیش تر،  از  و  هم اکنون  از  یعنی  بحران  مدیریت  رو،  هر  به 
هماهنگی ها  سیاست گذاری ها،  تدبیرها،  برنامه ها،  پیشگیری ها، 
در  متفاوت  فرضیه های  با  به دستان  کار  را  اجرایی  راهکارهای  و 
یک جا متمرکزو طراحی کنند که هم در شرایط بحرانی به توان از 
کمک های خودجوش و انسان دوستانه بهره گرفت و سازمان دهی 
نهادها و تشکیالت  و  از سازمان ها  کرد و هم مسئولیت هر یک 
مردمی و دولتی در روز بحران مشخص باشد و همه بدانند در آن 

روز چه باید بکنند.
12
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برگزاری مجمع عمومی ساالنه انجـمن صنفی در 
آبان 1395

انجمن  سالیانه  عمومی عادی  مجمع   ،95 ماه  آبان  دوم  یکشنبه  روز 
صنفی با شرکت اکثریت اعضا وبا حضورنماینده وزارت کار در تاالر 
معلم برگزارشد. در این جلسه ابتدا آقای مهندس دادخواه رئیس هیات 
مدیره حضور همکاران واعضای انجمن را خوشامدگفت وسپس یکایک 
اعضای هیات مدیره، بازرسان، خزانه دار ومسئوالن کمیته ها از روند 
انجام  مسئولیت  که  واموری  انجمن  راهبردِی  سیاست های  امور، 
بیشتر حول  گزارش ها  این  گفتند.  بودندسخن  گرفته  برعهده  را  آنها 
فعالیت مسئوالن درتعامالت بیرون از انجمن وچالش هائی که با آن 
روبروهستند بود. درپِی هر گزارش پرسش های زیادی مطرح وتوصیه ها 
وراهکارهائی ارائه شد. مسئوالن، فعالیت خود را در درچارچوب موارد 

زیربیان کردند. 
• صنفي، 	 تشکل هاي  هماهنگي  شوراي  درجلسات  شرکت 

مهندسي و حرفه اي کشورو نهاد تعامل.
• برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان دفتر حفاظت دربرابراشعه 	

به منظورایجاد فضای همکاری، مکاتبات متعدد با آن دفتر در 
مورد آموزش پرتونگاران صنعتی، دوره های آموزشی وبرگزارِی 
زمان  مدت  هولدرهاو  کیفیت  باره  در  ومذاکره  نشست ها 
بارگذارِی دوربین ها با حضور نمایندگان دفترحفاظت و شرکت 
پارس ایزوتوپ، وباالخره پیگیری و مذاکرات متعدد با سازمان در 

خصوص ارزیابی صالحیت شرکت ها.
• شرکت در جلسات مرکز تائید صالحیت ایران NACI و استاندارد، 	

حضور در بیش از 25 جلسه کمیته ملي تایید صالحیت شرکت هاي 
تایید  ملي  کمیته هاي  در  حضور  مخازن،  و  جوش  بازرسي 
صالحیت شرکت هاي بازرسي فني در حوزه آسانسور، جرثقیل 

جلسات  در  فني،.شرکت  بازرسي  حوزه هاي  سایر  و  باالبرها  و 
پرتونگاری  شرکت های  مشکالت  پیرامون  گازومذاکره  شرکت 
درحوزه یِ کار باآن شرکت، و شرکت در جلسات نظام مهندسی. 

• تهیه پیش نویس نرخ نا مه خدمات آزمایش های غیرمخرب در 	
بازرسِی سازه های فلزِی ساختمانی، تهیه پیش نویس ارجاع کار، 
نظارت بر کیفیت جوش سازه های فلزی ساختمانی در تعدادی از 
مناطق تهران و نظارت بر اجرای بازرسی جوش و NDT توسط 
شرکت های خدمات آزمایشگاهی و بازرسی، وعضویت سه نفر از 
اعضای انجمن در کمیته تخصصی جوش سازمان نظام مهندسی.

• بیمه پرتونگاری وبیمه تکمیلی برای کلیه شرکت ها بدون درنظرگرفتن 	
تعداد بیمه شدگان. از مزایای این بیمه، عالوه برپرتونگاری، پوشش 
خدمات معمولی )ویزیت ودارو، دندانپزشکی( می باشد. برای تسهیل 
وکلیه  می شود  دریافت  اقساط  صورت  به  بیمه ها  حق  پرداخت، 
مدارک پزشکی را می توان به دفترانجمن ارسال نمود. درپایان هر 

هفته مدارک مربوط به نماینده بیمه گرتحویل می شود.
• مشارکت در همایش بازرسی، ایمنی و اطفای حریق درآبان 94در 	

تخصصی  همایش  اولین  برگزاری  پتروشیمی ماهشهر،  سایت 
اقتصادی  ویژه  منطقه  غیرمخرب  آزمایش های  و  فنی  بازرسی 
کنفرانس  سومین  برگزاری  در  وهمکاری   ،94 دی  در  عسلویه 

بین المللی ازمون های غیرمخرب تهران در اسفند94 
• بخش 	 اندازی  راه  اخبار،  روزرسانِی  به  انجمن،  سایت  نوسازِی 

قیمت  دستورالعمل های  کارجویان(،  و  )کارفرمایان  استخدام 
انجمن  سایت  وب  دیگر.  اطالعات  بسیاری  و  خدمات  گذاری 



14

ستان 1395
ب  |  سـال سوم، شمـاره 33، 34 و 35، پاییز و زم

ی غیر مخر
ش ها

ی بازرسی فنی و آزمای
ت ها

ن شرک
شریه انجم

ن

اعتماد،  قابل  مرجعی  عنوان  به  اکنون، 
دردسترس بازدید کنندگان است واطالعات 

الزم را دراختیارآنان قرار می دهد.
• کنونی 	 مدیره  هیات  ازافتخارات  یکی 

نافذ،  نگاه  نشریه  انتشار  و  مجوز  اخذ 
کنونِی صنف درعرصه ِی  تنها سخنگوِی 
رسانه و، یکی ازامکانات مهم درشناساندن 
فرهنگ ان دی تی و خواسته های صنفی 
دلیل  به  است  دیری  متاسفانه  است. 
چاپ  وفواصل  شمارگان  مالی،  مشکالت 
می افتد.  تاخیر  به  نشریه  این  وانتشار 
دهند  یاری  مارا  اعضای صنف  امیدواریم 
تابتوانیم در انتشار مداوم آن موفق شویم.

انجمن  مسئـــوالن  گزارش  از  پس 
وپرسش وپاسخ، موارد زیر مطرح شد 

وتصمیمات الزم اتخاذ گردید.
تصویب  ◂ آرا  اکثریت  با  انجمن  مالی  تراز 

شد. 
 حق ورودی به مبلغ 5/000/000 ریال  ◂

و عضویت سالیانه 10/000/000 ریال 
تغییر یافت و با اکثریت آرا به تصویب رسید. 

به  ◂ کردند  عضوموافقت  شرکت های 
منظور حمایِت نشـــریه "نگاه نافـــــذ" 
ازهرشماره ای که منتشر می شود حد اقل 
ده جلد خریداری نمایند و نسبت به تداوم 

انتشار آن اهتمام کنند. 
مقدماتی  ◂ دوره های  برگزاری  با  رابطه  در 

حفاظت در برابر اشعه و بازآموزی دوره ها، 
شرکت ها با ثبت نام پرسنل خود، انجمن 

را پشتیبانی و حمایت نمایند. 

مدیره  هیات  انتخابات  جلسه  این  در 
امیر  آقایان  و  شد  انجام  بازرسان  و 
آرش  سید  شیروانی،  حسن  دادخواه، 
مجتبی  زاده،  صوفی  علیرضا  فردوس، 
قربانی به عنوان اعضای اصلی و آقایان 
کریم،  حسن  و  اویسی  شاه  پیمان 

اعضای علی البدل انتخاب شدند
جمال  و  آزاد  برهان  امیرمحمد  آقایان 
فرهمند، بازرسان اصلی وآقایان مهرداد 
عنوان  به  فر،  سامانی  فرهاد  کرمی و 

بازرسان علی البدل گزینش شدند.
جلسه، حدود ساعت دو و نیم بعد از ظهرباصرف 

ناهار پایان یافت.

گزارش برگـزاری پنجـمین مجمع 
عمومی سالیانه انجمـــِن بازرسِی 
دومین همایش شب  و  غیرمخرب 

ان دی تی ایران

• دبیرخانه انجمن بازرسی                  

بار دیگر انجمن بازرسی غیرمخرب ایران )IRNDT( در جهت گام برداشتن در راستای 
بازرسان،  اعضاء، کارشناسان،  بیشتر  نزدیکی هرچه  بر  اهداف خود مبنی  اهم  از  یکی 
بزرگ و  آزمون های غیرمخرب، هفتمین گردهمایی  دانشگاهیان و متخصصان حوزه 
پنجمین مجمع عمومی سالیانه اعضاء و همراهان انجمن را با همکاری انجمن صنفی 

شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب )IRSNT( برگزار نمود.

این همایش بزرگ که به مناسبت امضای تفاهم نامه همکاری بین دو انجمن بازرسی 
با دومین   )ASNT( انجمن آزمون های غیرمخرب آمریکا  )IRNDT( و  غیرمخرب ایران 
به  یازدهم دی ماه سال جاری  تاریخ  بود، در  نیز همراه  جشن شب ان دی تی ایران 

میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

همایش با مشارکت صمیمانه 190 نفر از متخصصان ان دی تی، مدیران و کارشناسان 
تجهیزات  تامین کنندگان  و  تی  دی  ان  خدماتی  شرکت های  کشور،  مختلف  صنایع 
بازرسی فنی، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها از تهران و سایر شهرستان ها، با 
خیرمقدم و گزارش اجمالی رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران آقای دکتر فرهنگ 
هنرور آغاز شد. سپس آقای مهندس امیر دادخواه، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 

شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب نیز به حضار خوشامد گفت.

در ادامه مراسم سخنران کلیدی همایش، آقای دکتر احسان الدین محالتی، رئیس محترم 
بازرسی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی که به همراه هیئتی متشکل 
بازرسی فنی بخش خشکی، سرپرست  بازرسی فنی فراساحل، سرپرست  از سرپرست 
تضمین کیفیت و مسئول خوردگی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در همایش حضور 
بهرهبرداری  حال  در  پروژه های  در  فنی  بازرسی  کنونی  جایگاه  پیرامون  بودند،  یافته 
نیروگاهی و همچنین نیاز صنعت نیروگاهی به روش های بازرسی فنی پیشرفته به ارائه 

سخنرانی پرداختند.
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پس از اجرای موسیقی زنده توسط گروه هنری مهر باران، سمینار 
اثبات صالحیت کارکنان  با عنوان نظام های  آموزشی- تخصصی 
کهتری  مهرداد  مهندس  آقای  توسط  غیرمخرب  آزمون های 
دارنده گواهی نامه سطح سه ان دی تی و رئیس شورای آموزش 
دوم  قرار گرفت. بخش  توجه حاضران  مورد  ارائه شد که  انجمن 
بازرسی  انجمن  سالیانه  عمومی عادی  مجمع  برگزاری  با  مراسم 
ترازنامه  گزارش  و  مجمع  رئیسه  هیئت  انتخاب  غیرمخرب ایران، 
مالی انجمن توسط خزانه دار و بازرس قانونی انجمن و با حضور 

بیش از نصف اعضایپیوسته ادامه یافت.

سپس آقای مهندس قائمی به  عنوان رئیس شورای روابط بین  الملل 
انجمن گزارش حضور خود در کنفرانس ساالنه انجمن آزمون های 
بین  جانبه  دو  همکاری  امضایسند  جزئیات  و  آمریکا  غیرمخرب 

انجمن IRNDT و انجمن ASNT را به حاضرین ارائه کردند.

تایید  شورای  رئیس  عنوان  به  نیا  یوسفی  افشین  مهندس  آقای 
صالحیت و صدور گواهینامه انجمن به رونمایی، معرفی و تشریح 

استاندارد مرکزی و انجمنی تدوین شده.

همچنین آقای دکتر باباخانی به عنوان دبیر )IRNDT2017( و آقای 
دکتر صادقی به عنوان دبیر علمی کنفرانس،. آقای دکتر ریاحی به 
عنوان رئیس شورای پژوهش و آقای مهندس جالل جواهریپور نیز 
به عنوان رئیس شورای صنعت و فناوری آخرین اخبار و فعالیت های 

انجام شده را گزارش دادند. 

صنفی  انجمن  رئیس  دادخواه  امیر  مهندس  آقای  جلسه  این  در 
درسخنرانی خود ضمن خیر مقدم اظهار داشت:

گرد  در  حضور  امکان  و  فرصت  دیگر  بار  که  شاکریم  را  خداوند 
همایی اخیر را به ما عطا فرمود و افتخار میزبانی این نشست برای 
سومین بار با همکاری و همراهی صمیمانه دو انجمن میسر گردید. 

مشابه،  نشستی  علمی با  انجمن  تشکیل  لزوم  که  داریم  خاطر  به 
تحت عنوان همایش اساتید و متخصصان آزمون های غیرمخرب 
با همت انجمن صنفی و با حضور تعداد کثیری از شما عزیزان و 
متخصصان در سال 1388 در سالن اجتماعات انجمن شرکت های 
ساختمانی پایه گذاری شد و مقرر گردید در جهت حل و فصل امور 
جامعه NDT و پیگیری اولویت ها و مصالح صنفی و علمی اقدامات 

الزم به عمل آید.

با پشتیــبانی شما سرانجام انجمن علمی پس از تالش بی وقفه 
هیئت محترم موسس در سال 1391 تاسیس و با حمایت انجمن 
صنفی در سال 1393 موفق به دریافت نمایندگی رسمی ایران در 

ICNDT گردید.

انجمن صنفی از ابتدا با درک لزوم یک پایگاه قوی علمی در جامعه 
و  درهمراهی  را  خود  تالش  و  سعی  تمام  کشور   NDT تخصصی 
به حوزه های  احترام  با  و  به خدمت گرفته  این تشکل  از  حمایت 

تخصصی علمی آن انجمن در جهت تقویت همگرائی ها و تجمیع 
توانمندی ها اهتمام ورزیده است.انجمن صنفی با در اختیار داشتن 
حاکمیتی  نهادهای  با  اثربخش  تعامل  و  فعال  170 عضو حقوقی 
تائید  نظام  استاندارد،  ملی  سازمان  اتمی،  انرژی  سازمان  همچون 
مهندسی  نظام  و شهر سازی،  راه مسکن  وزارت  صالحیت ایران، 
کشور، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و کلیه دوایر و سازمان های 
تثبیت جایگاه جامعه  دولتی و خصوصی مرتبط در جهت حفظ و 
NDT کشور تالش های فراوانی نموده و تاکنون به نتایج ثمربخشی 

نیز رسیده است.

انجمن  قدرتمند  حضور  و  همراهی  حرکت ها  این  تمام  در  قطعا 
علمی در عرصه های علمی، آموزشی، دانشگاهی و صنعتی باعث 
در   NDT به  توجه  فرهنگ  نهادینه شدن  و  اهداف  تحقق  تسریع 
باعث  را  NDT کشور  پیکره جامعه  برومند شدن  و  کشور گردیده 

گردیده است.

به  احترام  و  یکدیگر  از  انجمن ها  حمایت  و  تعامل  شک  بی 
حوزه های تخصصی علمی و صنفی هریک در عرصه های ملی و 
بین المللی نتیجه ای جز تحقق اهداف مشترک نداشته و سربلندی 
جامعه NDT ایران را به ارمغان خواهد داشــت. این باور ماست، به 
آن اعتقاد داشته و در جهت رسیدن به آن از هـیچ تالشی فروگذار 

نخواهیم نمود.

انجمن صنفی درقالب نشریه تخصصی پژوهشی، خبری و آموزشی 
خود نگاه نافذ بستر مناسبی جهت طرح نقطه نظرات علمی و صنفی، 
انتشار مقاالت دانشگاهی و صنعتی و معرفی تجهیزات و تجارب 
کارآمد و موفق توسط کارشناسان و شرکت های عضو و غیر عضو 
را ایجاد نموده و همینک نیز با دعوت از شما یزرگواران و اساتید 
گرامی اســـتدعای آن دارد، که ما را در پر محــتوا شدن این نشریه 
که متعلق به شما و به جامعه NDT کشور اســت یاری فرمائید.

در پایان از تمامی مسئوالن و برگزارکنندگان این همایش خصوصا 
هیئت مدیره محترم انجمن علمی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همایش شب ان دی تی ایران همچنین فرصتی بود تا انجمن از 
16 نفر از اساتید گرانقدر دانشگاهی و مدیران متخصص صنعتی 
که به عنوان کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی آزمون های 
با  بودند،  کرده  یاری  را  انجمن   )IRNDT2016( غیرمخرب ایران 
با  مراسم  این  نماید  قدردانی  و  تشکر  هدایا  و  تقدیر  لوح  اهدای 

اجرای بخش دوم موسیقی سنتی و پذیرائی شام خاتمه یافت.
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دومین کنفرانس بین المللي جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب، 
هفدهمین کنفرانس ملي جوش و بازرسي و ششمین کنفرانس ملي 
آزمایش هاي غیرمخرب از تاریخ30 آذر الي1 دی ماه 1395به همت 
انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران در تهران – هتل 

المپیک برگزار گردید.

با حضور  المللي  بین  بخش  در  مقاله   30 تعداد  کنفرانس  این  در 
کارشناساني از کشورهاي سوئد، هلند، کانادا، انگلیس و امریکا در 
بخش بین المللی و110 مقاله در بخش ملی به دبیرخانه کنفرانس 
ارسال گردید که از این تعداد 45 مقاله در بخش ملي و 12 مقاله در 

بخش بین المللي اعالم و مورد پذیرش نهایي قرار گرفت.

برگزاري نمایشگــاه، نهمین مسابقه عکاسي و گرافیک در صنعت 
جوش و بازرسي، تقدیر از پایان نامه و طرح پژوهشي برتر،تقدیر از 
اختراعات، ابتکارات ونوآوري ها در صنعت جوش و بازرسي، تجلیل 
از  آموزشي  کارگاه هاي  و  بازرسي  و  پیشکسوت صنعت جوش  از 
دیگر چشم اندازهاي کنفرانس بوده است. شش کارگاه آموزشي در 
طي این کنفرانس برگزار گردید که3 دوره در روز اول و 3دوره در 

روز دوم کنفرانس تشکیل گردید.

داشتند.  غرفه  علمي  انجمن  و  نیز 18شرکت  جانبي  نمایشگاه  در 
حضور 280 نفر شرکت کننده درهر چه باشکوهتر نمودن کنفرانس 

یاریمان نمودند.

با همیاري و مشارکت سازمان ها و مراکز معتبري  این کنفرانس 
معدن  وزارت صنعت،  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  همچون 
و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، 
سازمان  مرکزی  شورای  کشور،  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 

کنفرانس های انجمن جوشکاری وآزمایش های 
غیرمخرب ایران

صنعتی  دانشگاه  هسا،  شرکت  ساختمان،  مهندسی  نظام 
البرز، مرکز آموزش  اصفهان، مرکز آموزش خانه صنعت و معدن 
صنعتی  شرکت هاي  و  دولتي  بخش  در  عالمه  علمی کاربردی 
جوش،  کاوش  کنترل،  فرایند  تابش،  پرتوکاران  پرتو،  آما، ایمن 
صنایع متالورژی مصمم، مهندسین مشاور ناظران یکتا در بخش 

خصوصي برگزارگردید. 

درپایان کنفرانس به برگزیدگان زیر لوح یاد بود اهدا 
گردید:

پیشکسوت صنعت جوش سال 1395، دکتر فرشید کاشانی بزرگ
ابراهیم  دکتر   ،1395 سال  غیرمخرب  آزمایش های  پیشکسوت 

حشمت دهکردی.
پایان نامه برتر، دکتر اکبر حیدرزاده. 

مهندس  صبور-  علی  مهندس  عکاسي،  بخش  برگزیدگان 
رضا ایمانیان نجف آبادی.

برگزیدگان بخش گرافیک: سمیه دل افکار- مهندس محمدحسین 
محمدبیگي- مهندس پوریا صادقی. 

در بخش عکاسي: مهندس پرشنگ مظفریان- مهندس علی بنایی. 
در بخش گرافیک: زهرا خادم شریعت- عصمت لشکري بندري پور. 

سخنران برتر بخش ملی کنفرانس: مهندس محمد یوسفیه.
سخنران برتر بخش بین المللی: دکتر عباس بهرامی.

پوستر برتر بخش ملی: مهندس نسرین عطاری فارمد. 
پوستر برتر بخش بین المللی: مهندس محمد صادقی.
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پرتوکاری از مشاغل سخت وزیان آورشناخته می شود 
وبراساس قانون مصوب مجلس درسال1368مزایای 
قانون  این  اجرای  می گیرد.  تعلق  آن  به  خاصی 
بوده  همراه  زیادی  خیزهای  و  افت  با  سال ها  طی 
نظرهای  آن  اجرای  نحوه ِی  در  مربوط  ومسئوالن 

گوناگونی ابراز داشته اند. 

ایجاد  به  منجر  سرانجـــام  مذاکرات  و  نشست ها 
رویه ای شد که اکنون اجرای قانون را میسر کرده 

است. 

در  توسعه  برنامه ششم  دیگربار درالیحه  پرتوکاری 
دولت وسپس درمجلس شورای اسالمی مورد توجه 

قرار گرفت. 

مجلس  علنی  جلسه  ادامه  در  مجلس  نمایندگان 
شورای اسالمی روز شنبه 18 دی ماه 1395ماده 99 
الیحه برنامه ششم توسعه را با 145 رای موافق، 17 
حاضر  نماینده   202 از  ممتنع  رای   2 مخالف،  رای 
تصویب کردند ومشاغل آتش نشانی وپرتو کاری را 

جزو مشاغل سخت وزیان آوربه حساب آوردند.

بر اساس ماده 99 الیحه برنامه ششم توسعه، دولت 
موظف شد شغل آتش نشانی و پرتو کاری را جزو 

مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند.

پرتوکاری دربرنامه 
ششم توسعه

•   ایرنا 95/10/8

نظامِ ایمنِی  مرکِز  مدیراِن  شورای   1395/09/20 مورِخ  مصوبه ی  براساس 
هسته ای کشور، "الزاماِت تاییِد صالحیِت فنی شرکت های پرتونگاری صنعتی"، 
آزمایش های  و  فنی  بازرسی  انجمن صنفی شرکت های  فنی  توسِط کمیته  که 

غیرمخرب ایران تنظیم و تصویب شده بود، به اجرا درخواهد آمد.

براساس این مصوبه، که متن آن در سایت انجمن قابل مشاهده است، زین پس، 
صدوِر مجوِز تاسیس شرکت پرتو نگاری منوط به تاییِد صالحیِت فنی توسِط انجمن 
خواهد بود. همچنین توصیه شده است، انجمن در این دوره زمانی بررسِی الزم 
جهت رتبه بندِی شرکت ها رابه عمل آَورد. اقدام مدیریت محترم حفاظت دربرابر 
اشعه یکی از مهم ترین گام هائی است که درجهت همراهی با نهادهای عمومی، 
یکی ازوعده های انتخاباتِی رئیس جمهور، برداشته شده ومقدمه ای بسیارثمربخش 
درهمکارِی نهادهای ِ دولتی و عمومی است. این اقدام عالوه بر دیگروجوه مثبت 
بین  رابطه  تسهیل  موجبات  اینکه  اول  دارد.  آنی  دودستاورد  حداقل  آن،  متعدد 
اعضاء انجمن و واحد قانونی خواهد شد و ازسوی دیگر، دفتر حفاظت در برابراشعه 
را ازبار بوروکراتیک که برعهده گرفته تا اندازه زیادی می رهاند وموجب می شود 
زیست  تحقیقات  و  عالیه  نظارت  برای  کافی  وقت  دفتر  آن  محترم  کارشناسان 
محیطی، که الزمه ِی ادامه ِی حیات علمِی آن مجموعه ِی توانمنداست، داشته باشند.

اعضا  تقاضای  سال ها  حاصل  که  را،  جایگاه  این  کسب  انجمن،  مدیره  هیئت 
وتالش هیات مدیره و مسئول کمیته فیزیک بهداشت انجمن است، قطعا مرهوِن 
مرکز  محترم  رئیس  نظام-  گرانقدر  مدیران  بینانه ِی  واقع  نظرودیدگاه  حسن 
نظام ایمنی هسته ای کشور، مدیرکل محترِم دفتِرحفاظت در برابراشعه، مدیرکل 
پیشین، رئیس گروه بازرسی ودیگرمدیران ومسئوالن محترم دفتر حفاظت دربرابر 
ارائه خدمات  با  بتواند،  اشعه- می داند وآن را ارج می نهد. امیدوار است انجمن 
تخصصِی مطلوب و استمرار همدستی با دفتر حفاظت در برابر اشعه، شرکت های 

عضورا بیش ازپیش یاری دهد.

انجمن  کلیدِی  وظیفه ِی  مراجعان،  رضایت  درکل،  حرکت،  این  در  هرروی،  به 
به عنوان رابط بین دولت وآحاد زیر پوشش، وکاهش حجم بوروکراسی مّد نظر 

قرارگرفته است. 

چشم انداز ارتباطات 
ثمــــربخش

 انجمن صنفي شرکتهاي بازرسي فني
و آزمایشهاي غیرمخرب ایران
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بخش هائی  نافذ  نگاه  مجله   95 وتابستان  بهار  ویژه  درشماره 
که  بود  شده  اتمی چاپ  انرژی  سازمان  به  سرگشاده  نامه  یک  از 
درآن تعدادی ازمسئوالن شرکت های پرتونگاری نسبت به خارج 
معترض  سازمان  آن  توسط  سرویس  از  دوربین ها  برخی  کردن 

بودند وتقاضای بررسی مجددموضوع را داشتند. پس از انتشار مجله 
ریاست محترم نظام ایمنی هسته ای کشورطی نامه ای به انجمن 
به آن نامه سرگشاده پاسخ داد ومتذکر شدکه نامهِ ایشان درشماره 

بعدِی مجله چاپ شود. متن نامه درزیر آمده است:

نگــاه دوراندیشــانه به ایمنی
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پیشرفت فناوری در بازرسی و نگهداری مبتنی بر شرایط هواپیماها:

 پایش سالمت سازه به منظور تشخیص آسیب به روش 
بازرسی غیرمخرب آنالین

MATERIALS EVALUATION, AUGUST 2016 by: 
Catalin Mandache Ph.D.; Department of Mechanical and Aerospace 

Engineering, Florida Institute of Technology

منظور  به   ،)SHM( سازه 1  سالمت  پایش  اخیر،  سال های  در 
به صورت روشی  کارکرد2،  پایش شرایط  نیز  و  آسیب،  تشخیص 
 ،)NDI( غیرمخرب3  بازرسی  معمول  روش های  برای  جایگزین 
موفقیت آمیز  ازکاربرد  حاصل  نتایج  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد 
چرخ ها  گازی،  توربین های  در  آسیب4  حسگری  یکپارچه  سامانه 
بسیار  خودروها  و  ریل(،  برروی  )متحرک  ِریلی  شفت های  و 
صنعت  در   .)2007 همکاران،  و  )میندورف  بوده اند  امیدوار کننده 
هوافضا، به SHM به عنوان انگیزه ای برای ایجاد تحولی در فلسفه 
عبارت  تحول  این  پایه  که  نگریسته می شود  سازه  مدیریت عمر 
وضعیت  و  برشرایط  مبتنی  نگهداری  کردن  جایگزین  از:  است 
 NDI آنی سازه به جای نگهداری مبتنی بر برنامه زمانی )که در
 SHMسامانه میشود.  استفاده  حاضر  حال  در  که  کارمی رود(  به 
سیستم  سالمت  مدیریت  هواپیما5و  اویونیک  سیستم  همراه  به 
رانش6، مدیریتی کامل و یکپارچه را از سالمت وسایط نقلیه هوایی 
تحول  موافقین  که  دالیلی   .)2011 )لیندگرن،  می دهد  تشکیل 
از: کاهش هزینه مصرفی، توانایی  ارائه می دهند عبارتند  یاد شده 
حذف  و  است،  مشکل  آنها  به  دسترسی  که  ناحیه هایی  بازرسی 

برخی خطا های انسانی. 

1. structural health monitoring

2. operational condition monitoring

3. nondestructive inspection

4. integrated damage sensing

5. avionics

6. propulsion health management

یادداشت سردبیر: نویسنده درسراسر مقاله تعریفی ثابت، به صورتی مناسب، برای کاربرد بازرسی غیرمخرب )به منظور تمیزدادن آن از 
آزمون  غیرمخرب( ارائه داده است. 

• ترجمه: بامداد فالح، مهندس متالورژی و کارشناس تست های غیر مخرب در صنعت هوافضا 

روش  وضعیت،  و  شرایط  پایش  شده،  یاد  دالیل  به  باتوجه 
برنامه  بر  مبتنی  عموما  که   ،NDI برای  مناسبی  بسیار  جایگزین 
زمانی می باشد، به شمار می آید. اما پیشرفت این روش، به دلیل 
چالش های فنی و لجستیکی موجود )که برخی از آنها در این مقاله 
ارائه خواهند شد(، آهسته بوده است. با این وجود باید کاربرد روش 
براساس  تنها  نه  را  نگهداری هواپیما  تشخیص درجا)آنالین(7 در 
هزینه، بلکه براساس عوامل مهم تری همچون ایمنی و اطمینان 

پذیری این روش توجیه کرد.

هزینه های  کاهش  قابلیت   SHM یکپارچه  سیستم های 
نگهداری و در عین حال سهولت و افزایش دسترسی  

و ایمنی را دارا خواهند بود.

به  )NDI( هردو  غیرمخرب  بازرسی  و   )NDT( غیرمخرب  آزمون 
تشخیص ناپیوستگی در مواد و ساختارها مرتبط هستند و اغلب بی 
آنکه بین آنها تمایزی گذاشته شود به جای یکدیگر به کارمی روند. 
به عقیده نویسنده، NDT بیشتر برای نیل به اهداف تضمین کیفی 
در بدو تولید کاربرد دارد، یعنی در آغاز عمر قطعه  تولیدی مطرح 
ناپیوستگی هایی  تشخیص  برای   NDI واژه  درحالیکه  می شود؛ 
مطرح می شود که با گذشت زمان، در نتیجه کاربری قطعات در 

سرویس  وتحت بار،گسترش پیدا می کنند.

مفاهیم   ،SHM واژگان  به  اشاره  هنگام  شناسی  واژه  دیدگاه  از   
مختلفی درنظرگرفته می شود. دربرخی موارد SHM به معنی پایش 
اشاره  برای   SHM از  دیگر  برخی  ودر  می باشد  بارها  و  تنش ها 

7. in-situ diagnosis
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و  آنالین   NDI مانند  درمحل1،  آسیب  تشخیص  سیستم های  به 
دو  بین  تمایز  ایجاد  برای  مقاله،  این  در  می شود.  استفاده  درجا 
مورد باال، تشخیص آسیب را به عنوان زیر شاخه فرعی SHM با 
اختصار)SHM-DDSHM for Damage Detection( نشان خواهیم 

داد )شکل 1(.

 با توجه به دشواری فزاینده عملیات نظامی  و افزایش چشمگیر 
حمل و نقل غیرنظامی، سیستم های SHM یکپارچه، قابلیت کاهش 
هزینه های نگهداری و در عین حال سهولت و افزایش دسترسی  

و ایمنی را دارا خواهند بود. 

می رود،  به کار  یکسان   مفاهیِم  توصیف  برای  گوناگونی  واژگان 
مانند »برآورد سالمت سازه ای2«، »سنجش یکپارچه آسیب های 
سازه 3«، و »عیب یابی سازه 4«. دیگر مولفه های فرعی SHM – از 
قبیل پایش بار و نیز پایش شرایط به منظور لرزه نگاری وبررسی 
تاثیرات زیست محیطی- از جمله تکنولوژی های جا افتاده از پیش 

و قابل درک می باشند. 

شکل 1: مولفه های پایش سالمت سازه ای

ارائه  هواپیما  بدنه  تولیدکنندهای  از  یکی  توسط  که  زیر،  تعریف 
شده، به زمینه سازی برای درک بهتر این مقاله کمک خواهد کرد: 
پیوسته ومستقل  پایش  از:  »پایش سالمت سازه ای عبارت است 
وسیله  به  که  عملیات  درحال  هواپیماِی  سازه ِی  فیزیکِی  شرایط 
کمترین  با  سازه،  به  متصل  و  شده  یکپارچه  حسگرهای  شبکه 
دخالت ابزارهای دستی، به منظور بررسی یکپارچه سالمت سازه  

هواپیما صورت می گیرد« )اسپکمن و روزنر، 2006(. 

تعریف مشابه دیگری نیز به صورت زیر ارائه شده است: »پایش 
سالمت سازه ای عبارت است از: یکپارچه سازی سیستم های حسگر 
و دستگاه های مرتبط به منظور فراهم کردن امکان ثبت، آنالیز و 
متمرکزسازی داده ها براساس موضوع، و پیش بینی شرایط بارگذاری 
وریسک به گونه ای که انجام تست های غیرمخرب به عنوان جزئی 
پیوسته و یکپارچه از سازه تبدیل شود.« )بولر و مایندرف، 2008(

1. onboard systems

2. structural health assessment

3. integrated structural damage sensing

4. structural diagnosis

این مقاله به بحث درباره تکنیک ها و فناوری های امیدوار کننده 
مربوط به جنبه های تشخیص آسیب در SHM می پردازد تا روشی 
موازی با روش سنتی NDI را، به ویژه ازنظر تخمین میزان قابل 
اعتماد بودن نتایج، بررسی نماید. به روش SHM-DD به صورت 
رویکردی برای صرفه جویی در هزینه ها نگریسته می شود، زیرا در 
این روش هزینه نگهداری هواپیما، زمان انجام کنترل ها و دیگر 
هنوز  این روش  اما  بازبینی کاهش می یابند.  انجام  الزامات، طی 
)گویمز،  است  نشده  اجرا  هواپیما سازی  صنعت  در  طورکامل  به 
2013(. برای تعیین قابلیت های تشخیص آسیب و قابلیت اعتماد 
سازِی SHM-DD، باید گامی بلند درجهت کاربردهای میدانی این 

روش برداشته شود.

نظامی،   ِ روش SHM برای به کارگیرِی به هنگام ماموریت های 
که در آنها طیف بار و شرایط محیطی به شدت متفاوت است، باید 
چهار عملکرد زیر را داشته باشد: پایش رویدادها، پایش خستگی، 
نویمایر،  و  )اشتولتز  آسیب  تشخیص  و  باقیمانده،  عمر  برآورد 
است  ممکن  زیاد  فشار  و  شرایط  تحت  هواپیما  کاربری   .)2010
باعث تجاوز تنش های کاری ایجاد شده از محدوده مجاز پیش از 

پایان عمرطراحی هواپیما شود.

از سوی دیگر، کاربری با رعایت اعتدال نیز می تواند به اقدامات 
بیانجامد.  نگهداری  هزینه های  افزایش  و  غیرضروری  نگهدارِی 
حین کاربری مبتنی بر روش پایش سالمت سازه ، مولفه هایی از 
باید،  آنها مبحث خستگی یک نقش بحرانی دارد  هواپیما که در 
به منظور مدیریت عمر مبتنی بر شرایط و کاربرد سازه و با هدف 
تحلیل  و  بررسی  مورد  هزینه ها،  کاهش  و  افزایش ایمنی  نهایی 
 SHM-DD روش  کاربرد  غیرنظامی،  هواپیماهای  در  گیرند.  قرار 
می تواند به دالیل زیر روش نگهداری هواپیما را به کلی دگرگون 
بر  مبتنی  پایِش  یا  پیوسته  پایش  از  ناشی  افزایش ایمنِی  سازد: 
تقاضا5، انجام تعمیرات و نگهداری- تنها درصورت نیاز- افزایش 
قابلیت دسترسی6- در نقاطی که دسترسی به آنها جهت بازرسی 
دشوار است- و افزایش نظارت مستقیم بر سالمت سازه. همچنین 
با به کارگیری سامانه حسگرهای یکپارچه7و ارتقاء طراحِی هواپیما، 
نواحِی  می توان  طراحی،  در  پایش  سیستم  این  کارگیری  به  با 
بحرانی را به جای تقویت سازه پایش وکنترل کرده وزن آنها را 
کاهش داد تا مصرف سوخت و تاثیرات زیست محیطی نیزکاهش 

یابد )بول، 2000؛ کاپور و همکاران، 2010(. 

تشخیِص  هشدار  سیستم  در   SHM روش   موفقیت آمیز  کاربرد 
انگیزه ای  هلیکوپتر،  انتقال قدرت  مکانیزم  در   )EDWS(8زودهنگام
شد برای بررسی کاربرد این روش درایجاد سامانه یکپارچه پایش 
سازه )گونمز، 2013(. به طورمعمول، در روش SHM از شتاب سنج، 

5. on-demand monitoring

6. accessibility

7. embedded sensors

8. early detection warning system
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استفاده می شود و کمیت های سرعت،  ترموکوپل  کرنش سنج، و 
اما درعمل  ثبت می شود.  درکلیه هواپیماها  ارتفاع  و  قائم،  شتاب 
برای نگهداری مبتنی برشرایط و وضعیت در وسائل نقلیه هوایی، 
تشخیص  باهدف  که  موضعی تری  حسگرهای  مجموعه ِی  به 
جایگزین  برای  همچنین  است  نیاز  باشند  شده   طراحی  آسیب 
برآورد  و  مصرف  پایش  تنها   ،SHM روش  با   NDI روش  کردن 
الزامات،  تامین  ارتباط،  این  عمرخستگی قطعات کافی نیست. در 
به منظور ارزیابی و پایش موضعی قطعات سازه  جهت تشخیص 
نقاطی که آسیب از آنها شروع وگسترش می یابد، نیز کافی نخواهد 
بود )این الزامات باید به صورتی موثر، قابل اعتماد، و اقتصادمحور 

پیاده سازی شوند(. 

توصیه شده است که پایش آسیب باید تنها در نقاطی که درآنها 
سیکل تنش خستگی ایجاد می شود و در قطعاتی که ازنظر سازه ای 
دارای اهمیت هستند صورت گیرد )اشتولتز و نویمر، 2010(. البته 
پیاده سازی روش SHM-DD برای هواپیماهای جدید به نظر ساده 
می آید، ونیزبا استفاده از دانشی که درباره رفتار مولفه های هواپیما 
و حالت های فروپایگی سازه1 آنها در SHM به کارگرفته می شود، 
قدیمی نیز  هواپیماهای  برای  را  روش  این  سازی  پیاده  امکان 
مناسب می سازد. به رغم چالش هایی که درارتباط با  مقاوم سازی2 
وجود دارند، روش SHM را می توان در هواپیماهای قدیمی به منظور 
کارگرفت  به  آتی  پایش  ابزارهای  آزمایش  و  اعتبارسنجی 
داده های  زمان،  با گذشت  )اسپرون-میگوئز و همکاران، 2013(. 
شکست  ونمودارهای  ووجوه  جمع آوری  زیادی  تعمیرونگهداری 
است . شده  شناخته  زیادی  تاحد  هواپیماها  سازه  در  خستگی  و 

وجود  چالش هایی  بسترکنونی  در   SHM پیاده سازی  راه  برسِر  اما 
سیستم های  اینکه  به  توجه  وبا  تکنولوژی  پیشرفت  با  که  دارد 
حسگر و پایش را می توان به صورت یکپارچه در مراحل طراحی و 

تولید به سازه اضافه کرد، این چالش ها رفع گردیده است. 

را  آسیب  برآورد  و  پایش  مراحل  کلیه   SHM-DD روش 
دربرمی گیرد؛ به همین دلیل، این روش قاعدتًا روشی قابل اعتماد 
برای تضمین ایمنی سازه های جدید، افزایش عمر سازه های درحال 
فرسایش و درحال سرویس، و درعین حال، کاهش و بهینه سازی 
نیز  دیگری  انگیزه های  بود.  خواهد  عمر3سازه  چرخه  هزینه های 
)عالوه بر برداشت کلی از روش SHM-DD به عنوان ابزاری برای 
کاهش هزینه وسهولت دسترسی  به هواپیماها( برای به کاربردن 
انگیزه ها  این  سامانه یکپارچه خودکار سنجش آسیب وجود دارد. 
عبارتند از: کاربرد روش SHM برای سازه هایی که درآنها سهولت 
تاثیرات  نقاط مختلف فراهم نمی باشد؛ کمینه سازی  به  دسترسی 
در   NDI سنتی  روش  کردن  جایگزین  انسانی؛  فاکتورهای  منفِی 
زمانِی  فاصله  می دهد،  نشان  تجربه  آنچه  با  مطابق  که،  قطعاتی 

1. degradation modes

2. retrofitting

3. lifecycle cost

شده  وارد  ثانو ِی  آسیب های  از  پرهیز  و  دارند؛  کوتاهی  بازرسی 
سازه هاو  )دمونتاژ(  کردن  پیاده  هنگام  که   NDI کاربرد  از  ناشی 
سوار کردن)مونتاژ( مجدد آنها در سازهای جاد می شود.)دریسو و 

همکاران، 2007(.

مفهوم قابلیت اعتماد در بازرسی غیرمخرب

در بازرسی غیرمخرب، قابلیت اعتماد به صورت میزان ِعیبی که 
تشخیص  معینی  اطمینان  و  احتمال  سطح  براساس  را  آن  بتوان 
داد، و عیب به صورت نوعی ناپیوستگی تعریف می شود که درآن 
شاخص تشخیص عیب به هنگام تسِت قطعه باالی سطح آستانه ی 
ضروری  را  قطعه  تعویض  یا  تعمیر  که  گونه ای  به  باشد،  معینی 
سازد. برای مثال، مقدار  a90/95به دست آمده از منحنی احتمال 
تشخیص )POD( نشان دهنده میزان نقصی است که در 90 درصد 
داده شود. تشخیص  اطمینان %95  حد  با  بازرسی شده  موارد  از 

به  NDIکه  مختلف  تکنیک های  بین  مقایسه  برای  مقدار  این  از 
کاررفته است استفاده می شود. از آن مهم تر، این مقدار در مدیریت 
باقی مانده قطعه ِی آسیب دیده4، به صورت داده ورودی و  عمر 
به منظور تعیین اندازه ترک های قابل تشخیص و محاسبه فاصله 
زمانیِ  بازرسی ایمن در منحنی رشد ترک ها )شکل2(به کارمی رود.

شکل 2: کاربردنتایج به دست آمده از احتمال تشخیص )احتمال 
آشکارسازی( )POD( در مدیریت عمر تحمل آسیب

)SII = فاصله بازرسی ایمن(

تعریف  آسیبی  میزان  صورت  به   )a
critcal

( ترک5  بحرانی  اندازه 
پیش بینی  غیرقابل  طور  به  ترک   رشد  نرخ  آن  در  که  می شود 
افزایش می یابد و در زمان کوتاهی به شکست قطعه می انجامد. 
زمانی6  نگهداری مطابق جدول   راهبرد  نشان دهنده  رویکرد،  این 
)یعنی نگهداری مبتنی بر زمان( برای قطعات ومولفه هایی است که 
درزمان طراحی جزو قطعات بحرانی درنظر گرفته می شوند. البته 

4. damage tolerance life management

5. critical crack size

6. scheduled maintenance
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برخی  ونیز  آزمایشگاه  در   PODروش به  مربوط  مطالعات  بیشتر 
سازه  برروی  نتایج  تصدیق  و  اعتبارسنجی  منظور  به  بازرسی ها 
نیز  هواپیما  تخریب1  درهنگام  همچنین  می شود.  انجام  واقعی 

مطالعاتی تکمیلی صورت می گیرد.

مطالعات POD ازطریق تمرین های آمارِی پرهزینه  و گسترده ای 
انجام می گیرد که درآنها به ساخت نمونه های آزمایشِی متعددی 
نیاز است که بتوانند به درستی رفتار قطعات واقعی و نوع آسیب 
موردانتظار در آنها را بازتاب دهند )براون، 2012(. نقص های مورد 
جستجو در روش NDI باید با توزیع خطی یا لگاریتمی در سراسر 
موقعیت های  بحرانی،  حد  اندازه  تا  آغاز  از  موردنظر،  بازه  دامنه 
برای  انعطاف پذیری الزم  رویکرد،  این  کنند.  نمایندگی  را  واقعی 
و  آنالیز  بهبود روش های  و  آزمایشی مختلف  فاکتورهای  مطالعه 
داده ها را فراهم می کند )لی و همکاران، 2012(. نتایج بازرسی را 

می توان در چهار گروه زیر دسته بندی کرد:

گزارش  ◂ را  واقعی  نقص های  حالت،  این  صحیح2:  مثبت 
می کند و»تشخیص صحیح/موفق3« خوانده می شود.

نقصی  ◂ و  ندارد  وجود  نقصی  حالت،  این  در  منفی صحیح4: 
گزارش نمی شود.

است،  ◂ گزارش شده  که  نقصی  حالت،  این  در  کاذب:  مثبت 
واقعی نیست )وجود ندارد(. این حالت را »تشخیص کاذب5« 

می خوانند. 

اما  ◂ نمی شود،  گزارش  نقصی  حالت،  این  در  کاذب:  منفی 
نقصی واقعی وجود دارد. این حالت را »خطا در تشخیص6« 

یا »تشخیص اشتباه« می خوانند.

بیشتر رویکردهای به کارگرفته شده برای تعیین POD در رویه های 
 a-hat« و   )hit/miss( صحیح/اشتباه«  »تشخیص  نوع  از   NDI

 MIL-HDBK-1823A استاندارد  در  که  هستند،   »versus a7

اطالعات  از  نخست  روش  اند.  شده  توصیف   )2009  ،DOD(
با  را  شده  داده  تشخیص  که  نقصی  و  می کند  استفاده  دودویی 
صفر  عدد  با  را  شده  داده  تشخیص  اشتباه  که  نقصی  و   1 عدد 
نشان می دهد، و سپس از رگرسیون دودویی برای یافتن منحنی 
POD استفاده می کند. در این روش دست کم به 60 نمونه معیوب 

آی  مقابل  در  باکاله  آی  رویکرد  رویکرد)که  این  در  است.  نیاز 

1. teardown

1. True positives

3. hit

4. True negative

5. false call

6. miss

A-hat versus a.7: نامگذاری  این روش به این دلیل است که درآن پاسخ را با â  )آی با 

کاله( و خطا را با a )آی بدون کاله( نشان می دهند- م.

بیکاله )a-hat versus a(نیز خوانده می شود( برای بررسی ویژگی 
نیاز  معیوب  نمونه  به دستکم 40  نقص،  میزان  برحسب  سیگنال 
آماری معنی دار و  ازنظر  باید  نیز  معیوب  به عالوه، جمعیت  است. 
به  باید-  زیر  شرط  چهار   ،hit/miss نوع  آنالیز  در  باشد.  مستقل 
منظور تعیین اینکه آیا متغیر آماری موردنظر را می توان به وسیله 
تعداد   )1 باشند:  برقرار   – نه  یا  کرد  توصیف  دوجمله ای8  توزیع 
باشند،  مستقل  باید  مشاهدات  کلیه   )2 باشد،  ثابت  باید  نمونه ها 
یا   hit( ناموفق  یا  موفق  صورت  به  باید  مشاهده  هر  نتایج   )3
نتایج  بیان شوند، و 4( احتمال وقوع حالت hit برای کلیه   )miss

ممکن یکسان باشد )گنرازیو، 2009(. درنمودار توزیع اندازه وابعاد 
ناموفق  و  موفق  موارد  همپوشانی  برای  محدوده ای  باید  نقص9، 
درنظرگرفته شود )در باالی ناحیه ای که درآن منحنی POD باید 
برطبق انتظار صعودی باشد(، که این محدوده با استفاده از دانش 
قبلی در تشخیص مهندسی تعیین می شود. درغیر اینصورت، بسط 
دوجمله ایPOD همگرا نخواهد شد و عدم قطعیت آماری افزایش 

خواهد یافت )براون، 2012؛ هربریش، 2009(.

برآورد قابلیت اعتماد برای روش NDI، نیازمند اعتبارسنجی بسیار 
بازرسی  و  کالیبراسیون  به  کار  این  که  می باشد،  روش ها  دقیق 
سیستم های  در  آن  برآوردن  الزامی که  دارد،  نیاز  تکرارپذیر 
سیستم   .)2013 )رامل،  است  دشوار  یکپارچه  آسیب  تشخیص 
SHM اختصاص داده شده به تشخیص نقص، هنگامی توجیه پذیر 

خواهد بود که قابل اعتماد باشد، و این قابلیت  اعتماد باید دست کم 
در همان سطح عالِی10به کارگرفته شده برای روش NDI تعریف و 

اجرا شود )دیاماتی و سوتیس، 2010(. 

در روش SHM-DD، به قابلیت های POD مشابه با روش معمول 
NDI نیاز است، و این قابلیت ها باید به تایید مقامات مجوزدهنده 

برسد )اشتولتز و نویمار، 2010(.

تکنیک های پایش سالمت سازه ای نمونه

روش SHM بیشترین کاربرد را در مهندسی عمران و هوافضا دارد. 
و  ساختمان ها،  هواپیماها،  برروی  که  می شنویم  طورمعمول،  به 
پل ها حسگرهایی برای پایش سالمت سازه ِی آنها نصب می شوند. 
مانند  به کارمی روند،  SHM در حالت غیرفعال  برخی حسگرهای 
آکوستیکی.  انتشار  حسگرهای  و  سنج ها،  ارتعاش  کرنش سنج ها، 
کارگرفته  به  فعال  درحالت  دیگر  سنسورهای  برخی  درحالیکه 
)مانند حسگرهای  نیاز دارند  به فعال کننده و گیرنده  می شوند و 
حالت،  درمعمول ترین  اولتراسونیک(.  تست های  در  کاررفته  به 
ترموکوپل(  و  شتاب سنج،  کرنش سنج،  )مانند   SHM حسگرهای 
و  کاربردی  پایش  برای  بلکه  آسیب،  مستقیم  تشخیص  برای  نه 

8. Binomial distribution

9. defect size distribution

10. Level of maturity
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زیست محیطی به کارمی روند )شکل 1(.

پیش از بحث در باره قابل اعتماد بودن تکنیک SHM-DD، باید 
متعددی  عوامل  پیدا کرد.  اطمینان  اندازه گیری ها  تکرارپذیری  از 
به  را  آنها  می توان  که  تاثیرگذارباشند،  نهایی  نتایج  بر  می توانند 
سه دسته تقسیم کرد: 1( تکنیک حسگری، 2( شرایط، جنس، و 
هندسه قطعه، و 3( ویژگی های عیب یا نقص )لیندگرن و استارگل، 
2012(. در سال های اخیر، فناوری های تشخیص یکپارچه سازه ای 
جایگزین های  می کنند  ادعا  که  شده اند  داده  توسعه  متعددی 
مناسبی برای روش نگهداری مبتنی برعصر NDI هستند. بیشتر 
این روش ها هنوز در مرحله تحقیقاتی است. در این میان، تعمیم 
نتایج آزمایشگاهی به کاربردهای عملی، کاری پرچالش بوده است. 

و  پیاده سازی،  توسعه،  و  طراحی  با  ارتباط  در  مشخصی  فازهای 
کارکرد سیستم های SHM درطول عمرسازه وجود دارند. درمرحله 
اینکه  به  توجه  با  سیستم،  قابلیت های  باید  توسعه،  و  طراحی 
تاثیر  آن  قابلیت اعتماد  بر  چگونه  سیستم  کارکرد  و  پیاده سازی 
 ،SHM-DD روش  در  می شود  فرض  شوند.  تعیین  می گذارند، 
در  معین  آسیب های  تشخیص  منظور  به  مناسب  حسگرهای 
موضع های مناسب نصب می شوند. در زیر، برخی از تکنیک های 
SHM-DD به همراه منابع تغییرپذیری آنها به طور خالصه شرح 

داده خواهد شد. 

ازجمله  دیگری  مزایای  برسادگی  عالوه  حسگر  این 
پایین بودن توان مصرفی و قابلیت تغییرشکل براساس 

نیاز رانیز دارا میباشد.

شبکه های حسگری پیزوالکتریک

می توان  پایین  نسبتًا  چگالی  با  پیزوالکتریک  حسگری  آرایه  از 
برای بررسی نواحی بزرگ سازه ای استفاده کرد. در این آرایه ها، 
از سیستم های مولد امواج اولتراسونیک )از نوع امواج لمب هدایت 
شده( و گیرنده های تشخیص سیگنال استفاده می شود. امواج لمب، 
عالوه بر پایش بار، برای تشخیص آسیب نیزبه صورتی روزافزون 
سیگنال های  تحلیل  وسیله  به  آسیب  نشانه های  کارمی روند.  به 
میزان  همراه  به  آنها،  طیف  و  دامنه ،  زمان،  به  توجه  با  دریافتی 
انحراف آنها از خط مبنای معلوم اولیه، تعیین می شوند. عالوه بر 
تشخیص آسیب، امواج هدایت شده اولتراسونیک برای آشکارسازی 
ویژگی های  تعیین  و  آن،  کّمِی1  بررسی  و  نقص  وکیفیت  موضع 
می شوند  کارگرفته  به  شده  جمع آوری  داده های  پس پردازِش 
)اکشت این و همکاران، 2012؛ کسلر و همکاران، 2011(. قابلیت 
پیزوالکتریک  امواج به همراه حسگرهای فعال کننده  این  کاربرد 
نیز قابلیت به کارگیری  در مسافت های طوالنی،  انطباق پذیر2، و 
صنعت  در  کاربرد  برای  جذاب  روشی  صورت  به  را  تکنیک  این 

1. quantification

2. conformable piezoelectric actuators

هوافضا مطرح کرده است )دیاماتی و سوتیس، 2010(. 

دما  به  وابسته  ورفتارهای  ویژگی ها  مکانیکی،  بارگذاری  تاثیرات 
در امواج،، قرارگیری بهینه حسگرها، ونیز تفسیر الگوریتم های به 
دست آمده و داده ها، باید پیش از به کارگیری در مقیاس کاربردهای 
واقعی )در سرویس3( برروی نمونه های شبیه سازی شده آزمایش 
شوند )کسلر و همکاران، 2011(. به عالوه، سیگنال ها باید بتوانند 
دهند  تمیز  سازه ای  آسیب  از  را  ترانسدیوسر  در  روشنی ایراد  به 

)راجیک و همکاران، 2010(. 

آرایه های جریان  گردابی4

پیشرفت مدارهای الکترونیک چاپی، باعث افزایش کاربرد فویل های 
روش های  در  تخت  آرایه های حسگر  از  متشکل  گردابی  جریان 
پایش شرایط شده است. از آرایه های جریان گردابی نسبتًا نازک، 
در فصل مشترک الیه های ساختارهای فلزی، به منظور تشخیص 
گردابی،  جریان  تکنیک های  می شود.  استفاده  هواپیما  در  آسیب 
عالوه بر تشخیص ترک خوردگی و خوردگی، قادر به برآورد کردن 
تنش های پسماند نیز هستند. این آرایه ها را می توان در اندازه و 
شکل های گوناگون تولید، و سپس به صورت موقت یا دائم برروی 
سازه ای که باید پایش شود نصب کرد )واشابا و همکاران، 2003(. 
انعطاف پذیری و نوع زیرالیه  حساسیت باال به تغییرات خیزش5، 
ترانسدیوسرهای جریان  الکتریکی  میزان عایقکاری  نیز  و  کویل، 
گردابی نسبت به سازه فلزی میزبان، مسائل مهمی هستند که باید 
درنظرگرفته شوند. همچنین، تاثیرات خازنی، به ویژه در کاربری 
پاسخ  در  نقشی چشمگیر  باال، می توانند  فرکانس  گردابِی  جریان 

موردنظر ایفا کنند.

مقاومت پوالریزاسیون خطی

این تکنیک پایش در محیط های خورنده قابل به کارگیری است 
نشان  )بیدرنگ(  واقعی6  زمان  صورت  به  را  فلزی  اتالف  نرخ   و 
الکترود تشکیل می شود که  از تعدادی  می دهد. این نوع حسگر، 
با سازه تحت پایش تماس مستقیم دارند. درحین فرآیند خوردگی، 
یون های فلزی و االکترون های آزاد تولید می شوند که بر جریان 
میزان  با  مقاومت  این،  بنابر  تاثیرگذارند.  حسگر  در  الکتریسیته 
به  خود  سازه  و  گرفت  خواهد  قرار  معکوس  تناسب  در  خوردگی 
صورت بخشی از سیستم حسگر درخواهد آمد. مقاومت )رزیستانس( 
پوالریزاسیون، نشان دهنده شیب منحنی اختالف پتانسیل برحسب 
 0.008( میلیمتر   0.2 تا  می تواند  حسگر  ضخامت  است.  جریان 

3. in-service application

4. Eddy current arrays

5. liftoff

6. Real-time
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مبنا  اندازه گیری  بر  آن  کردن  رنگ  و  شود،  داده  کاهش  اینچ( 
تاثیری نخواهد گذاشت )براون و همکاران، 2014(.

دتکتور )آشکارساز( ترک خوردگی رنگ  شده1

ترک خوردگی  درآن  می رود  انتظار  که  ناحیه ای  روش،  این  در 
وپرچ(  پیچ  اطراف سوراخ های  )مانند  روی دهد  از خستگی  ناشی 
ترک،  گسترش  درهنگام  می شود.  پوشانده  رنگ  از  الیه ای  با 
مدار الیه رنگ هادی قطع و تغییری در ولتاژایجاد می شود. این 
پایین  ازجمله  حسگر عالوه برسادگی مزایای دیگری 
بودن توان مصرفی و قابلیت تغییرشکل براساس نیاز 
رانیز دارا میباشد. )اشتولتز و همکاران، 2013(. درست است که 
این روش را تنها در آشکارسازی ترک هایی می  توان به کارگرفت 
که در سطح الیه رنگ گسستگی )شکستگی(ایجاد می کنند، ولی 
می توان از آن به طرزی موثر برای اندازه گیری ابعاد و طول ترک 
نیز استفاده کرد. این کار به طرزچیدمان مسیر هدایت الکتریکی 
در حسگر بستگی دارد. این تکنیک برای آشکارسازی انفصال2 در 
پوسته ای از جنس کامپوزیت قرارگرفته برروی زیرالیه فلزی نیز 
به کارگرفته شده، اما در این حالت احتمال ایجاد الکتریسیته ساکن 

زیاد است )حبیب و همکاران، 2013(. 

تست انتشار آکوستیکی

حسگرهای  از  درآن  که  است  غیرفعال  روشی  روش،  این 
با  اولتراسونیک  سیگنال های  آشکارسازی  برای  پیزوالکتریک 
انرژی  آزادشدن  دراثر  ترک  رشد  درهنگام  )که  پایین  فرکانس 
این روش که  منتشر می شوند( استفاده می شود )گویمز، 2013(. 
درابتدا برای لرزه شناسی طراحی شد، اکنون کاربردهایی در پایش 
هواپیما، پل، و مخازن تحت فشار پیدا کرده است، هرچند که میزان 
حساسیت آن به نویز باالست. در این روش، به طور معمول از یک 
شبکه حسگر برای تعیین محل ترک ازطریق تکنیک مثلث سازی 
مونتاژ  درحین  پیش بار  مانند  استاتیکی،  تاثیرات  استفاده می شود. 
مربوط،  مانورهای  و  ارتعاشات  مانند  دینامیکی،  تاثیرات  و  بال، 
انتشارات  پایش  از  ناشی  کاذب  تشخیص های  کاهش  برای  باید 
 .)2013 همکاران،  و  )اشتولتز  شوند  درنظرگرفته  آکوستیکی 
است  قادر  آکوستیکی  انتشارات  تست  کامپوزیت،  سازه های  در 
شکستگی در الیاف، ترک خوردگی ماتریس، و الیه الیه شدگی را 

آشکار کند )دیامانتی و سوتیس، 2010(.

پایش خالء تطبیقی

طور  به  که  داالن هایی  ترک،  پایش  جدید  نسبتًا  روش  این  در 

1. paint-on crack detector

2. disbonding

خالء(   – هوا  )سیکل  می شوند  خالی  سپس  و  پر  هوا  با  متناوب 
به سطح نمونه متصل می شوند. درهنگام گسترش ترک خوردگی، 
خالء  و  هوا  ستون های  بین  نشتی  کانال  یک  صورت  به  ترک 
عمل می کند. طول ترک با افت فشار از مقدار مبنای آن تناسب 
به  که  نقطه ای  از  فشار  مقادیر  دوره اِی  خواندن  با  دارد.  مستقیم 
آسانی در سازه قابل دسترسی باشد، می توان عمل پایش را انجام 
داد )اسپرون میگوئز و همکاران، 2013(. این روش ساده است و 
نشانگرهای کمیتی، طول و نرخ رشد ترک را به دست می دهند، 
ولی برای تاثیرگذار بودن آن، باید سطح نمونه به دقت آماده سازی 
شود. برروی این روش مطالعات POD انجام گرفته  و اکنون  این 
پرواز  درحال  هواپیماهای  برروی  اعتبارسنجی  مرحله  در  روش 

پیاده می شود )روچ و پیوتروفسکی، 2014(.

حسگرهای فیبرنوری

برروی  که  براگ3،  فیبری  توری  مانند  نوری،  سنسورهای  از 
فیبرهای نوری به قطر بسیار کوچک تولید می شوند، برای پایش 
بار استفاده می شود. این توری ها از حکاکی های لیزری پریودیک 
)توری هایی( با ضرایب انکسار مختلف تشکیل شده اند. با کشیده 
شدن توری، در طول موج انتقال یافته تغییرایجاد می شود. بدین 
ترتیب، می توان بارهای وارد ه درهنگام کارکرد و نیز نواحی تمرکز 
تنش را شناسایی کرد. توری فیبری براگ به صورت گیرنده امواج 
اولتراسونیک لمب نیز به کار می رود. توری فیبری براگ را می توان 
مستقیمًا در سطح سازه  قرارداد یا به صورت یکپارچه با المینت های 
کامپوزیتی تولید کرد. این حسگرها کرنش را تنها در راستایی که 
قادر  تنها  و  می گیرند،  اندازه  شده اند،  جهت گیری  آن  امتداد  در 
به تشخیص عیب های بسیار نزدیک به خودمی باشد، عیب هایی 
مانند انواع ترک، که تنها میدان کرنش موضعی را تغییرمی دهند، 
 .)2013 )گویمز،  نیستند  کل  کرنش  میدان  تغییر  به  قادر  ولی 

بحث و راه های پیشبرد روش ها

بازرسی  در   )a90/95 روش  POD )مانند  از  دست آمده  به  نتایج 
برای  ورودی  داده  نقش   )1 دارد:  مضاعف  نقشی  غیرمخرب 
مدیریت برعمرقطعه تحت بار ومحاسبه نهایت میزان تحمل آسیب 
برای تعیین فاصله بین بازرسی های موردنیاز، و 2( تعیین قابلیت 
مختلف.  بازرسی  رویه های  و  تکنیک ها  در  عیوب  کمیت سازِی 
 SHM-DD در سیستم های  قابلیت اعتماد  تعیین  که  است  روشن 
نباید باعث  تنها برای مورد دوم معنا خواهد داشت، ولی این امر 
بگیریم.  نادیده  را  روش  عملکرد  برای  معیاری  تعیین  لزوم  شود 
بازرسی مداوم ودرجا و خودکار، مفهوم نگهداری مبتنی برشرایط 
را درمقابل نگهداری مبتنی بر برنامه زمانی )که در NDI به کار 
به  را  ما  که  است  آن  روش  این  مزیت  می سازد.  مطرح  می رود( 

3. fiber Bragg grating
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هدف  با  روش  این  می سازد.  آگاه  سازه  وضعیت  از  آنی  صورت 
بر  مبتنی  روش  به  نسبت  نگهداری  هزینه های  و  زمان  کاهش 
الزامات  سازی  برپیاده  عالوه  می شود.  پیاده سازی  زمانی،  برنامه 
آسیب،  میزان  و  نوع  تعیین  )تشخیص(،  آشکارسازی  برای   NDI

روش SHM )درحالت تشخیص آسیب( قرار است شرایط اولیه ِی 
پیش ازایجاد آسیب را نیز تشخیص دهد، پیشروی آسیب را ردیابی 
 SHM کند، و زمان رویدادن شکست را پیش بینی کند. تکنیک های
یکسان  فیزیکی  اصول  از  هردو   NDI و  آسیب(  تشخیص  )برای 
استفاده می کنند و هردو برای تضمین یکپارچگی و ایمنِی سازه ای 
به کار می روند، ولی با این حال بین آنها تفاوت های چشمگیری 

وجود دارد. 

روش NDI برای آشکارسازی و برآورد آسیب از طریق کالیبراسیون 
اندازه گیری های مرجع طراحی شده است، درحالیکه در روش  یا 
SHM مرجع یا نمونه کالیبره شده ای وجود ندارد، و به جای آنها از 

سیگنال های حسگر مرجع یا پایه استفاده می شود.

دلیل  این  به   SHM-DD اولتراسونیک  سنسورهای  مثال،  برای 
قادرند  سنسورها  این  از  پراکنده  آرایه  های  که  هستند  موردتوجه 
مانند  محیطی  شرایط  اما  کنند.  پایش  را  بزرگی  سازه ای  ناحیه 
دما، بارگذاری درحین کار، و شرایط سطح نمونه بر این سنسورها 
به  شرایط  تغییر  این  شوند  باعث  است  ممکن  و  تاثیرمی گذارند 
 ،NDI برای POD اشتباه، آسیب تشخیص داده شوند. در مطالعات
یکدیگر  از  اندازه گیری ها  و  می شود  ثبت  سازه  کنونی  وضعیت 

مستقل هستند.

ثبت  وعملیات  تکوین  حین  در  آسیب   ،SHM-DD روش  در  اما 
دلیل  به   »a-hat versus a« آنالیز  انجام  این،  بنابر  و  می شود، 
نقص،  ابعاد  گیری  اندازه  درهنگام  متعدد  غیرقطعی  منابع  دخالت 
پیچیده خواهد شد. در گام نخست، می توان سیستم SHM-DD را 
به صورت سیستمی موثر برای تشخیص عیب معرفی کرد، که این 
اقدام ممکن است برای آنالیز POD به روش hit/miss کافی باشد. 

معطوف  ویژه  توجه  کاذب  تشخیص  موارد  به  باید  میان،  این  در 
روش  در  کاذب،  تشخیص های  نرخ  کاهش  مثال،  برای  شود. 

SHM-DD اهمیت بیشتری از روش NDI دارد. 

آستانه  سطح  افزایش  با  می توان  را  کاذب  تشخیص های  تعداد 
تصمیم کاهش داد، ولی این کار به بهای عدم تشخیص آسیب های 
نقشی  آستانه  سطح   ،NDI روش  در  شد.  خواهد  تمام  کوچک تر 
تعیین کننده دارد و براساس نویز و حساسیت تکنیک به کاررفته 
انتخاب می شود. در روش SHM-DD، که سیگنال مرجع یا پایه 
ایجاد شده درحین  آستانه عمل می کند، سیگنال های  به صورت 
با  که  می کنند  تولید  مختلفی  نویز  منظم سطوح  به طور  کارکرد 

سیگنال پایه درنظرگرفته شده تفاوت دارند. 

انسانی  فاکتورهای  دلیل  به   SHM-DD روش  در  تغییرپذیری 
که  دارند  وجود  دیگری  تاثیرات  عوض  در  ولی  می شود،  کمینه 

درنظرگرفته شوند.کاربرد  اینگونه سیستم ها  قابلیت  برآورد  در  باید 
روش  SHMبه جای برخی تکنیک های NDI در تشخیص آسیب 
افزایش  ازلحاظ  را  روشنی  آینده ای  هواپیما  نگهداری  درحین 
دسترسی پذیری هواپیما ها دارد و مضامین مثبت اقتصادی بسیاری 
سپس  و  توجیه  نخست  باید  موارد  این  کلیه  اما  دربرمی گیرد.  را 
NDI در  SHM-DD و  اثبات شوند. روشن است که هردو روش 
راهبردهای  ایمنی و نگهداری هواپیماهای مدرن نقش دارند، اما 
در این ارتباط، این روش ها با هم همپوشانی ندارند، بلکه به صورت 

مکمل یکدیگر عمل می کنند.

تغییر فلسفه   SHM-DD از روش  پیشتر گفته شد، هدف  چنانکه 
نگهداری سازه ای هواپیما از حالت تحمل آسیب و بازرسی دوره ای 
از  است.  شرایط  بر  مبتنی  نگهداری  و  شرایط  پایش  حالت  به 
یکسو، POD به صورت ورودی برای افزایش عمر تحمل آسیب 
در سازه هایی اعمال می شود که مطابق انتظار ترک خوردگی های 
ناشی از خستگی، رشد آهسته ای دارند. از سوی دیگر، انواع مختلف 
آسیب، مانند خوردگی در اجزای فلزی و الیه الیه شدگی در اعضای 

کامپوزیت، به صورتی قابل پیش بینی گسترش نمی یابند.

به   SHM-DD یا   NDI تکنیک  قابلیت های  مواردی،  چنین  در 
کاررفته باید معلوم باشد تا بتوان یکپارچگی سازه ای، و زمان آغاز 

تعمیرات یا تعویض قطعات را پیش بینی کرد.

برای  جذاب  بسیار  روشی  درجا  آسیب  تشخیص  شک،  بدون 
یافتن  با  می آید.  شمار  نظامی به  و  هوایی  خطوط  ناوگان های   
فوری نقص ها )بالفاصله پس از تجاوز از آستانه های آشکارسازی(، 
می توان از اقدامات نگهداری سنگین و پر هزینه پیشگیری کرد 
کاهش  را  بازرسی  هزینه های  و  هواپیما  زمین گیر شدن  زمان  و 
نقاطی  در  آسیب  تشخیص  دائمی برای  نصب حسگرهای  با  داد. 
که دسترسی به آنها دشوار است، نیازی به دمونتاژ نخواهد بود و 
ریسک ایجاد نقص های غیرعمدی جدید ناشی از بازرسی درسازه 
نیز کاهش خواهد یافت. روش SHM-DD را می توان در قطعات یا 
سازه هایی که – چنانکه تجربه نشان می دهد - دارای فاصله زمانی 

بازرسی کوتاه هستند نیز به کارگرفت.

SHM-DD »قادر است هزینه های  ادعا کرد که روش  نمی توان 
بیشینه کند«،  را  را کمینه و دسترسی پذیری  نگهداری و کارکرد 

زیرا چنین اهدافی در آینده بسیار نزدیک به دست نخواهند آمد. 

را  قابلیت اعتمادی  معیار   SHM-DD درباره  بحث  درهنگام  باید 
به  اعتماد  غیرقابل  داده های  باشد.  معنا  دارای  که  کرد  تعریف 
هزینه های  و  انجامید،  خواهد  نادرست  پیش بینی  و  تشخیص 
مفروض  صرفه جویی  میزان  از  که  می کنند  تحمیل  را  بیشتری 

دروضعیت فعلی فراتر خواهند رفت. 

سالمت هواپیما، خدمه ی آن، و مسافران آن به پایِش به هنگام 
برای  موردانتظار  سیرتکاملی  در  دارد.  بستگی  آسیب  موثِر  و 
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سیستم های SHM-DD، باید ابتدا مراحل تحقیق آزمایشگاهی و 
کاربردی در سیستم های مستقر برروی زمین انجام گیرد، و تنها 

پس از موفقیت آمیز بودن درهواپیماها پیاده سازی شوند. 
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آزمایش رادیوگرافی صنعتِی سریع بدون وا سطه ِی
انتقال اطالعات 

• V.A.Troitskiy (Materials Evaluation Oct. 2016)- Ph.D.,The E.O.Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Science of 

Ukraine 
• مترجم: ربابه ربیع گیالنی )دبیرانجمن(

 Flash رادیوگرافِی سریع )تابش پرتو به هدف، درزمانی بسیار کوتاه
است،   )RT( رادیوگرافی  روش  به  بازرسی  همان   )Radiography

بدون استفاده ازلوازم انتقال اطالعات و داده ها )فیلم ها و صفحات 
ذخیره(. رادیوگرافی سریع یک تصویر آنی و بازرسی کم هزینه با 
قابلیت چند وجهی را فراهم می کند، و ردیابِی آنِی ناپیوستگی های 
درونی را میسر می سازد. در رادیوگرافی با فیلم، اگر دانسیته تصویر 
بیش از 4 باشد، فیلم ها عماًل غیرقابل قرائت می شوند و مشکل 
بتوان آنهارا دیجیتالی کرد. تکنولوژی  های کنونِی بدون فیلم این 
معایب را ندارند و عالوه برآن، بدون سیستم های خاص دیجیتالی 

کردن می توان نتایج را به صورت دیجیتالی تهیه کرد. 

امکان  رادیوگرافی،  تصاویر  دیجیتالِی  اطالعات  داشتن  با 
و  ترک  گسترش  احتمال  داخلی،  ناپیوستگی های  آشکارسازِی 
کاهش هزینه آزمایش میسر می شود. رادیوگرافِی سریع با استفاده 
روی  آزمایش  نتایج  و  می شود  انجام   X-ray پرتابل  ازتلویزیون 
ناپیوستگی های  آزمایش  امکان  می شده،  دیده  مانیتور  صفحه 

یک نکته:

 ،ASNT امریکا  مخــــرب  غیر  آزمایـــش های  انجمن 
اعضای بین المللی فراوانی دارد. این اعضا هر روز بازرسی هایی 
انجام  می گیرد  صورت  متحده  در ایاالت  آنچه  مشابه 
ادبیات  و  زبان  گرچه،  است  یکسان  غالبًا  فرایندها  می دهند. 
رادیوگرافی  از  نمونه ای  متن  این  نویسنده  دارند.  متفاوتی 
و  کلمات  اوقات  برخی  گرچه  که  کرده  معرفی  را  دیجیتال 
از  آن،  ماهیت  اما  است  متفاوت  فرایند  درمورد  او  توضیحات 
کار  جدید  رویکرد  این  با  که  تکنسین هائی  عنوان  به  نظرما 
قدیمی دیده می شود.  خیلی  در روش  که  می کنیم، همانست 

داخلی از زوایای مختلف فراهم می شود. 

با  دیجیتالی،  جامد  حالت  ترانسدیوسرهای  با  فوری  رادیوگرافی 
حساسیت باالی0/1% ضخامت فلز مورد آزمایش در وضوح باالتر 
)روش(  تکینک  موثرترین   )Lp/mm(میلیمتر در  خط  جفت   10 از 
است. کاربرد ترانسدیوسرهای سایز کوچک، قابل جابجایی و حالت 
جامد توانمندی های جدید تکنولوژیکی را برایمان می گشاید. این 
نگهدارنده های  قراردادن  که  درنقاطی  می توان  را  ترانسدیوسرها 
فیلم و صفحات ذخیره امکان پذیر نیست چید و جابجا کرد. روش 
جدید تکنولوژی مینی X-ray کاربرد آزمایش غیرمخرب )NDT( را 
توسعه می دهد. مثال هایی ازکاربرد اجرایی )عملیاتی( رادیوگرافی 
این  در  جامد  حالت  مینیاتوری  ترانسدیوسرهای  براساس  فوری 

مقاله ارائه می شود. 

مقدمه: 

رادیوگرافی )RT( یک روش متداوِل آزمایش های ِ غیر مخرب در 
تعیین کیفیت اتصاالت جوش، مواد و قطعات می باشد. این روش 
را می توان برای قطعاتی از هر نوع جنس، ابعاد و شکل به کار برد. 
رادیوگرافی برای آزمایش کیفیت اتصاالت جوش ها و جوش برنج 
و همچنین در انواع راه حل های پردازش حاصله از نتایج، روشنگر 
سایر  )تصدیق(  تایید  برای  همچنین  روش  این  می باشد.  گویا  و 

روش های NDT نیزبکار می رود. 

است،  داده  رخ  اخیر  سال های  در  توجهی  قابل  کیفی  تغییرات 
گسترش احتماالت رادیوگرافی، اول از همه به دلیل ظهور عیب 
یاب های جدید، آشکارسازهایِ  تصویرتا بش نیمه رسا نا. همچنین 
تحقق کا مل ابزارها برای تولید، پردازش و تحلیل تصاویر دیجیتالی 
صورت  به  آنهارا  می توان  آسانی  به  و  اند  دهنده  توضیح  که 
الکترونیکی بایگانی و انتقال داد. این گونه عیب یاب ها ابزارهای 
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الکترونیکی را به کار گرفته تشعشعات یونیزان را که از قطعه مورد 
آزمایش عبور داده و اطالعات مربوط به ناپیوستگی های داخلی آن 

را به بسته ای از سیگنال های الکتریکی تبدیل می نمایند. 

برای  و  می شوند  پردازش   )digitized( سیگنال ها  آن  از  پس 
به  آزمایش  تحت  قطعه  از  دیجیتالی  تصویر  یک  شکل دهی 
بازرسی  حین  در  مستقیم  بطور  دیجیتالی  تصاویر  می روند.  کار 
مواد  بدون  رادیوگرافی،  این روش  قابل مشاهده اند.  لحظه  درهر 
مصرفی وبدون واسطه های انتقال اطالعات را رادیوگرافی فوری 
می نامند)Troitskiy 2013(. در این روش با استفاده از یک تلویزیون 
X-ray با ثبت کننده الکترونی اطالعات، بدون دیجیتالی کردن و 

به  کرد،  ارسال  تکنسین  یک  به  را  داده ها  می توان  گشایی  رمز 
حافظه  کارت های  روی  و  کرد  بایگانی  داد،  قرار  آنالین  صورت 
بایگانی و ذخیره کرد. یک ویژگی بارز رادیوگرافی فوری عدم وجود 
حامالن اطالعات، فیلم رادیوگرافی و صفحات ذخیره نیمه هادی 
با حافظه انگیزشی تصویری است. در تکنولوژی های شایع کنونی 
کردن،  مشخص  متوالی،  پرتودهی  اطالعات،  واسط  حامالن  به 
پردازش و تجهیزات ابزار گران قیمت برای ثبت و قرائت اطالعات 
اطالعات  حامالن  از  استفاده  باعدم  شیوه،  این  می باشد.  نیاز 
در  تا  می کند  راایجاد  امکان  این  نیمه هادی(  صفحات  )فیلم ها، 
آزمون، کیفیت  قابل توجه هزینه  افزایش کارآیی و کاهش  قبال 

مقبولی داشته باشیم. 

روش های استفاده از تصویر برداری دیجیتالی: 

از  استفاده  با  قطعه  داخلی یک  ناپیوستگی های  )آزمون(  بازرسی 
دستگاه پرتابل تلویزیون X-ray با داشتن فرایند پردازش دیجیتالی 
تصویر، تغییرات پایه اِی تکنولوژِی رادیوگرافی را فراهم می کند. در 
دوره های اخیرتناوب استفاده از تصاویر نوری و دیجیتالی رادیوگرافی 
فزونی یافته. مجموعه های نرم افزارها وسخت افزارهای پیچیده ای 
تصاویر  وایجاد   X-ray فیلم های  کردن  دیجیتالی  و  فرایند  برای 
دیجیتالی بیشر وبیشتر گسترش یافته. تصاویر دیجیتالی می تواند 
شود.  تهیه  نیز  ری  فیلم ایکس  جای  به  ذخیره  صفحات  توسط 

الگوریتم ها و تکنیک های پردازش تصویر دیجیتالی برای هر سه 
مهم  سویِه  یک  این،   .)3 تا   1 )شکل های  است  مشابه   RT نوع 
برای آشکارسازِی ترک می باشد. در حال حاضر، تصاویر دیجیتالی 
معمولی به وسیله کامپیوتری کردن X-ray تولید )ایجاد( می شوند. 
با پردازش تصویر پنها ِن صفحات ذخیره که قابل  بندرت آن ها 
استفاده مجدد هستند قرائت می شوند. نتیجه مشا بهی را می توان 
از عیب یاب های دیجیتالی رادیوگرافی فوری، بدون هزینه های 

اضافی مربوط به حامالن اطالعات واسط، به دست آورد. 

تصویر دیجیتالی حاصله ا زهرکدام از سه روش توضیح داده شده 
را می توان به صورت مشابه و یکسان تفسیر کرد. نتایج پردازش 
فیلم  از  تفکیک،  قدرت  و  حساسیت  نظر  از  دیجیتالی،  تصویر 
رادیوگرافی که از طریق یک ویوور به دست می آید نامرغوب تر 

نیست. 

کیفیت تصویربا استفاده از تصویر قطعات مرجع ارزیابی می شود. 
در  آنچه  مشابه  مرجع،  قطعات  تصویر  دیجیتال،  تصاویر  برای 

استفاده از یک ویوور فیلم به کار می بریم، وجود دارد. 

سه نوع تکنولوژی )تصاویر 1 تا 3 را مشاهده کنید( برای دریافت 
نتایج تصویر دیجیتالی از رادیوگرافی به شکل الکترون وجود دارد، 
اند  این تصاویر شبیه هم  بیشتر  پردازش و رمزگشایی  اما اصول 

 .)2014 ,varlamov)

با  دیجیتالی  تصویر  تولید  قدیمی برای  فرایند  یک   -  1 شکل 
را  )اشعه ایکس(   X-ray فیلم  الگوهای  کردن  دیجیتال  از  استفاده 
تمام شاخه های صنعت  در  تکنولوژی سنتی  این  نشان می دهد. 
مورد  صفحات  و  فیلم  کارتریج  تهیه  روش  این  در  است.  شایع 
نیاز است. عملیات شیمیائی، خشک کردن فیلم، خواندن اطالعات 
روی یک ویوور فیلم و دیجیتالی کردن نتایج با استفاده از کمک 

یک کامپیوتر پیامدهای ِ بازرسی است.

این تکنولوژی اساسًا برای بایگانی کردن نتایج NDT در یک قالب 
الکترونی)ثبت روی فیلم( و به دست آوردن اطالعات اضافی، که 

نمی تواند بدون دیجیتالی کردن فراهم شود، می باشد.

شکل 1
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شکل 2

شکل 3

تولید  برای  تری  کامل  تکنولوژی های  از  نمونه  یک   -2 شکل 
که  می دهد  نشان  را  ذخیره  صفحات  براساس  دیجیتالی  تصویر 
نمونه  با  مقایسه  در  می شود.  خوانده  کامپیوتری  رادیوگرافی 
از  مکرر  استفاده  امکان  تکنولوژی  این  دیجیتالی،  تصویر  قبلِی 
جا  این  می نماید.  فراهم  را  ذخیره(  )صفحات  اطالعات  حامالن 
پردازش سریع تر می شود، اما هزینه را کاهش نمی دهد، چرا که 
عملیات کمکی  برای  زیاد  بسیار  زمان  توانمندتر،  و  ماهر  پرسنل 
ذخیره  صفحات  اغلب،  می طلبد.  را  قرائت  قیمت  گران  لوازم  و 
این  مضرات  نظراز  رادارند.صرف  خودشان  ذاتی  ناپیوستگی های 
)قراردادن  »ساندویچی«  تکنولوژی  ظهور  است  الزم  تکنولوژی، 
دوالیه غیر همجنس روی هم( را متذکر شویم که اجازه می دهد 

فیلم و صفحات را به طور همزمان پرتودهی کنیم. 

به کارگیری  با  را  فیلم  فیلم دنیا روش جایگزینی  تولید کنندگان 
صفحات ذخیره نیمه هادی، که چندین بار می توانند استفاده شوند، 
تکنولوژی  این  تحقق  برای  متفاوتی  تجهیزات  و  اند  داده  ارائه 
ایجاد شده است. انجمن جوشکاری الکتریکی E.O.Paton در کیف، 
اوکراین، زمان خیلی زیادی روی پیاده سازی صفحات سلنیومی و 
با  تکنولوژی ها  این  همه  کرده.  صرف  اطالعات  حامالن  سایر 
حامالن قابل استفاده مجدِداطالعات به دو دلیل، گرانِی تجهیزات 
و نبود پرسنل بسیار ماهر، تا کنون نتوانسته اند زمینه الزم را به 

دست آورند.

شکل 3 - یک نمونه از تکنولوژی اشعه ایکس )رادیوگرافی فوری( 
را براساس عیب یاب های جامد و فلورسکوپی نشان می دهد. این 
سریع ترین و ارزان ترین روش تولید تصاویر دیجیتالی به شکل 

الکترونیکی است که به پردازش و قرائت یا دستگاه و زمان اضافی 
نیاز ندارد. 

هر دو نوع رادیوگرافی، بدون استفاده از فیلم X-ray )تصاویر 2 و 
3(، می تواند نسبت به آن هایی که تصاویر دیجیتالی به وسیله فیلم 

X-ray تولید می کنند، نتایج بهتری به دست دهد. 

کیفیت تصاویر دیجیتالی که از روش های مختلف به دست 
آمده 

باشد،  زیادتر  پرتودهی  و  نوری  دانسیته  هرچه  که  است  بدیهی 
فیلم پرتودیده اطالعات بیشتری دارد. بنابر این یک اسکنر خوب 
برای دیجیتالی کردن فیلم های با دانسیته باال و جمع آوری همه 
خواندن  دستگاه های  است.  فیلم ضروری  روی  موجود  اطالعات 
کیفیت  با   X-ray تصاویر  نمی توانند  قیمت  ارزان  پویش های  و 
باالی دیجیتالی فراهم کنند اگر دانسیته نسبی باالتر از 3 باشد. 
از  آوردن تصاویر دیجیتالی رضایت بخش  به دست  برای  تالش 
فیلم های با دانسیته باالتر )پرچگالی تر( موفقیت آمیزنبوده است. 
بنابر این، یک تصویر دیجیتالی رضایت بخش در تنوع فیلم)شکل 
1 را مشاهده کنید( در صورتی ممکن است که دانسیته فیلم فقط 
درمحدوده 1/5 تا 2/5 باشد. در چنین مقادیری، اختالالت )نویز( 
دیجیتایزر)دستگاه تبدیل کننده سیگنال های آنالوگ به دیجیتال( 

تحریف جبران ناپذیری در تصویر دیجیتالی ایجاد نخواهد کرد. 

قباًل اجرای دیجیتالی کردن تصاویر فیلم ها با دانسیته 3 تا 3/2 
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نتایج رضایت بخشی را نشان نداده است. زیرا نشان دادن اطالعات 
تصاویر  مثال،  عنوان  به  است.  دشوار  بسیار  جزئی  و  ریز  بسیار 
حفره های با ابعاد کمتر از دودهم mm و ترک ها با پهنای کوچک 
محدودیت های  فیلم  کردن  دیجیتالی  این  بنابر  می شوند.  گم 
بزرگی دارد. بخشی از ناپیوستگی هایی را که به وسیله ویور فیلم 
آشکار شده اند نمی توان روی تصویر دیجیتالی پیدا کرد. این یک 
عدم مزیت رادیوگرافی فیلم سنتی است که عمال حذف آن درتولید 
در  که  فیلم  از  استفاده  بدون  روش های  است.  ناممکن  واقعی 
تصاویر 2 و 3 نمایش داده شده اند این عدم مزیت را ندارند؛ آن ها 
می دهد  توسعه  را   NDT امکانات  که  بزرگ  پویای  دامنه  یک  با 
تفاوت دارند. تجزیه و تحلیل تصاویر دیجیتالی مطابق شکل های 
کوچک،  حفره های  یابِی  عیب  قابلیت  که  می کند  ثابت   3 و   2
ترک ها و سرباره ها در اتصاالت جوش از اطالعات آن ها بر روی 
داده  نشان   3 شکل  در  تکنولوژی ایکه  است.  باالتر  خیلی  فیلم 
شده برپایه ترانس دیوسرهای جامد یا اپتوالکترونیک، بهتر و ویژه 
قریب الوقوع اند. این تکنولوژی بعد از پردازش کامپیوترِی تصویِر 
دیجیتالی، امکان دسترسی به حساسیتی تا 0/1 % درآزمون یک 
افزایش  ناپیوستگی  آشکارشدن  می کند.  فراهم  را  متحرک  قطعه 
می یابد، زیرا تصاویر متحرِک کوچک بهتر اززمانی که ساکن اند 
توسط چشم انسان تشخیص داده می شوند. این امکان وجود دارد 
نداشته  وجود  بازرسی  زمان  در  اطالعات  انتقال  حامالن  اگر  که 
باشند جهت بازرسی را تغییر دهیم، همان طوری که در شکل 3 

نشان داده شده است.

تصاویر دیجیتالِی دریافت شده توسط سه نوع تکنولوژی، همانگونه 

که در شکل های 1 تا 3 نشان داده شده، به آسانی بایگانی و از 
هزینه  و  زمان  صرف  نسبت  است.  دادنی  انتقال  اینترنت  طریق 
اطالعات حاصله با استفاده از طرح تکنولوژیکی حاضر تقریبًا برابر 

است با 10:5:1 و 5:20:1.

رادیوگرافی با فیلم، نمایش داده شده در شکل 1، به دستورالعمل های 
تا  می شود  تکرار  بار  چندین  وقت ها  بعضی  که  دارد،  نیاز  زیادی 
برای  دستورالعمل هایی  چنین  بخشی حاصل شود.  رضایت  نتایج 
رادیوگرافی سریع وجود ندارد. رادیوگرافی با فیلم تقریبًا 10 برابر 
نتیجه  تا   )3 )شکل  می برد  زمان  سریع  رادیوگرافی  تراز  طوالنی 
مشابه به دست آید. وقتی از صفحات ذخیره استفاده می کنیم به 
فرایندهای کمکی کمتری نیاز داریم تا همان اطالعات را در مورد 
یک نمونه به دست آوریم. بنابر این زمان سپری شده ی ِمتناظر، 

نسبت تقریبی 10:5:1دارد. 

اجرای  حین  در  که  معناست  بدین   5:20:1 نسبت  هزینه،  مانند 
تکنولوژی های X-ray که در شکل های 1 و 2 نشان داده، تجهیزات 
همچنین  و  ماهر  بسیار  متخصصان  از  باید  اطالعات،  قرائت 
پرتودهی های مکرراستفاده شود تا همان نتایج رادیوگرافِی سریع 

حاصل شود. 
نگهداری  هزینه   3 و   1 در شکل های  شده  ارائه  تکنولوژی های 
زیادی ندارند. قطعًا، اعداد 5:20:1 بستگی به عوامل زیادی دارد، 

که شامل استاندارد زندگی درآن کشور می باشد.
برای رادیوگرافی سریع، باید زمان و هزینه، 1 باشد. دو روش دیگر 
)شکل های 1 و 2( زمان. 10:5:1 و هزینه، 5:20:1 الزم دارد. انجام 

شکل 4
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پرتودهِی دندان یا فلوروسکوپی در بیمارستان را می توان در چند 
ثانیه انجام داد، و عکس ها درچند ثانیه انجام می شود و چند سنت 
می شود، در حالی که نتایج مشابه براساس تکنولوژی در شکل های 
1 و 2 به طور قابل مالحظه ای طوالنی تر و خیلی گران تراست. 

مطمئنًا در زمان کوتاهی، آسیب یافتگِی خوردگی داخلی با کمک 
انتقال  خطوط  همه  برای  سریع  پرتابِل  رادیوگرافی  دستگاه های 
لوله گاز و نفت اجباری می شودکه درحال حاضرعمال کنترلی بر 
روی آنها وجود ندارد زیرا آزمایش X-ray با فیلم گران و عیب یابی 

التراسونیک )UT( ناکارآمد است. 

شکل 4، یک ساختار شماتیک از تولید تصویر رادیوگرافی در فرم 
می دهد  نشان  را  شده  داده  توضیح  تکنولوژِی   3 از  الکترونیکی 
)شکل های 1 تا 3(. دستورالعمل این تکنولوژی ها در مراحل تولید 
تصویر دیجیتالی تفاوت دارند، در حالی که پردازش تصویر دیجیتالی 
برای هرسه یکسان است. بنابر این، هزینه اجرایاین دستورالعمل ها 
و تجهیزات دریافت تصویر دیجیتالی نیز متفاوت است. یک عدم 
مزیت کلی دو تکنولوژِی اول با حامالن اطالعات )شکل های 1 
و 2(، لزوم بازرسی مجدد، برخی وقت ها بازرسی های مکرر، برای 
تعیین مقادیر مطلوِب )مناسب( ولتاژ آند، زمان پرتودهی و فاصله 
اطالعات  حامالن  با  کمکی  دستورالعمل های  همچنین  کانونی، 

است. 

معموال برای یک کاربر )اپراتور(، هنگام کار با یک جسم ناشناخته، 
یافتن شیوه بازرسِی صحیح وفرایند برای حامالن میانِی اطالعات 
مهم است. نوعًا این کار به وسیله آزمون و خطا و تکرار پرتوده، 
یعنی تکرار همه آماده سازی ها قبل از بازرسی صورت می گیرد. 

مهمترین مزیت تکنولوژی، نشان داده در شکل 3، امکان مشاهده 
این  است.  بازرسی  در حین  نمایش  تصویر روی صفحه  تغییرات 
چند  بررسی  امکان  روش  این  در  عالوه  به  است.  بهینه.  راهی 
که  تکنولوژی هایی  دارد.  وجود  داخلی  عیوب  تصویر  زاویه ای 
براساس ترانس دیوسرهای کوچک، چند سانتیمتر مربعِی دیجیتالِی 
تکنولوژی ها  این  می باشند.  مطلوب  بسیار  شده،  ابداع  جامد 
محدودیت های مربوط به کارتریج ها، صفحه نمایش ها و صفحات 

ذخیره را ندارند. 

ترانس دیوسرهای آشکارساز ترک می توانند به راحتی روی سطح 
قطعات  در  رایج  استفاده  قابلیت هابرای  این  کنند.  حرکت  قطعه 
بزرگ هم وجود دارد، که می توانند ابعاد نامحدودی داشته باشند 

 .)kolkoorietad 2015(

ا اطالعات )فیلم ها،  با کمک حامالن  این گونه قطعات  آزمایش 
صفحات ذخیره( در واقع غیرممکن است. 

با  ساختارهائی  در  می توانند  مینیاتوری  جامد  دیوسرهای  ترانس 
شکل های مختلف قرار گیرند. تصاویرحاصل از ترانس دیوسرهای 
داده  از قطعه ِی شکل  کوچک مختلف، سپس، یک تصویر کلی 

شده ِی پیچیده را به دست می دهند. 

کانونی،  )فاصله  اصلی  پارامترهای  همه ِی  سریع  رادیوگرافی 
پرتودهی، ولتاژآند، و جریان( و تغییرات را در تصویر روی صفحه 

نمایش درزمان الزم )real - time( به نمایش می گذارد. 

 این کار به طور قابل توجهی زمان و تعداد مواد مصرفی را کاهش 
می دهد. به عالوه، عیوب مصنوعی ناشی از فیلم، پوشش، صفحات 
ذخیره و کارتریج ها در در تکنولوژی های با حامالن میانی اطالعات 
واقعی  زمان  تصاویر  وضعیت  در  کرد.  حذف  می توان  سختی  به 
)real time image( همان گونه که تکنولوژِی آن در شکل 3 نشان 
آزمایش، عیوب مصنوعی  پارامترهای روش  تغییر  امکان  با  داده، 
به راحتی آشکار شده و می توان آنهارا حذف کرد. الگوریتم های 
و  آوری  جمع  امکان  این ها  دارد؛  وجود  الکترونی  تصویر  اجرای 
استخراج بخش های مجزا در تصویر دیجیتالی را فراهم می کند. 

تجهیزات رادیوگراِف سریع 

به شدت  دیگر  و کشورهای  روسیه  ژاپن،  امریکا،  متحده  ایاالت 
و  الکترونی  جامد  دیوسرهای  ترانس  توسعه  و  پیشرفت  روی 
با  که  می کنند،  کار   X-ray تلویزیونی  موبایل  عیب یاب های 
دستگاه های  شدِن  جایگزین  حال  در  یابی  عیب  بهتِر  امکانات 
هم  دیگر  کشورهای  به  کار  این  زودی  به  هستند.  التراسونیک 
رادیوگرافی  پردازش  قابلیت های  مطالعه  این  بنابر  رسید.  خواهد 
سیلیکونی  پنل های  زیادی  شرکت های  الزامی است.  سریع 
متفاوتی را تولید می کنند. قسمت مهم این گـــونه دستگاه ها در 

کار قبلی )Troitskiyela 2015( توضیح داده شده است. 

به عنوان مثال موسسه جوش الکتریکی E.O.Paton یا یک شرکت 
تجاری بازرگانی فتونی در ژاپن همکاری می کند. شکل 5 دو اصل 
طراحی عیب یاب های جامد این شرکت را نشان می دهد، و جدول 

1 برخی ویژگی های این آشکارسازها را ارائه می دهد. 

به کمک یک  انتقال کنتراست  نور و عمل  در جدول 1 خروجی 
دستگاه شارژ ماتریکس کوپل شده در ولتاژ KV60 روی یک تیوب 
X-ray اندازه گیری می شود. ازیک فیلتر آلومینیمی با ضخامت یک 

میلی متراستفاده شده است.

تعدادی از شرکت ها در ایاالت متحده، ژاپن واروپا ترانسدیوسرهای 
تولید  عملی  رادیوگرافِی  نوع  هر  تقریبًا  برای  دیجیتالی  جامد 
با کمک  را  لوله  آزمایش خوردگِی خط  فرایند  می کنند. شکل 6 
یک ترانسیدیوسرهای جامد تجاری نشان می دهد، که انتقال یک 

تصویر دیجیتالی را روییک صفحه اپراتور فراهم می کند. 

ویژگی های فنی این وسیله در جدول 2 آمده است. کیفیت تصویر 
به وسیله شاخص های به خصوصی دسته بندی می شود ازجمله؛ 

.(Zscherpeletal 2007 , 2009 Mayorov)
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شکل 5

شکل 6

◂ -462 EN( وضوح مکانِی مبنا با اندیکاتورکیفیت تصویردوتائی
5( اندازه گیری می شود که برابر نصف وضوح ثبت شده یا 

 )BSI.1994( اندازه پیکسل موثر می باشد
قابل تشخیص  ◂ ازالمان های  فاصله  به وسیله  وضوح مکانی 

کناری در یک تصویر تعیین می شود. 
تشخیص  ◂ قابل  کناری  عوامل  فاصله  با  مکانی  فرکانس 

متر  میلی  واحد  در  دوتائی  خط های  در  که  تصویری  در 
اندازه گیری شده نسبت معکوس دارد.

و  ◂ هندسه  چون  چندی  عوامل  از  ناشی  منشا  تصویر  ابهام 
شرایط پروژکتور و تاری دتکتور دارد. 

پرتودهی  ◂ به  بستگی   )SNR( پارازیت  به  سیگنال  نسبت 
دوم  باریشه  متناسب  ارتباط  این  دارد.  اشعه  دز  کیفیت  و 

ناحیه ای پیکسل های عملیاتی افزایش می یابد.
 نسبت کنتراست به نویز به رابطه SNR و ضریب جذب جنس  ◂

قطعه بستگی دارد. 
می کنیم  مقایسه  را   RT مختلف  روش های  امکانات  هنگامی که 
ضخامت های  این ها  شود.  محاسبه  دینامیکی  گستره  باید 
دردسترِس قطعه موجود برای تحلیل آنالیز قابل قبول یک تصویر 
می باشند. یک گستره دینامیکی بزرگ ویژگی های مثبت زیادی 
برای تکنولوژی هایی که در شکل های 2 و 3 د ر مقایسه با فیلم 

رادیوگرافی ارائه شده فراهم می کند.

دست  به  پرتودهی  دز  دلیل  به  دینامیکی  بزرگ  گستره  معمواًل، 
تقریبی  نوری  دانسیته  دلیل  به  فیلم  سیستم های  در  که  می آید 
3 تا 4 محدودیت خواهند داشت. بنابر این آن ها در دانسیته های 
بیشتر قابل قرائت نیستند. در مورد سیستم های آشکارساز دیجیتاِل 
پرتودهی )بدون حامالن اطالعات(، یعنی ذخیره سازِی اطالعات، 

هیچ محدودیتی به دلیل تکنولوزی های کامپیوتری وجود ندارد. 

می یابد.  افزایش  دز  میزان  جذر  با  متناسب   SNR وضعیت،  درآن 
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این مقدار مساوی با زمان پرتودهی یا مقدارمیانگین شده تصاویر 
می باشد. بنابر این، SNR با چندین هزار پیکسل، مساوی می شود 
و یک تصویر دیجیتالی با کیفیت باال به دست می دهد. در عمل، 
این فرایند به وسیله 0.1% حساسیت کنتراست محدود می شود که 

مطابق با SNR درمرتبه هزار است.

بنابر این، مسلم است که رادیوگرافی بدون حامالن واسط اطالعات 
)صفحات ذخیره، فیلم ها و غیره( و با عوامل اسکن کردن و امکان 
پردازش  بود.  خواهد  آینده  روش  پرتو  تحت  قطعه  جهِت  تغییر 
دیجیتالی تصاویر )شکل 4( با گزارش دهی دستورالعمل ها همراه 

خواهد بود.

این ها شامل ارزیابی مناسب بودن تصویر دیجیتالی، اندازه گیری 
درجه  می باشد.  تعیین حساسیت  و  نوری  ودانسیته  تیرگی  شدت 
روشن  سایه  هزاران  که  است  بیت   16 معمواًل  دیجیتالی  تیرگی 
حد  از  جلوگیری  منظور  به  دیجیتالی،  تصویر  هیستوگرام  و  دارد 
پرتودهی کم یا زیاد، باید تقریبا دروسط این مقیاس باشد )2014.

.)Testkovaetal

جای گیرِی مرکزی هیستوگرام، پردازش دیجیتالِی با کیفیت باال 
را امکان پذیرو شدت تیرگی را درجه بندی می نماید. کالیبراسیون 
ابعادی هم استفاده می شود که اجازه می دهد اندازه گیری عیوب و 
اجرای سایر فرایندها ئی که عمومًا برای رادیوگرافی فیلمِی سنتی 

و التراسونیک معمول نیست انجام شود. 

الزم بـه ذکراسـت کـه موفقیـت بزرگـی در ترانـس دیوسـرهای 
اشـعه ای بـر اسـاس shuffle bars بـا آشکارسـازها وجـود دارد کـه 
کاربـرد مـوردی پیـدا می کند. همـه ِی تالش ها برای اسـتفاده از 
چنیـن ترانس یوسـرهایی بـرای آزمایش اتصاالت جـوش تاکنون 
ناموفـق بـوده اسـت، ولـی ایـن سیسـتم ها بـه طـور مسـتمر در 

 )yatsenko et al.2015( حـال پیشـرفت انـد

تکنولوژی X-ray مینیاتوری: 

ترانسیدیوسرهای  براساس  می تواند   X-ray بازرسی  سیستم های 

R مینیاتوری توسعه یابد )شکل 5(، به گونه ای که ترانسیدیوسر 
التراسونیک رخ  X-ray روی سطح قطعه همانطور که در بازرسی 

را  بزرگ  نواحی  پرتودهی  جامد  بدنه  ترانسدیوسرهای  می دهد، 
حذف و فقط مناطق کوچک، جاهایی که ناپیوستگی داخلی انتظار 

می رود، را نگاه می کنند.

از این طرز رادیوگرافِی سریع )شکل 7( در بررسِیٍ جاهای خاص 
با چفت وبست های حساس اتصاالت نیروگاه ها استفاده می شود، 
را  داخلی  ناپیوستگی های  نمی توان  دیگر  باروش های  که  جایی 

پیداکرد.

شکل 7

شکل  در  آنچه  شبیه  قطعاتی  برای   R کوچِک  ترانسدیوسرهای 
سریع  رادیوگرافِی  نوع  این  می شوند.  توصیه  شده  داده  نشان   7
فقط  را  کار  این  می شود.  خوانده  ری«  »مینی ایکس  تکنولوژی 
می توان بااستفاده ازترانسدیوسرثابت انجام داد، از جمله آنچه که 
ترانسدیوسر  جابجایی  قابلیت  است.  شده  داده  نشان   5 در شکل 
تیوب  )ایزوتوپ،   R کننده  ساطع  یک  وهمچنین  رادیوگرافی 
سرامیکی( در تکنولوژی X-ray مینیاتوری بکار می رود. عیب های 
کوچک، که 10 مرتبه کوچکتراز پنل های بزرگ )شکل 6( هستند، 
ولووهای  ایستگاهی  و  لوله ها  تمام  بازرسی  می توانند  راحتی  به 
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 .)Troistskiy.1997(دهند انجام  حرارتی  و  هسته ای  درمهندسی  را 
تکنولوژی مینی X-ray می تواند کاربرد گسترده ای در مانیتورکردن 
پیداکند.  حساس  آسانسوروسایردستگاه های  هواپیما،  فنی  شرایط 
قابلیت جابجایی ترانسدیوسررادیوگرافی و منبع اشعه قابلیت های 
 ،E.O.Paton را توسعه می دهد. سازمان جوشکاری الکتریکی NDT

اولین بار اسکنرهایی برای بازرسی مینی x-ray بانرم افزار مرتبط 
آن تولیدمی کند. بازرسی مینی x-ray می تواندکامل یابخشی ازآن 
به صورت اتوماتیک باشد. شکل 8 رادیوگرافی سریع ازنوع مینی 
کیلومتر   1.5 بازرسی  برای  دستگاه  این  می دهد.  نشان  را   x-ray

یک  در  18میلی متر  باقطر  لوله  چهار  شامل  اصلی  لوله  ازخط 
کارخانه اکسیژن استفاده شده است. برنامه طوری طراحی شده که 
همزمان همه خطوط لوله یا هرکدام به صورت مجزا بررسی شوند. 
این کار تنها با یک ترانسدیوسر جامدسایزکوچک، که مکان یابِی 
آن توسط یک اپراتور صورت می گرفت، انجام شده. رادیوگرافِی 
مشابهی باحامالن واسط اطالعات، به هزینه و زمانی بس بیشتر از 

رادیوگرافِی سریع نیاز دارد.

نتایج: 

رادیوگرافِی سریع با ترانس دیوسرهای جامد دیجیتالی موثرترین 
می تواندحساسیت  روش  این  است.  رادیوگرافی  بالقوه  تکنولوژی 
تفکیکی  باقدرت  را،  بازرسی  فلزتحت  ضخامت   % باالی0.1 
تکنولوژی  این  عالوه،  به  کند.  تامین   ،Lp/mm  10 باالتراز 
بارادیوگرافی به وسیله فیلم هم سازگاراست، بگونه ایکه می توان 
آنرا باهمان تجهیزات x-ray انجام داد. همه ی شاخه های صنعت 
نیازدارند. سریع  رادیوگرافی  بودن  صرفه  به  مقرون  و  فوریت  به 
کاربرد ترانسدیوسرهای جامد، متحرک و کوچک سرآغازی برای 

قابلیت های جدیدتکنولوژیکی فراهم می کند. 
کاربردکارتریج ها  که  نقاطی  در  جامد،  یونانی  ترانسدیوسرهای 
انداخته  راه  به  است،  غیرممکن  عمال  ذخیره  وصفحات  یافیلم 
می شود.. ترانسدیوسرهای جامددیجیتالی قابلیت های پردازش در 
جاهایی که سایر روش های عملی NDT قابل حصول و دسترسی 
نیستند ایجاد می کند. تکنولوژی مینی x-ray در آینده یک کاربرد 
رو به رشد و توسعه NDT در صنعت دارد. ترانسدیوسررادیوگرافی 
شده،  تعیین   ِ مسیرهای  بایددر   x-ray مینی  درتکنولوژی  وپرتوزا 
باثبت هرپرتودهی، حرکت کند و زمان، مختصات، انرژی و فاصله 
کنونی،  تجهیزات  نهایت،  در  کند.  همبسته  بایکدیگر  را  تاقطعه 
R وتابش کننده های R باسایزخیلی کوچک  تولید آشکارسارهای ِ 
 NDT قابلیت های x-ray را مبسرمی کند. بنابر این، تکنولوژی مینی
نیازبه  که  آنهایی  و  پیچیده  هندسِی  با  قطعات  بازرسی  برای  را 

فرآیندهای رادیوگرافی اتوماتیک دارند گسترش می دهد.

قدردانی:

ازمحصوالت تجارتی در این کاراستفاده شده. نویسنده از شرکت 
ژاپن   Hamatu PhotonicsK.K و  KG )شکل 6(  و  آلمان   DurrNDT

سپاسگزار است.)جدول 1 وشکل 5( 
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بررسی اطمینان پذیری در آزمون های غیر مخرب

• مهرداد کهتری

همایش »کارگاه های اروپا- امریکا، اطمینان پذیری در آزمون های 
که  می گردد  برگزار  دنیا  در  ساالنه  دو  صورت  به  مخرب«  غیر 
تاریخچه آن به 20 سال قبل بازمی گردد. در این مدت موضوعات 
کارگاه  اولین  در  گرفته.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  زیادی  بسیار 
که  شد  ارائه  پذیری  اطمینان  از  مدلی  میالدی،   1997 سال  در 
توسط مجامع علمی مورد پذیرش قرار گرفت. هم اکنون هفتمین 
نشست این کارگاه برای تاریخ 4 تا 8 سپتامبر سال 2017 برنامه 
غیر  آزمون های  انجمن  نظیر  معتبری  مراکز  و  است  شده  ریزی 
مخرب امریکا و انجمن آزمون های غیر مخرب آلمان جزوحامیان 
آن هستند. در اولین نشستی که در سال 1997 تشکیل گردید یکی 

اطمینان  موضوع  به  داریم  گذرائی  نگاه  کوتاه،  مقاله ِی  این  در 
انسانی دراجراِی  آزمون های غیر مخرب و نقش عوامل  بخشی 
آنها. آزمون های غیر مخرب، با توجه به وسعت دامنه ِی کاربرد 
درصنعت، با استفاده از مبانی علم فیزیک، درصدد یافتن عیوبی 
که  گردد  حوادثی  و  سوانح  بروز  منجربه  می توانند  که  هستند 
زیان های مالی و جانی هنگفتی در بر داشته باشد. به منظور کسب 
اطمینان از عملکرد صحیح این آزمون ها الزاماتی وجود دارد که یکی 
از مهمترین آنها صالحیت و عملکرد مناسب عوامل انسانی است. 

از اساسی ترین رکن های اطمینان بخشِی آزمون های غیر مخرب 
 ،1999 سپتامبر  در  نشست  دومین  در  دانستند.  انسانی  عوامل  را 
و  ذهنی  تمامِی شرایط   « تعریف شد:  گونه  بدین  انسانی  عوامل 
جسمی، آموزش و تجارب کسب شده ِی آزمونگر، شروطی است 

که بر عملکرد آزمون های غیر مخرب تاثیرمی گذارد.

شکی نیست که، ایمنی، اطمینان پذیری، و مقرون به صرفه بودن 
تا  گرفته  بخار  دیگ های  از  صنعتی  تجهیزات  و  سازه ها  کلیه 
خطوط راه آهن و هواپیما به نوعی به اثربخِش بودن آزمون های 
سازه های  در  عیوب  تشخیص  عدم  دارد.  بستگی  مخرب  غیر 
یا  و  باشد  داشته  بر  در  بسیار خطرناکی  عواقب  می تواند  صنعتی 

هزینه های بسیار هنگفتی به بار آورد.

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط هیات ملی حمل و نقل 
امریکا )NTSB( با شماره N75B/AAR-98-01، به دلیل عدم تشخیص 
 Delta در پرواز 1288 شرکت هواپیمایِی JT8D ترک در هاب موتور
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در سال 1998، موتور هواپیما در هنگام برخاستن دچار نقص فنی 
شد، هواپیما سقوط کرد و 2 نفر از مسافران جان خود را از دست 
دادند. در حادثه ِی دیگری در سال 1967 میالدی 46 نفر به دلیل 
این  از  و سوانحی  این سوانح  امریکا کشته شدند.  در  پل  ریزش 
در ایمنی  مخرب  غیر  آزمون های  اهمیت  بیانگر  همگی  دست 
جامعه است. هرچند هم که احتمال تکرار چنین فجایع دلخراشی 
بر آن، هدف  احتمال وقوع آن وجود دارد. عالوه  اما  نباشد،  زیاد 
نیست  فجایع  از  جلوگیری  تنها  غیر مخرب  آزمون های  ازاجرای 
بلکه کاهش هزینه های تولید، با بهینه کردن آنها، و پیشگیری از 

بروز خسارت های مالی نیز می باشد. 

اعتمادسازی  زمینه  در  اروپا-امریکا  ساالنه  دو  نشست های 
آزمون های غیر مخرب، دقیقا افزایش میزان اطمینان بخشِی آنها 
با هدف کاهش هزینه و همچنین افزایش سطح ایمنی جامعه است.

در نشست اول این کارگاه در سال 1997 رابطه زیر برای تعیین 
اطمینان پذیری آزمون های غیر مخرب پیشنهاد گردید:

اطمینان  میزان  می کنیم  مشاهده  که  همانگونه  رابطه  این  در 
پذیری به دو عامل، اجرایی و انسانی بستگی دارد. به عبارت بهتر 
از  متشکل  مخرب  غیر  آزمون  خدمات  دهنده  ارائه  سازمان  یک 

عوامل مشروحه زیر است:

1. تجهیزات

2. دستورالعمل های فنی

3. کارکنان

 دو عامل اول )تجهیزات و دستورالعمل های فنی( عوامل تدارکاتی 
هستند و مورد سوم عوامل انسانی را تشکیل می دهد.

حاصل  مخرب  غیر  آزمون های  بخشِی  اطمینان  میزان   
یکدیگر  بر  آنها  متقابل  تاثیرات  همچنین  و  فوق  تمامی عوامل 
است. در حال حاضر، به نظر می رسد یکی از موثرترین روش ها، 
برای کسب صحت عملکرد صحیح این آزمون ها، اثبات عملکرد 
سازمانِی آنهاست. در این رویکرد، ابتدا عملکرد صحیح تجهیزات و 
دستورالعمل های فنی با یک نمونه آزمایشی راستی آزمایی می شود 
و سپس احتمال تشخیص )POD( تجهیزات و دستورالعمل ها معین 
تشخیص  احتمال  می توان  حال  مقدار،  این  تعیین  با  می گردد. 
)POD1( ومیزان پاسخ نادرست )FCR2( بازرس را نیز محاسبه نمود. 

تعیین  از پیش  توانایی آشکار کردن عیوِب  بازرس درصورتی که 
شده، با استفاده از تجهیزات و دستورالعمل های مربوط، را داشته 
باشد می توان اطمینان یافت که عملکرد آزمون پیش رو صحیح 

خواهد بود و عیوب مورد انتظار آشکار خواهد شد. 

به عبارت دیگر در این رویکرد باید ابتدا از صحت انتخاب و تدوین 
فنی  مشخصات  استاندارد،  کد،  شامل  که  فنی  دستورالعمل های 
را  آن  و  شد  مطمئن  است  اجرایی  روش های  و  دستورالعمل  و 
مورد  است  انتظار  مورد  عیوب  حاوی  که  آزمایشی  قطعه  یک  با 
سنجش قرار داد و سپس اقدام به ارزیابِی آزمونگرنمود که براساس 
شواهد موجود واجد صالحیت اولیه برای انجام این آزمون باشد. 
راستی  موضوع  به  صراحتا  نیز   ASME Section V استاندارد  در 
آزمایی تحت عنوان Demonstration” » اشاره و برای ارزیابی گروه 
بازرسی الزامات اثبات صالحیت کارکنان نوشته شده است. رویه و 

1. Probability of Detection

2. False Call Rate

مخرب  غیر  آزمون  تکنیک  و  روش  ذاتی  توانایی   IC1 آن  در  که 
است، AP2 عوامل اجرایی آزمون غیر مخرب نظیر: میزان دسترسی، 
شرایط سطح آزمون و... است که همیشه مقدار آن منفی است و 
HF3 عوامل انسانی است که همانند مورد قبل مقدار آن نیز منفی 

می باشد.

به  رابطه 1  برگزار شد  در سپتامبر 1999  در دومین همایش که 
صورت زیر اصالح گردید:

1. Intrinsic Capability

2. Application Parameters

3. Human Factors

رابطه 1        

رابطه 2        
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استاندارهای اثبات صالحیت کارکنان که در این استاندارد به آن 
ANSI/ استاندارد ، ASNT- TC-  اشاره شده شامل رویه پیشنهادی

ASNT CP-189 و استاندارد ISO- 9712 است.

ناشی  اطمینان پذیـــرِی  بر  موثر  انسانــــِی  عوامل 
ازاجرای آزمون های غیر مخرب

را، معموال  انسان در صنعت  و  ماشین  بین  به طور کلی »ارتباط 
عبارت مدت طوالنی  این  انسانی می شناسند«.  عوامل  عنوان  با 
نیست که وارد زبان ما شده. عوامل انسانییک موضوع روانشناسی 
علم  قرار می دهد. خود  مطالعه  مورد  را  انسان  است که عملکرد 
ندارد و شاید چیزی حدود 100 سال  روانشناسی قدمت طوالنی 
از عمر آن می گذرد و به نسبت تکنولوژی، رشد کندتری داشته 
است. اولین کسی که به صورت رسمی بر روی خطاهای انسانی 
کار کرد فروید بود. در سال 1904 میالدی وی کتابی در خصوص 
مورد  را  انسانی  و موضوع خطاهای  منتشر کرد  انسانی  خطاهای 
و  در ایمنی  آن  اهمیت  به  توجه  با  موضوع  این  قرارداد.  بررسی 
جمله  از  صنعتی  جامعه  توجه  مورد  مرور  به  جامعه  سالمت 
متخصصان آزمون های غیر مخرب قرار گرفت و کم کم جای خود 
را برای اطمینان از صحت عملکرد این آزمون ها باز کرد. خطاهای 
انسانی که امروز به صورت جامع تر به آن پرداخته شده است و 
انسانی« شناسایی می شود قطعا همانگونه  تحت عنوان »عوامل 
که در رابطه 2 مشاهده می شود، درمحاسبه میزان اطمینان سازِی 
حاضر  حال  در  است.  گذار  تاثیر  بسیار  مخرب  غیر  آزمون های 
عوامل انسانی را می توان مجموعه ِی عوامل فیزیکی ودانسته ها 

دانست که بر عملکرد کلی انسان تاثیرمی گذارد.

در دومین نشست این همایش دوساالنه در سال 1999 میالدی، 
همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد، تعریف عوامل انسانی بدین 
شکل تغییر کرد: عوامل موثر بر عملکرد انسان متشکل است از 
محیطی.  شرایط  و  تجربه،  آموزش،  شناختی،  و  فیزیکی  عوامل 
این عوامل می توانند در جای خود  نیست که تک تک  تردیدی 
به  این  بنابر  باشند.  انسان داشته  بر عملکرد  پررنگی  بسیار  نقش 
آزمون های  از جمله عملکرد  از صحت عملکرد،  اطمینان  منظور 

غیر مخرب، توجه به آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. 

عوامل فیزیکی:

در  که  توانمندی هایی  و  ویژگی های  از  عبارتند  فیزیکی  عوامل 
هر انسان به صورت منحصر به فرد نهادینه شده است. مواردی از 
انعطاف پذیری،  جمله هماهنگی دست و چشم، سالمت جسمی، 
استمرار  زمان  مدت  دید،  دامنه  چشم،  دید  رنگ،  تشخیص 
فعالیت های فیزیکی در شرایط محیطی مختلف، و موارد دیگری 

از این دست جزو عوامل فیزیکی است.

بخشی از این عوامل ویژگِی فردی محسوب می شود و چندان قابل 
تغییر نیستند. اما بخش دیگری از توانایی های فیزیکی هستند که 
تشخیص  و  وزن  تاحدودی  و  قامت  اند.  توسعه  و  آموزش  قابل 
رنگ کامال فردی ومنحصراست. اما مهارت و هماهنگی دست و 
چشم درانجام آزمون های غیر مخرب، مانند روش فراصوتی، قابل 
آموزش است و در صورت ممارست و تکرارتوانائِی قابل توجهی 

خواهد یافت.

تحقیقات نشان داده است که در روش های مختلف آزمون های 
غیر مخرب بیشترین خطای انسانی در هنگام جستجو برای یافتن 
گسستگی ها و قضاوت در خصوص آنها صورت می گیرد گرچه، 
تنظیم و کالیبره کردن تجهیزات نیز چالش مهمی است. در برخی 
مایع  آزمون چشمی،  نظیر  غیر مخرب  آزمون های  از روش های 
نافذ و ذرات مغناطیسی بازرس باید با حرکت چشم خود بر روی 

سطح قطعه، گسستگی ها را پیدا کند.

برای کسب میزان اطمینان پذیری آزمون های غیر مخرب نفرات 
ببینند که مهارت کافی برای کاوش در  باید به گونه ای آموزش 

سطح قطعه را کسب نمایند.

بدون شک برای رسیدن به چنین سطحی از مهارت کسب تجربه 
بسیار مهم و حیاتی است.
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نیز  گردابی  جریان  و  فراصوتی  روش های  نظیر  روش هایی  در 
کاوش سطِح مورد آزمون، همزمان با پایش حرکت دست و صفحه 
نمایش دستگاه، مدت ها کسب تجربه و مهارت الزم دارد. کسب 
مهارت های جسمی در صورتی می تواند نتایج مثبتی در بر داشته 
فرد صالحیت  توسط  و  باشد  استوار  آموزش صحیح  بر  که  باشد 

داری همواره نظارت شود.

عوامل شناختی:

و  دریافت  میزان  شامل  بازرس  شناختی  و  ذهنی  فرایندهای 
حساسیت سیستم عصبی، حافظه کوتاه و بلند مدت، نحوه تصمیم 

گیری و واکنش به محرک های بیرونی و درونی است. 

نظیر  مخرب  غیر  آزمون های  تکنیک های  و  روش ها  از  برخی 
آزمون فراصوتی و جریان گردابی برای آشکار کردن ترک خوردگی 
فرد  توسط  اطالعات  دقیق  بسیار  پردازش  نیازمند  قطعه  یک  در 
اطالعات  آزمون ها،  گونه  این  در  است.  آزمون  انجام  مجری 
دریافتی ارزیابی و بر اساس آموزش و تجربه تفسیر می شود. در 
این فرایند بی شک سوابق تجربی و آموزشِی فرد نقش بسیارزیادی 

در تفسیر و ارزیابی نتایج آزمون خواهد داشت. 

روش  دو  مانند  مخرب  غیر  آزمون های  تمامی روش های  گرچه 
اما در اغلب  ندارند،  به پردازش بسیار زیاد  نیاز  اشاره شده درباال 
بر  ارزیابی  و  تفسیر  فرایند  مخرب  غیر  آزمون های  روش های 

همین منوال استوار است.

به عنوان مثال اطالعات حاصل از عالئم مشاهده شده در سطح 
قطعه در روش مایع نافذ یا عالئم حاصل بر روی صفحه نمایش 
بینایی و بروز  دستگاه فراصوتی هر کدام موجب تحریک عصب 
سیگنال های الکتریکی از سلول های شبکیه چشم به سمت مغز 

می شود. 

 این اطالعات دریافتی، به منظور ارزیابی و تفسیر نیازمند حجم 
عظیمی از انتقال و پردازش سیگنال های عصبی است. اطالعات 
دریافت شدِه حافظه بلند مدت باید بر اساس تجارت کسب شده، 
قوانین، استانداردها و ارتباط بین آنها اقدام به پردازش نماید ودر 
و  مقایسه  آنهارا  تفکیک  و  یابی  موقعیت  تشخیص،  فرایند  یک 

طبقه بندی کند.

در یک فرایند ساده ِی تفکیِک دو سیگنال از روی صفحه نمایش 
دستگاه فراصوتی، مغز باید ضمن به یاد آوردن خصوصیت هندسی 
آنها  مانند  و  سیگنال  ویژگی  موج،  انعکاس  احتمالی  نوع  قطعه، 
تصمیم  اتخاذ  برای  الزم  زمینه ِی  ارائه  و  نتایج  تفسیر  به  اقدام 

مناسب نماید. 

اطالعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت می تواند ماندگار، قابل 
گسترش و قابل بازیابی باشد. عالوه بر این، اطالعات حافظه بلند 

مدت می تواند اندکی تحت تاثیر اطالعات جدید قرار گیرد.

بلند  حافظه  در  اطالعات  نگهداری  و  دریافت  حال  هر  به  اما 
دریافت  و  درک  تمرین،  تکرار،  ایجاد،  برای  نیازمند تالش  مدت 
بازخورد فرایندهای اجرائی و اطالعات به دست آمده است. تک 
تک تجاربی که فرد در طول فعالیت خود درانجام عملیات کسب 
و  اطالعاتی ذخیره شود  بلند مدت  در حافظه  می نماید می تواند 
در طول فعالیت های بعدی به قضاوت صحیح و دقیق منجرشود.

برخالف حافظه بلند مدت، اطالعات موجود در حافظه کوتاه مدت 
تنها  مدت  کوتاه  حافظه  می شوند.  نگهداری  کوتاهی  برایمدت 
و  نماید  ذخیره  کوتاهی  برایمدت  می تواند  را  مورد   7 تا  حداکثر 

اطالعات بعدی به سرعت جایگزین آن می شود. 

بلند  حافظه  به  و  نگیرند  قرار  استفاده  مورد  اطالعات  این  اگر 
شد.  خواهند  فراموش  ثانیه   20 تا   15 ظرف  نیابند  انتقال  مدت 
بیشتر  در  دارند  که  محدودیت هایی  تمام  وجود  با  اطالعات  این 

روش های پیچیده آزمون غیر مخرب حیاتی هستند. 
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هنگام اجرای آزمون، اطالعات زیادی از عالئم بدست آمده به مغز 
منتقل می گردد، که به منظور سرعت تصمیم گیری، نیازاست در 
حافظه کوتاه مدت ثبت شوند. هرقدر بازرس قادر باشد در هنگام 
انجام آزمون بر روی فعالیت خود متمرکزتر شود و عوامل فکری 
و محیطی مناسب تر باشد حجم بیشتری از حافظه کوتاه مدت در 
اختیار فرد بوده و قادر است پردازش خود را بر اساس اطالعات 
بهتری  دقت  و  نتیجه  شک  بی  که  دهد  انجام  بیشتری  ورودی 
حافظه  محدودیت های  دلیل  به  متاسفانه،  داشت.  خواهد  بر  در 
کوتاه مدت، جمع آوری اطالعات بیشتر موجب کاهش اثر بخشی 
عملکرد انسان می گردد و در روش های پیچیده نظیر نشت آوایی 
انسان قادر نخواهد بود بدون تکیه بر نرم افزارهای رایانه ای اقدام 

به پردازش نتایج آزمون نماید.

آموزش و تجربه:

بر اساس تحقیقات بعمل آمده توسط آزمایشگاه ملی سندیا، ارائه 
کسب  در  باالیی  بسیار  اثربخشی  می تواند  هدفمند  آموزش های 
باشد.  داشته  مخرب  غیر  آزمون های  انجام  برای  الزم  مهارت 
ارائه شوند قادر  این آموزش ها در صورتی که به صورت صحیح 
خواهند بود سطح مهارت کارکنان را به مراتب بیشتر از مدت زمان 

مشابهی که در تجربه اندوزی صرف شده افزایش دهند.
با آموزش های دقیق و هدفمند، در صورتی که مطابق با عملکرد 
کارکنان طرح ریزی و به منظور کسب مهارت مشخصی تدوین 
عملکرد  بر  مثبتی  بسیار  نقش  بود  خواهد  قادر  فرد  باشند،  شده 

بازرسی، تشخیص عیوب و اتخاذ تصمیم صحیح داشته باشد. 

فوق  تمامی مالحظات  جهان  معتبر  استانداردهای  همه ِی  در 
صالحیِت  اثبات  به  مربوط  دراستاندارد  است.  شده  گرفته  درنظر 
کارکنان آزمون های غیر مخرب، همه جا ازمیزان سوابق تجربی، 
ساعت آموزشی، مع اینات پزشکی، مدت زمان انفصال از فعالیت و 
ضرورت تدوین دستورالعمل اثبات صالحیت سخن به میان آمده.

در این مستندات به الزاماتی اشاره می شود که همگی بر اساس 
تحقیقات گسترده و دقیق به دست آمده و یا برمبنایتجربیاتی است 

که طی سال ها فعالیت کسب شده است.

این استاندارد حداقل الزاماتی را می نمایاند که هدف آنها سامان 
استــاندارد  در  اســـت.  انجام  شرف  در  فعالیـت های  به  دادن 
نهادهای  انطباق  ارزیابی  خصوص  در   INSO-ISO-IEC 17020

ارائه  الزاماتی  و  شده  گرفته  نظر  در  موارد  این  تمامی   بازرسی، 
گــردیده است. 

وپایش  تجربه  آموزش،  کارکنان: صالحیت،  به  مربوط  درالزامات 
بودن  مناسب  از  اطمینان  نگهداری،  نحوه  ودرتجهیزات:  عملکرد 
که  است  مواردی  رعایت  بر  متعدد  شواهد  آنها،  کالیبراسیون  و 
هدف آنها اطمینان از صحت عملکرد بازرسی هایمختلف، از جمله 

آزمون های غیر مخرب، است.
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چتر اعتبار بخشی
اعتبار بخشی: ابزاري جهانی براي پشتیبانی از سیاست هاي بخش عمومی

• سامان روح بخشان- مرکز ملی تایید صالحیت ایران

برای  ابزارهائی  انطباق،  ارزیابی  و  بخشی  اعتبار  استانداردها، 
پشتیبانی از بازار و فضایکسب و کار هستند که می توانند توسط 
دولت مردان برای ارائه مقررات بهتر، حفاظت محیط زیست، ایمنی 
همگانی، پیشگیری از تقلب و کالهبرداری، بازارهای منصفانه و 

اعتماد عمومی به کار گرفته شوند.

بایسته است به طور گسترده شناخته و  ابزارها آن طور که  این   
زیادی  نمونه های  البته  نمی شوند.  گرفته  کار  به  و  نشده  درک 
در سراسر دنیا یافت می شود که بخش عمومی، خدمات ارزیابِی 
به  یابی  برای دست  به عنوان وسیله ای  را  اعتبار بخشی  انطباِق 
اهداف سیاست های عمومی مورد پذیرش قرار داده است. از این 
رو این نوشتار یک دید کلی برای سیاستگذاران، تنظیم کنندگان 
مقررات و مقامات بخش عمومی فراهم می سازد و تشریح می کند 
که چرا و چگونه چنین ابزاری می تواند در هر بخش از فعالیت های 
آنها به کار گرفته شود، با استفاده از نمونه های مطالعاتی که نشان 

می دهد:

به وسیله  ◂ را  و کارها  چگونه دولت می تواند عملکرد کسب 
ترغیب استفاده از خدمات ارزیابی انطباق بهبود بخشد؟

چگونه دولت ها می توانند با تکیه بر نهادهای اعتبار بخشی،  ◂

ریسک ها را حداقل نموده و تجارت را ترویج نمایند؟

چگونه خدمات ارزیابی انطباق اعتبار بخشی شده به دولت ها  ◂
کمک می کند تا سیاست های خود را ارائه و اجرا نمایند؟

چگونه بخش خصوصی از اعتبار بخشی استفاده می کند تا  ◂
اطمینان و اعتماد را در فضای بازار منتشر نماید؟

چگونه خدمات ارزیابی انطباق اعتبار بخشی شده به تنظیم  ◂
کنندگان مقررات کمک می کند؟

از  ◂ استفاده  با  را  خود  عملکرد  می توانند  دولت ها  چگونه 
تحت  حوزه  در  شده  بخشی  اعتبار  انطباق  ارزیابی  خدمات 

امر خود اصالح کنند؟

با به نمایش گذاردن آن بخش هایی از سیاستگذاری که خدمات 
ارزیابی انطباق در آنها به کار گرفته می شود مانند توسعه اقتصادی، 

اعتبار بخشی به عنوان یک راهکار جهانی در کلیه بخش های 
نیازهای  به  پاسخگویی  برای  است  توانمند  عمومی ابزاری 
محلی، ملی و نهادهای تنظیم کننده مقررات، هم در کشورهای 
مزایای  از  یافته،.  توسعه  در کشورهای  و هم  توسعه  حال  در 
مهم به کارگیری ساز و کار اعتباربخشی و یا به عبارتی "چتر 
اعتباربخشی" این است که بخش های دولتی را قادر به انتخاب 
هشیارانه تامین کنندگاِن واجد شرایط خواهد ساخت، و بدین 
ارائه  در  اطمینان  در حالی که  تامین،ََ  و  تدارک  فرآیند  ترتیب 
خدمات حفظ می شود، به انجام می رسد. در ادامه با "چتر اعتبار 

بخشی" بیشتر آشنا خواهیم شد.
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محیطی،  زیست  حفاظت  و  بهداشتی  مراقبتهای  عمومی،  بخش 
عنوان  به  می تواند  شده  بخشی  اعتبار  انطباق  ارزیابی  خدمات 
و  بینش  یک  عمومی به  سیاست های  از  پشتیبانی  برای  ابزاری 

نگرش تبدیل شود.

برای دریافت اطالعات بیشتر، طیف کاملی از نمونه های مطالعاتی، 
سایت  وب  در  پشتیــبان  اطالعات  و  مستقل  تحقیقاتی  مقاالت 

www.publicsectorassurance.org قابل دریافت است.

به  اطالعات  ارائه  برای  تخصصی  شکل  به  سایت  وب  این   
سازمانهای بخش عمومی راه اندازی شده است تا نگرشی عمیق به 
مزایای استفاده از خدمات ارزیابی انطباق اعتبار بخشی شده ایجاد 

شود.

ارتباط میان استانداردها و اعتبار بخشی چیست؟

و  بوده  امور مختلف  انجام  برای  توافق شده  راه  استانداردها یک 
با  اعتماد  قابل  و  فرآیندهای شفاف  از طریق  مدارکی هستند که 
در نظر گرفتن تمامی ذینفعان)بوسیله روندهای تهیه پیش نویس(، 

عملکردها و رویه های مناسب فعلی را در خود جای داده اند.

اعتبار بخشی، شایستگی های فنی و انسجام سازمان هایی را که 
خدمات ارزیابی انطباق)همچون بازرسی، آزمایش، کالیبراسیون و 
گواهی کردن( را بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهند 

تعیین و تعریف می کند.

اعتبار بخشی همچنین می تواند برای تایید انطباق با یک استاندارد 
به کار گرفته شود. اعتبار بخشی یک فرآیند بی طرفانه و هدفمند 
است که توسط شخص ثالث انجام می شود. اعتبار بخشی، حداقل 
را  شده  پذیرش  محدوده  ترین  وسیع  و  شفافیت  حداکثر  تکرار، 
ارائه  انطباق معتبر و قابل اعتماد  ارزیابی  نتایج  به  برای دستیابی 

می نماید.

نهادهای اعتبار بخشی در اغلب کشورهای دنیا برای اطمینان از 
اینکه خدمات ارزیابی انطباق در معرض نظارت یک مرجع ذیصالح 

قرار دارد، استقرار یافته اند.

المللی  بین  شده  شناخته  رسمیت  به  صالحیت  تایید  نهادهای 
ذیصالح  نهاد  یک  عنوان  به  خود  تراز  هم  نهادهای  توسط  که 
ارزیابی شده اند، یک سری ترتیبات و توافق نامه های بین المللی 
در  را  خدمات  و  محصوالت  پذیرش  میزان  تا  می کنند  امضا  را 
فراسوی مرزها در پی ایجاد یک زیرساخت جهانی برای پشتیبانی 

از فرآیندهای قانونمند تجارت و ترویج اعتماد در بازار ارتقا دهند.

 این ترتیبات توسط مجمع بین المللی اعتبار بخشی)IAF( در زمینه 
و  نهادهای تصدیق کننده  نهادهای گواهی کننده،  اعتبار بخشی 
نهادهای صحه گذاری کننده و بوسیله اتحادیه بین المللی اعتبار 

اعتبار  بخش  در   )ILAC(بازرسی نهادهای  و  آزمایشگاهها  بخشی 
این  می شود.  مدیریت  بازرسی  نهادهای  و  آزمایشگاهها  بخشی 
نهادهای  توسط  شده  انجام  کار  که  می کند  کمک  کار  و  ساز 
اعتبار بخشی در سراسر جهان یکپارچه، منسجم و پایدار بوده و 
استاندارهای بین المللی در بین نهادهای اعتبار بخشی مختلف در 

سطح جهان به شکلی منسجم حفظ و نگهداری شود.

 ILAC وIAF  در نتیجه محصوالت و خدماتی که یکبار تحت چتر
با  جایی  در هر  اند می توانند  گواهی شده  یا  و  بازرسی  آزمایش، 

اعتماد کامل و مشابه مورد پذیرش قرار بگیرند.

چگونه اعتبار بخشی از سیاستهای عمومی پشتیبانی می کند؟

اعتبار بخشی از راههای گوناگون می تواند در جهت پشتیبانی از 
سیاستهای دولتی به کار گرفته شود. به طور مثال بازار می تواند 
رعایت  منظور  به  کار  و  کسب  داوطلبانه  موافقت های  طریق  از 

استانداردها به شکل خود به خود تنظیم شود. 

 این مثال در جایی مصداق پیدا می کند که نیاز به اطمینان بخشی 
دوباره به بازار در جهت انجام کسب و کارها در هنگام به حداقل 
رساندن مخاطرات و ریسکها وجود دارد و البته در جایی که دولت 
تمایلی به مداخالت قانونی نداشته باشد. برای مثال یک صنعت 
یا حرفه که قصد دارد دستورالعمل های رعایت موازین اخالقی را 

تدوین و اتخاذ نماید.

دولت می تواند به تشویق استفاده از استانداردها برای ارائه سیاستهای 
مدنظر خود بپردازد یا در واقع از تدوین یک استاندارد برای مقاصد 
خاص حمایت کند. دولت همچنین می تواند با یک بخش صنعتی 
در جهت تدوین یک استاندارد، دستورالعمل اجرایی و یا ابزاری برای 
استانداردهای  از  انطباق که خود شامل بخشهایی دیگری  تعیین 
نماید. همکاری  بود،  خواهد  مجاز  فعالیتهای  و  شده  تنظیم 

با  انطباق  از  اعتبار بخشی شده، اطمینان  انطباق  ارزیابی  خدمات 
چنین استانداردهایی را تامین می کند.

در روشی دیگر، کسب و کارهایی که انطباق با استانداردها را از 
طریق اعتبار بخشی اظهار می نمایند، می توانند یک نوع “مجوز 
کنند که مطابق  مقرراتی کسب  کنندگان  تنظیم  از  را  شناسایی” 

تعهدات قانونی خود به این کسب و کارها اعتماد کرده اند.

این موضوع، تنظیم کنندگان مقررات را قادر می سازد تا نظارت ها 
پرداختی  هزینه های  در  و  داده  کاهش  را  خود  بازدیدهای  و 
شناسایی  “مجوز  این  می شود.  صرفه جویی  مالیات دهندگان 
البته به صورت داوطلبانه می تواند منجر به حصول  کسب شده” 
پی آمد های مشابه یا بهتر به عنوان مقررات گردد. در این شیوه 
هزینه های تنظیم مقررات هم برا ی دولت و هم برای کسب و 

کار مورد نظر کاهش می یابد.
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دولت  که  جائی  در  می تواند  همچنین  بخشی  اعتبار  کار  و  ساز 
در باالترین سطح تنظیم مقررات قرار گرفته است، از سیاستهای 

بخش عمومی پشتیبانی نماید.

را  مقرراتی  الزامات  موجود،  سطح  باالترین  در  دولت  اینجا  در 
که  می پردازد  موضوع  این  تعریف  به  خود  بازار،  و  نموده  تنظیم 
چگونه اصول کلی در قالب راه حل های فنی و عملیــاتی رعایت 

می شوند.

ارجـاع داده  قانونـی  الزامـات   در برخـی مـوارد اسـتانداردها در 
می شـوند. در سـایر مـوارد ایـن بـازار اسـت که تصمیـم می گیرد 
اسـتانداردهایی را بـه منظـور هدایـت و رشـد خـود تـا باالتریـن 
سـطح شـرایط فنـی و عملیاتی تدویـن نماید کـه در نتیجه منجر 

بـه انطبـاق خواهد شـد.

اعتبار بخشی چه منافعی را تامین می کند؟

نهادهای ارزیابی انطباق اعتبار بخشی شده می توانند عملکردهای 
زیر را پشتیبانی نمایند:

تصدیق انطباق با استانداردها و مقررات ◂

اثبات شایستگی ◂

ارزیابی ریسک و مدیریت آن ◂

اجرای مقررات ایمنی مانند دستورالعمل های ساختمانی ◂

ایمنی غذا و آب آشامیدنی ◂

حفاظت زیست محیطی ◂

نظارت بر مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی ◂

کنترل بازرگانی و تجارت ◂

تسهیل تجارت ◂

تامین کارآمد خدمات عمومی و همگانی ◂

هدایت تحقیقات قانونی و حقوقی ◂

تحقیق و بررسی در زمینه اختالل در فرآیندها و محصوالت ◂

منافع و مزایایاعتبار بخشی:

داده،  پیشنهاد  برای مقررات  را  اعتبار بخشی می تواند جایگزینی 

نماید.  سازی  ساده  را  مقررات  یا  و  نماید  پشتیبانی  مقررات  از  یا 
فعالیت دولتها  از  این موضوع در حال حاضر در محدوده وسیعی 
و تنظیم مقرارت در جهت پشتیبانی از ارائه خط مشی و سیاستها 

به کار می رود.

خدمات ارزیابی انطباق اعتبار بخشی شده می تواند برای بررسی 
محدوده وسیعی از الزامات قانونی به کار گرفته شوند.

این خدمات به عنوان یک ابزار انعطاف پذیر در تمامی بخشها و 
و  گذاری  تاییدیه، صحه  ارائه  ارزیابی،  فرآیندهای  از  نوع  هر  در 

ارزشیابی استفاده می شود.

منجر  ◂ خصوصی  بخش  بر  تکیه  با  می تواند  بخشی  اعتبار 
انطباق  ارزیابی  خدمات  شود.  دولتی  هزینه های  کاهش  به 
اعتبار بخشی شده از طریق تنظیم بازار و بر اساس قیمتهای 
پیشنهادی سازمانها ارائه می شود. بدین ترتیب نیاز به هدایت 
قیمت گذاری خدمات آزمایشگاهی و بازرسی توسط دولت از 

میان می رود.

اعتبار بخشی می تواند از تنظیم مقررات ریسک محور بوسیله  ◂
تامین اطالعات در جهت کمک به مداخالت دولت در جایی 

که نیاز مبرم وجود دارد، پشتیبانی نماید.

مبتنی بر استقالل و آزادی عمل، استانداردها و اعتبار بخشی  ◂
از مشروعیت الزم و درجه پذیرش در بازار برخوردار هستند 
تا به عنوان ابزاری برای ارائه سیاستها به کار گرفته شوند. 
از طریق موافقت نامه های بین المللی بر اساس به رسمیت 
بخشی  اعتبار  از  استفاده  بخشی  اعتبار  متقابل  شناختن 
در  هم  مقررات  کنندگان  تنظیم  برای  ابزار  یک  عنوان  به 
کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به 

شکل وسیعی در حال فزونی است.

چتر اعتبار بخشی:

فعالیتهای  و  بوده  گسترش  حال  در  بخشی  اعتبار  چتر  امروزه 
بیشتری را شامل می شود که عالوه بر فعالیتهای ارزیابی انطباق 

سنتی هستند. 

آزمایش،  بازرسی،  شامل  سنتی  انطباق  ارزیابی  فعالیتـــهای 
کالیبراسیون و گواهی کردن می باشد که با نمو فعالیتهایی همانند 
گواهی اشخاص، گواهی محصوالت، گواهی خدمات و فرایندها، 
پر رنگ تر شدن نقش فعالیتهای پشتیبانی کننده همچون تولید 
مواد مرجع و ارایه آزمونهای مهارت و اضافه شدن فعالیتهای صحه 
گذاری و تصدیق روز به روز بر گستردگی اعتماد بخش چتر اعتبار 

بخشی در جهان افزوده می شود.
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اطالعات بیشتر:

با بازدید از سایت www.publicsectorassurance.org به مثالهایمتنوعی در سراسر جهان دست خواهید یافت و از اینکه چگونه 
خدمات ارزیابی انطباق اعتبار بخشی شده توسط دولتهای مرکزی، دولتهای محلی و تنظیم کنندگان مقررات در جهت ارائه مزایای 

مثبت به کار گرفته می شود، مطلع می شوید.

برای دستیابی به اطالعات بیشتر در زمینه ترتیبات شناسایی متقابل )ILAC MRA( و مشاهده فهرست نهادهای اعتبار بخشی امضا 
کننده این ترتیبات به سایت www.ILAC.org و آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/

برای دستیابی به اطالعات بیشتر در زمینه ترتیبات شناسایی چند جانبه )IAF MLA( و مشاهده فهرست نهادهای اعتبار بخشی امضا 
کننده این ترتیبات به سایت www.IAF.nu و آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

http://www.iaf.nu//articles/IAF_

MEMBERS_SIGNATORIES/4s

برای دستیابی به اطالعات بیشتر در زمینه اعتبار بخشی در جمهوری اسالمی ایران و مشاهده فهرست نهادهای ارزیابی انطباق اعتبار 
بخشی شده توسط مرکز ملی اعتبار بخشی ایران)NACI( به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

www.NACI.ir
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بخشی از مهم ترین دستاوردهای ِ های علمی در سال2016 
16 دسامبر2016 نیویورک تایمز

دوگروه دیگرازخبرنگاران نیز اخباری را که درزمینه پزشکی وبهداشت 
انتخاب کردند. یاد ماندنی هستند  به  تعییرات آب وهوائی  وبرای 

نمی توانیم به چشمانمان اعتماد کنیم

علم گرایش به پیشرفت دارد. اخیرا کاوشگران، تاریخ گمشده ِی 
از40  بیش  از  عکسبردارِی  با  سیاه،  دریای  درتِه  را  هزارساله ای 
پیدا  شناسی،  باستان  اقدامات  ازبزرگترین  دریکی  کشتِی شکسته 
کردند. شیمِی غیرعادِی اعماق دریا وآب وهوای راکد، این قربانیان 
نه  گروه  ربوت های  است.  داشته  دور  ازنظر  درتاریکی  را  جنگ 
بلکه  قراردادند،  دید  درمعرض  را  وسکان ها  الوارها  دکل ها،  تنها 
کالف های دست نخورده ِی طناب ها ودکوراسیون های به زحمت 
کنده کاری شده را نشان دادند، چنانکه گوئی موزه ای درزیر آب 

است.

بریتانیا  همتون  سوت  اعزامی دردانشگاه  هیات  اعضای  از  یکی 
گفت! آنچه را می بینیم باور نمی کنیم. 

وبه  ونتیان  به  بیزانس  از  شکسته  کشتی های  این  دردورانی، 
امپراتورِی عثمانی از قرن نهم تا قرن نوزدهم روانه بودند. باستان 
شناسان بر این عقیده اند که این اکتشافات نه تنها تاریخ کشتی 

سازی بلکه مسیرهای تجارتِی باستان را روشن می کند. 

در آن زمان، کشتی ها در دریای سیاه چیزهایی مانند خز، اسب، 
جات،  ادویه  عطر،  مشک،  ساتن،  شراب،  غالت،  پارچه،  روغن، 

ترشی جات و جواهرات را حمل می کردند..

و  سیاه  دریای  از  رسیده،  گزارش های  به  بنا  مارکوپولو، 
مهاجرنشین های بازرگان ایتالیایی درسواحل آن بازدید کرده. سود 
حاصل از این تجارت آنچنان هنگفت بوده که در قرون 13 و 14، 
با  تجاری رشته جنگ هائی  کنترل مسیرهای  برای  و جنوا،  ِونیز 

یکدیگر به راه انداختند.

برندان پی فولی، یک باستان شناس اقیانوس شناس در موسسه 
کیپ کاد، ماساچوست، گفت: شرایط عالِی کشتی های غرق شده 
از جمله کتاب ها و  اشیاء داخل کشتی،  از  نشان داد که بسیاری 
ود  برا  ویلیام  باشند.  نخورده  هنوز هم دست  است  ممکن  اسناد، 
گفت: "چه کسی می داند، شاید مادر حال حاضرامکان پیدا کردن 

آنها را داشته باشیم، این شگفت انگیز است«.
William J. Broad :نویسنده

سوپ گوجه فرنگی از ژنتیک سگ

به  سگ  منشا  روی  تحقیق  یونکردرحال  در  اش  درخانه  مُولی، 
عنوان یک گونه است.

ممکن  گسترده،  بررسِی  لطف  به  علم،  اند؟  آمده  ازکجا  سگ ها 
و قدیم  و  جدید  ی  وگرگ ها  سگ ها  جمجمه ِی  درمورد  است 

DNA، به پاسخی برای این پرسش نزدیک شود.

با پایان یافتن سال 2016 روزنامه نیویورک تایمز از خبرنگاراِن 
علمِی خود خواست اخباری که درآن سال ازنظر آنان فراموش 
ناشدنی بوده مرور کنند. آنچه درپی می آید انتخاب آنهاست، با 

تمرکز بر باستان شناسی، زیست شناسی، فیزیک وفضا.

به  که  سیاه  دریای  عمق  در  وسطایی  قرون  کشتی  ازیک  تصویری 
خوبی حفظ شده است، یکی از بیش از 40 الشه کشف شده.
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راز یک نقاشی

پرتره ای به ظاهر ازاما دوبینگنی، که برای کاِر دیگری توسط ادگار 
پرتو ایکس  از  استفاده  با  چپ  سمت  تصویر  شده.  نقاشی  دگاس 
گرفته شده و بازسازِی رنگ با استفاده از فلورسانس اشعه ِی ایکس 

تهیه شده است، نشنال گالرِی ویکتوریا، ملبورن 1937.

می دانستند  قرن،  یک  تقریبا  برای  آثارهنری،  کنندگان  مرمت 
که یک نفر درنشنال گالرِی ویکتوریا درملبورن مخفی شده. آنها 
دقیقا  هیچگاه  اما  اومی انداختند  به  سریعی  نگاه  سالیان  درطول 
با  سرانجام  تیمی ازدانشمندان،  امسال  کیست.  مانند  او  نگفتند 

استفاد ه ازیک شتاب دهنده ِی ذرات، هویت اورا معلوم کردند.

مکرر  سوژه ِی  یک  است،  دوبیگنی«  او»اما  می رسد  نظر  به 
ادگاردگاس، نقاش امپرسیونیست فرانسوی. 

از خانم دوبینگنی درزیرنقاشِی دیگری  پرتره ای  برای 140 سال 
وضوح  برای  درکوشش  زن.  یک  پرتره ِی  بود،  آرمیده  ازدگاس 
تنها  فروسرخ،  و  پرتو ایکس  تکنیِک  از  دراستفاده  زیرین،  تصویِر 

یک طرح مبهم به دست آمد.

زیر  نقاشِی  کردن  اسکن  منظوِر  به  استرالیائی  محققان  اخیرا 
سیکلوتورون  نام  به  ذرات  دهنده  شتاب  یک  از  باال  رزولوشن  با 
میلیون  یک  پرتره  این  به  شده  نورتابیده  پرتو  کردند.  استفاده 

باردرخشان تراز پرتِو خورشید بود. 

جیوه  کردند:  شناسائی  را  دررنگ ها  کاررفته  عناصربه  محققان، 
منطبق با رنگ قرمزبود، کروم با رنگ سبز و کبالت با آبی. شباهت 
تصویر بازسازی شده مشابه پرتره ها ی دیگربوده. داگاس، خانم 

دگا را نقاشی کرده است.

ازهنگام کشف مجدد پرتره خانم دگا، محققان به منظور مطالعه ِی 
در  بریتانیا  استعمار  اولیه  سال های  در  ازپرنده ها  نقاشی  تعدادی 

استرالیا، از سینکروترون استفاده کرده اند. 

را  المللی  بین  کوشش  این  آکسفورد  دردانشگاه  الرسون  جرج 
رهبری میکند. دکترالرسون می گوید مشکِل پاسخ به این پرسش، 
که ظاهرا ساده به نظر می رسد، آنست که ژن های سگ مشابه 
نوعی سوپ گوجه فرنگی است وتشخیص مواد تشکیل دهنده ِی 

آن وچگونگِی درهم پیچیدن آنها مشخص نیست.

بیشتر دانشمندانی که درحال حاضرروی سگ ها مطالعه می کنند 
ازدیگران  گرگ ها  از  بخشی  بیشتر،  یا  سال   15000 معتقدند، 
جداشدند و با تغییرشکِل جمجمه ورفتاروتولید مثل تبدیل به سگ 

شدند.

مردمان، در نهایت، زمام زادوولد برخی سگ ها را به عهده گرفتند 
بیشتر  اما  پرورش دهند.  بهتر  با کیفیت  وموفق شدند سگ هائی 
سگ هاممکن است خوی دیرینه خود را حفظ کرده به پاسداری 
از کمپ ها، مزارع، روستاها، امرار معاش در زباله دان ها وصدقه ها 

مشغول باشند.

گسترش  جدید  نسل های  همه ِی  هنگامی که  نوزدهم،  درقرن 
یافتند، ژنتیک های سگ به کلی باال- پائین شد، چیزی که دکتر 
اروپاِی  آساِی  غول  گردبادِی  کِن  مخلوط   « می گوید:  الرسون 

عصر ویکتوریا درجنوِن آمیزش سگ«.

درپِی  الرسون  دکتر  که  سگ  پروژه  که  آنست  دلیل  به  این   
گسترش آن است نه تنها اختالط کنونی بلکه فسیل ودی ان آِی 

فسیل ها را مد نظر قرار می دهد.

اند  بوده  منشا سگ ها  یافتن  درپِی  وقفه  بی  مناطقی که  ازجمله 
خاورمیانه، آسیای دور، اروپا ومغولستان هستند.

پروژه هنوزبه پاسِخ قطعی نرسیده اما دکتر الرسون وهمکارانش 
گزارشی به چاپ رسانده اند که می گوید سگ ها ممکن است نه 
دراروپا.  ویکبار  درآسیا  یکبار  باشند،  شده  اهلی  دوبار  بلکه  یکبار 
شواهد بیشتری برای تایید این رویدادها الزم است. ممکن است 

محققان پاسخ مشخصی درآینده پیدا کنند.
 James Gorman:نویسنده
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نقاشی ها به یک هنرمند ناشناس، یا احتماالگروهی از هنرمندان، 
که به عنوان نقاِش پرنده های سیدنی شناخته می شدند، تعلق دارد. 
گزارش  یک  استرالیا  پرندگان  از  دقیق  باآبرنگ های  که  کسانی 

تاریخ طبیعی به دست داده اند.

» این تجربه خوبی بود در استفاده از احتماال پیشرفته ترین ابزار 
علمِی مدرِن استرالیا به منظورمطالعه ِی برخی ازکهن ترین دانش 
ما،« این گفتِه یکی از محققان، دیوید تراگود، یک مسئول حفاظت 

در موزه وگالری هنرویکتوریا در النسستون تاسمانی است. 
Steph Yin :نویسنده

منظومه ِی شمسی

دار  دنباله  تصویر  ساعت:  عقربه های  جهت  در  چپ،  سمت  ازباال 
67P / Churyumov-Gerasimenko از فضاپیمای رزتا؛ قطب شمال سیاره 

از  هنرمند  یک  برداشت  اسیر؛  جونو  فضاپیمای  توسط  مشتری 
که  دهانه ای  Bennu؛  سیارک  از  نمونه  آوری  جمع  رکس،  ازیریس 
نامش ذکر نشده در مریخ، گرفته شده توسط ExoMars رویترز؛ ناسا؛ 

ناسا؛ آژانس فضایی اروپا، VIA خبرگزاری فرانسه - گتی ایماژ.

درمنظومه شمسی، سال2016 سال پایان وسال آغاز بود. فضاپیماِی 
رزتا متعلق به آژانس فضائِی اروپا به دوسال آزمایش خود بر روی 
نشده  طراحی  آنگونه  فضاپیما  داد.  پایان   p/67 دار  دنباله  ستاره 
بود که به زمین باز گردد. به طور اتوماتیک خودرا خاموش کرد، 

ماموریت پایان یافت.

هنگامی که رزتا خودکشِی آرام خودرا آغاز کرد و به طرف زمین 
بیش  ازسطح ستاره گرفت.  را  ترین تصاویر  شیرجه رفت، واضح 
ازشکِل کره که انتظارآن می رفت، ستاره، شبیه دو اردِک به هم 
چسبیدِه اسباب بازی بود )دانشمندان به این نتیجه رسیدندکه این 

ستاره دراصل، دوستاره ِی به هم چسبیده بوده(.

فورانی  خورشید،  به  شدن  نزدیک  مزبوردرهنگام  ستارِه 
اندازه گیری ها نشان  ازگردوغباردرخشان شبیه گاز از خودداشت. 
به وجود   67p مانند  ازستاره هائی  اقیانوس های زمین  داد که آب 

نیامده.

اسکات کلی، کیهان نورد ناسا یک سال ماموریت خود در سفینه 
فضائِی بین المللی را تمام کرد، آزمایشی که به این درک کمک 

خواهد کرد که دردراز مدت چه مقدار وزن بدن کاهش می یابد.

در  اگزومارس  نام  به  اروپائی  روسی-  سفینه  یک  شروع،  برای 
کرد،  سقوط  آن  همراه  نردبان  گرچه  و  شد،  پرتاب  مارس  ماه 
اصلِی  بخش  که  سفینه ای  مدارشد..  وارد  موفقیت  درنوامبربا  اما 

ماموریتش اندازه گیرِی گازها در اتمسفربود.

مشتری  به  ژوالی  درچهارم  ناسا  به  مربوط  جونو  فضائِی  سفینه 
رسید. ماموریت آن نگاه دقیق به درون بزرگ ترین سیاره منظومه 
شمسی بود. درسپتامبر، ناسا سفینه اسیریس رکس را به فضا پرتاب 

کرد که در2018 به یک سیارک می رسد.

برای  وسپس  می دهد  انجام  اندکی  بردارِی  سفینه،گود  این 
مطالعه ِی دقیق تر به زمین باز می گردد. سال دربالتکلیفی سپری 
شد، آن چنانکه، دونالد ترامپ بسیارچیزها در مورد طرح های ناسا 
افزایش  اباما  درزمان  که  را  زمین  علوم  احتماالبودجه  وی  گفته. 
یافته بودکاهش می دهد وناسا، بلند پروازانه،کیهان نوردی به مریخ 

می فرستد.

Kenneth Chang :نویسنده

سالی پرباربرای اینشتین وآستروفیزیک

» صد سا ل پس از اعالم نظریه نسبیت عام، دانشمندان آزمایشگاه 
دریک  دانشمندان-  از  جهانی  تیم  یک  با  همراه  درامریکا  الیکو 
مقاله ِی به غایت غیر منتظره درمجله فیزیک ریویو- اعالم کردند 

که امواج گرانشی را دررصد خانه الیکو به دام انداخته اند«. 

 این جمله، بخشی ازمقدمه ِی مقاله نسبتا مفصلی است با عنوان 
» فرجام یک شهود« که درشماره ویژه بهاِر مجله» نگاه نافذ« به 
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چاپ رسیده است.

انگیز،  شگفت  غایت  به  رویداد  این  مناسبت  به  درسال2016 
فیزیکدانان، جشن یکساله کشف واقعیت نظریه نسبیت عام را که 
درآن امواج گرانشی درنظریه نسبیت عام- درساختار فضا- زمان 
مستقیما  هرگز  اما  کرده  بینی  پیش  قبل  قرن  یک  اینشتین  که 

آشکار نشده بود، برپا داشتند.

این امواج از برخورددوسیاهچاله، به فاصله 1/2 بیلیون سال نوری 
از زمین،ایجادشده بودند.

الیکورا  دتکتور  جفت  یک  زمین،  به  رسیدن  از  مزبورپس  امواج 
برای مشاهده این رویداد در رصدخانه انترفرمتر لیزری درواشنگتن 
تاکنون  سیاهچاله  دوبرخورد  حداقل  درآوردند.  صدا  به  ولوئیزیانا 

ثبت شده است. 

پروکسیما: 
دنیایی تازه در همسایگی منظومه شمسی 

سیارهای  وجود  ستاره شناسان  اوت،  درماه  گذشت،  که  سالی  در 
دراطراف  که  کردند  تایید  را  زمین  انـــدازه  به  تقریبا  سنگی 
پروکسیما  یعنی  شمســی،  منظومه  به  ستـــاره  نزدیک ترین 

قنطورس، می چرخد.

این سیاره سنگی در منظومه همسایه ما که پروکسیما ب نام گرفته 
نزدیک ترین وجذاب ترین سیاره ای است که در20 سال گذشته 
منظومه  آن  زیستن  قابل  اصطالح  به  محدوده   در  و  شده  کشف 

قرار دارد.

زمین  مشابه  که  سیاره  این  کرده اند  کشف  دانشمندان  واقع  در 
است، در فاصله و مداری از »خورشید منظومه خودش« )پروکسیما 
قنطورس( حرکت می کند که پدید آمدن آب برروی آن رامحتمل 

می کند..

این کشف تاکیدی بر دوراندیشی پروژه ای به نام استارشات است، 

به  مینیاتوری  پراِب  مجموعه ای  شده،  اعالم  قبال  که  پروژه ای 
آلفاقنتورس، یک سیستم ستاره سه تائی که پروکسیما یک قسمت 

از آنست، می فرستد.

سال  احتماال20   « می گوید:  پروژه  روسِی  مسئول  مینلر،  یوری 
طول می کشد تاتکنولوژی توسعه پیدا کند، وکارآغاز شود«.

پروکسیما حدود 40 تریلیون کیلومتر از ما فاصله دارد و با استفاده 
از فناوری های امروز در صنعت فضانوردی، اگر امروز یک سفینه 
آن  به  این منظــومه حرکت کند چند هزار سال دیگر  به سوی 

خواهد رسید.

در  هم  آن  زمین،  کره   شبیه  ای  سیاره  کشف  این،  وجود  با 
نزدیک ترین فاصله از منظومه شمسی، بسیار هیجان انگیز است و 

می تواند سرمنشاء تحقیقات جدید ستاره  شناسی شود.

سگ های دوتائی

بزرگ ترین خبر فیزیک ذرات مربوط به سگ هائی بود که پارس 
نمی  کنند )منظورنویسنده صورت های فلکِی سگ بزرگ وسگ 

کوچک است-م(.

ماده  ذرات  وهمچنین  بنیادی  ذره  آشکارکردن  تالش هابرای 
تاریک مشکل است.

 این شکست دوگانه تردیدهای بیشتری را درمورد مفهوم نظرِی 
پرطرفداِر آنچه ابرتقارن گفته می شود، عاملی که نیروهای جداگانه 

طبیعت را متحد کند، به وجود می آورد. 

امکان  طبیعت  شاید  اگربود،  می رسد،  نظر  به  اکنون  که  چیزی 
بهتری می داشت، چیزی که انیشتین به آن نیندیشید.
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واژه هــاي معادل فارسي در آزمون 
غيــرمخــــرب 

در مقاله  قبلي به بحث در مورد واژه هاي معادل براي عناوین رایج ترین روش هاي آزمون غیرمخرب پرداختیم ]1[. در این مقاله در 
مورد معادل هاي فارسي شماري دیگر از آزمون هاي غیرمخرب بحث خواهیم کرد. عناوین رایج ترین روش هاي آزمون غیرمخرب، 

که در استاندارد ISO 9712 به آن ها اشاره شده است، به شرح زیر هستند ]2[:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بخش هشتم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر فرهنگ هنرور )انجمن بازرسي غیرمخرب ایران(

• آزمون نشرآوایي
Acoustic Emission Testing (AT)

• آزمون جریان گردابي
Eddy Current Testing (ET)

• آزمون دمانگاري فروسرخ
Infrared Thermographic Testing (TT)

• آزمون نشتي
Leak Testing (LT)

• آزمون مغناطیسي
Magnetic Testing (MT)

• آزمون مایع نافذ
Penetrant Testing (PT)

• آزمون پرتونگاري
Radiographic Testing (RT)

• آزمون کرنش سنج
Strain Gauge Testing (ST)

• آزمون فراصوتي
Ultrasonic Testing (UT)

• آزمون چشمي
Visual Testing (VT)

و  گردابي«  »جریان  آوایي،«  »نشر  آزمون  سه  قبلي  مقاله  در 
»دمانگاري فروسرخ« را مورد بررسي قرار دادیم.

را مورد بحث  آزمون دیگر  این مقاله معادل هاي فارسي چند  در 
قرار مي دهیم. 

 :)LT( 1. آزمون نشت

نشت  آزمون  هدف  پیداست،  آزمون  این  نام  از  که  همانگونه 
شناسایي وجود نشتي است. منظور از نشتي فرار مایعات و گازها از 
درزهاي ریز مخازن و لوله هاي تحت فشار و یا ورود این مایعات 

و گازها به درون مخازن خال است.

آزمون نشت سه وظیفه اصلي را دنبال مي کند: 

1. شناسایي محل نشت

2. تشخیص آهنگ نشت و

3. پایش میزان نشت ]3[.

روش  هر  که  مي شود  انجام  متنوعي  روش هاي  به  نشت  آزمون 
براي شرایط و سیاالت خاصي مناسب است.

را  »نشت«  فارسي  معادل  واژه  فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
براي واژه انگلیسي leakage در حوزه فیزیک پیشنهاد کرده است 

.]4[
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تفاوت واژه انگلیسي leak و leakage در این است که اولي مي تواند 
 leak هم اسم و هم فعل باشد ولي دومي همواره اسم است. وقتي
به عنوان اسم به کار برده شود با leakage مترادف است. فرهنگ 
فارسي  معادل  را  متعددي  واژه هاي  آریان پور  فارسي  به  انگلیسي 
leak دانسته است که این واژه ها عبارتند از: رخنه، سوراخ، تراوش، 

نشت و چکه ]5[.

در بین این واژه ها نیز به نظر میرسد نشت، در کاربردي که مورد 
به  نشت«  »آزمون  بنابراین  است.  مناسب تر  همه  از  ماست،  نظر 

عنوان معادل فارسي Leak Testing پیشنهاد مي شود. 

:)MT( 2. آزمون مغناطیسي

ایجاد  با  که  است  روش هایي  تمامي  شامل  مغناطیسي  آزمون 
آن ها  ارزیابي  و  بازرسي  به  قطعات  در  مغناطیسي  میدان هاي 

مي پردازند.

از بین این روش هاي مغناطیسي، بکارگیري ذرات مغناطیسي براي 
ناپیوستگي هاي قطعات روشي آشناتر است و به همین  شناسایي 
دلیل بسیاري از کتب و مراجع عبارت MT را معادل با آزمون ذرات 

مغناطیسي در نظر مي گیرند.

در آزمون ذرات مغناطیسي شناسایي عیوب سطحي و نزدیک به 
آن  بر روي  پاشش ذرات مغناطیسي  مغناطیدن قطعه و  با  سطح 

انجام مي شود.

در نقاطي که ناپیوستگي در سطح یا نزدیک به سطح قطعه وجود 
دارد، خطوط شار مغناطیسي منحرف مي شوند و در اصطالح نشت 

شار مغناطیسي روي مي دهد.

این امر موجب جمع شدن ذرات در این نواحي و شناسایي محل و 
اندازه ناپیوستگي ها مي شود.

در سایر روش هاي آزمون مغناطیسي از حسگرهایي که مي توانند 
استفاده  دهــند  تشخیص  را  مغناطیســـي  میدان  تغیــیرات 

مي شود ]3[.

عنوان  به  را  واژه »مغناطیسي«  فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
معادل magnetic در حوزه هاي فیزیک و ژئوفیزیک ذکر کرده است 

]4[. در نتیجه این آزمون را مي توان »آزمون مغناطیسي« نامید. 

از ذرات  با استفاده  هنگامي که به طور خاص آزمون مغناطیسي 
مغناطیسي مورد نظر است، به این روش »آزمون ذرات مغناطیسي« 
 Magnetic معادل  مغناطیسي  ذرات  آزمون  گفته مي شود. هر چند 
Particle Testing است که گاهي به اختصار به آن MPT هم گفته 

مي شود. 

 :)PT( 3. آزمون مایع نافذ

بر  مایعي  مي رود.  بکار  عیوب سطحي  شناسایي  براي  روش  این 
در  موئینگي  اثر خاصیت  در  مایع  این  و  اعمال شده  روي سطح 

ترک هاي سطح نفوذ مي کند. 

پس از نفوذ کامل مایع در ترک ها و ناپیوستگي هاي سطحي، مایع 
اعمال  به سطح  دیگري  ماده  و  پاک شده  روي سطح  از  اضافي 
و  ناپیوستگي ها  در  مایعات موجود  باعث خارج شدن  مي شود که 

آشکار شدن محل و اندازه عیوب  مي شود. 

عنوان  به  را  نافذ«  »مایع  واژه  فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
معادل penetrant پیشنهاد کرده است ]4[.

و  »نافذ«  واژه هاي  آریان پور  فارسي  به  انگلیسي  فرهنگ  در 
»رسوخ کننده« به عنوان معادل هاي فارسي penetrant ذکر شده اند 
]5[. قابل توجه است که در ترکیب Penetrant Testing واژه اي که 
متناظر با واژه فارسي »مایع« باشد وجود ندارد و عنوان »آزمون 
مایع نافذ« در واقع معادل با Liquid Penetrant Testing است که به 

اختصار به آن LPT هم گفته مي شود. 

اما با توجه به اینکه اصطالح »آزمون نافذ« چندان مصطلح نیست، 
معادل  عنوان  به  نافذ«  مایع  »آزمون  ترکیب  همان  ما  پیشنهاد 

Penetrat Testing است. 

از  دیگر  شماري  فارسي  معادل هاي  بررسي  به  بعدي  مقاله  در 
روش هاي آزمون غیرمخرب خواهیم پرداخت.

مراجع:

 – غیرمخرب  آزمون  در  فارسي  معادل  »واژه هاي  ف.  هنرور،   .1
بخش هفتم،« نگاه نافذ، سال چهارم، شماره 30، بهار و تابستان 

 .1395

2. ISO 9712, “Non-Destructive Testing – Qualification and 

Certification of NDT Personnel,” The International Organization 

for Standardization (ISO), Fourth Edition, 2012.

3. “Nondestructive Evaluation and Quality Control,” ASM 

Handbook, vol 17, ASM International, 1989.

4. وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسي
http://www.persianacademy.ir

5. فرهنگ پیشرو فرهنگ انگلیسي به فارسي آریان پور
http://www.aryanpour.com/College.php 
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سامانۀ پایِش وضعیِت منابِع پرتوِی قابِل حمل

مقدمه: 

کننده  یونیزه  ذرات  و  گاما  پرتوهای ِ ایکس،  از  ناشی  پرتوگیری 
و  موقعیت  در  جزئی  بسیار  تغییراِت  از  مختلفی  آثاِر  می توانند 
شکل ملکول ها تا مرِگ سلولی ایجاد کنند. در یکی از روش های 
از  صنعتی(،  پرتونگاری  )آزمایش  مخّرب  غیِر  آزمایش های 
فوتون های  ایکس و گاما، برای تشخیِص عیوِب داخلِی قطعاِت 
مولِّد  معمواًل  پرتونگاری،  انجام  برای  می شود.  استفاده  صنعتی 
قرار  پرتونگار  اختیاِر  در  حمل،  قابِل  دستگاه   یک  بصورِت  پرتو، 
بواسطه ی  دستگاه  این  نقل  و  حمل  که  هرچند  می شود.  داده 
اظهارنامه به اموِر حفاظت در برابِر اشعۀ کشور اطالع داده می شود 
و محل نگهداری و ایمنِی آن، معمواًل تحِت نظارت دوره ای قرار 
می افتد  اتفاق  اجتناب ناپذیر  و  پیش بینی  قابِل  غیِر  مواردی  دارد، 
و  مفقودی، سرقت  ناایمن،  جابجایی  به  آن جمله می توان  از  که 
"سانحه سرقت  به  )مراجعه شود  اشاره کرد  رانندگی  حتی سوانح 
نافذ،  نگاه  نشریه  صمیمی،  بیژن  صنعتی"،  رادیوگرافی  دوربین 
دسترسِی  احتمال  وقایع،  این  در  معمواًل   .)1395 تابستان  و  بهار 
نیت(،  سوء  دارای  آگاِه  افراد  گاهًا  )و  ناآگاه  افراِد  نشده ِی  کنترل 
تا  ناچیز   ِ پیامدهای  از  به مواد پرتوزا فراهم می شود که می تواند 
مصیبت های ملّی ایجاد نماید. همه ی این موارد با مخاطراِت زیاِد 
انسانی، دردسرهای ِفراوان و اتالِف هزینه و زمان، برای مالکیِن 
منابِع پرتوزا، مراجِع قانونِی مختلف از جمله اموِر حفاظت در برابر 
اشعۀ کشور، نهادهای اطالعاتی و انتظامی نیز همراه خواهد شد. 
یک روش پیشنهادی برای کاهش این آثار استفاده از دستگاه های 

پایشگر است.

اطالق  دستگاهی  به  پایشگر  واژۀ  فرهنگستان،  تعریف  طبق 
سامانه،  یک  در  فعالیت ها  مشاهدۀ  و  پاییدن  برای  که  می گردد 
به  منظور تحلیل های بعدی ساخته شده است. به طور کلی لقب 
یک  از  پارامترهایی  که  می گردد  اطالق  دستگاهی  به  پایشگر 
سامانه را به طور مستمر به یک مرکز از پیش تعریف شده ارسال 

• دکتر امیر محّمد برهان آزاد )کمیتۀ حفاظت در برابر اشعه، انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران(
• مهندس حسین عالی دانشور 

می نماید. پارامترها می تواند وضعیت عملکرد سامانه، موقعیت، دما، 
ولتاژ، نرخ دز و به طور کلی هر سنجه قابل اندازه گیری باشد. مرکز 
از پیش تعریف شده می تواند یک تابلو، یک آژیر، موبایل، ایمیل، 
اتاق کنترل یا پایگاه داده باشد. اصواًل از تجزیه و تحلیل اطالعات 
ثبت شده در مرکز می توان بر صحت عملکرد سامانه نظارت کرد.

ابزار و روش:

از سامانۀ پایشگر متحرک می توان جهت پایش و نمایش مسیر 
منابع پرتو استفاده کرد و مسیر حرکت را بر روی نقشه های شهری، 
کشوری و حتی جهانی به همراه جزئیات مشاهده نمود. به کمک 
این سامانه، استفاده از سیستم مکان یابی جهانی )GPS( و فناوری 
امکان  پیامک،  و   )GPRS( رادیویی  عمومی بسته های  سرویس 
حرکت  سرعت  تعیین  و  موقعیت  مشاهده  حرکت،  مسیر  پایش 
مولدهای پرتو که مجهز به این تکنولوژی شده اند، بصورت بَرَخط 
با  مدیریتی،  گزارش های  انواع  استخراِج  امکان  و  می گردد  ایجاد 
سطوح دسترسی مختلف، فراهم می شود. به عنوان مثال می توان 
سطوح دسترسی مختلفی برای پرتوکار، دارندۀ پروانۀ کار با منابِع 
نیاز،  ایجاد و برای هر کدام، به تناسب  پرتو و واحدهای نظارتی 
امکان دسترسی به چند یا تمامی پارامترهای سامانه را فراهم آورد.

در این طرح پژوهشی، پایشگر منابع پرتوزای قابل حمل به یک 
 Delta مدل   SENTINEL حمل  قابل  صنعتی  پرتونگاری  دوربین 
و  کرده  یابی  موقعیت   GPS از  استفاده  با  پایشگر  گردید.  الصاق 
و  لحظه ای  موقعیت   )BTS )آنتن های  همراه  تلفن  شبکه  توسط 
سرعت حرکت منبع پرتو را به یک سامانۀ مرکزی مخابره می کند. 
قرارگیری  موقعیت  به  توجه  با  باتری  مصرف  اینکه  به  توجه  با 
تا  شد  طراحی  گونه ای  به  مجموعه  این  بود،  متفاوت  دستگاه 
بتواند حداقل به مدت 10 روز به ارسال خودکار پارامترهای خود 
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بدون نیاز به شارژ مجدد ادامه دهد. باتری یدکی برای آن تهیه و 
همچنین یک نشانگر برای تشخیص میزان ذخیره و زمان تعویض 

باتری، پیش بینی شد. 

یافته ها: 

پس از نصب پایشگر روی دوربین پرتونگاری صنعتی پارامترهای 
قابل اندازه گیری توسط پیامک و سامانه مشاهده گردید.

پایشگر است  ارسالی توسط دستگاه  پیامک  از  شکل 1 نمونه ای 
که در تاریخ 1395/10/8 دریافت شده است. همانطور که مالحظه 
می شود، شماره سریال پایشگر )که متناظر با شماره سریال دوربین 
پرتونگاری است(، مختصات جغرافیایی، سرعت حرکت، دمای محیط 
و... بصورت لحظه ای گزارش شده است. با جستجوی مختصات 
جغرافیایی در Google به راحتی محل مورد نظر مشخص می گردد.

شکل 2 مسیر حرکت ثبت شدۀ دوربین پرتونگاری در سامانه در 
تاریخ 1395/11/1 را نشان می دهد. همانطور که مالحظه می شود، 

دیگر  از  است.  گردیده  مشخص  کاماًل  نقشه  در  حرکت  مسیر 
امکانات قابل استفاده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شکل 1. نمونه ایاز پیامک ارسالی توسط پایشگر

شکل 2. نمونه ایاز مسیری که دوربین پرتونگاری طی کرده است.

محدوده  از  خروج  )هشدار  فعالیت  مجاز  محدودۀ  تعریف  قابلیت 
طریق  از  دستگاه  پایش  حرکت،  الگوی  تعریف  قابلیت  مجاز(، 
محدودیت  )بدون  حرکت  سابقه  مشاهده  موبایل،  و  کامپیوتر 
صورت  در  هشدار  تعریف  قابلیت  حرکت،  سازی  شبیه  زمانی(، 
امکان  باتری،  ذخیره  کمبود  اخطار  قابلیت  مجاز،  غیر  سرعت 
استفاده از دو سیم کارت جهت بهره گیری از پوشش بهتر آنتن ها، 
امکان نصب سیستم شنود، ثبت مختصات در مکان های خارج از 
پوشش موبایل و ارسال آنها در اولین مکان تحت پوشش و امکان 
مشاهده بَرَخِط تمامی پایشگرهای مالک به طور همزمان می باشد.

نتیجه گیری: 

و  مزایا  دارای  پرتونگاری  دوربین  روی  بر  شده  نصب  پایشگر 
محدودیت هایی است. برخی از ویژگی های آن به شرح زیر است:

قبیل  از  مواردی  به  باتری  مصرف  میزان  فنی:  ویژگی های 
قدرت  و  اطالعات  ارسال  و  موقعیت  اندازه گیری  زمانی  بازه های 
تفکیک  قدرت  افزایش  با  دارد.  بستگی   GPS و   GPRS سیگنال 
اندازه گیری یا به عبارت دیگر کاهش بازه های زمانی اندازه گیری 
مصرف باتری افزایش پیدا می کند. پایشگر به دوربین پرتونگاری 
الصاق و پلمب می شود که این امر امکان جداسازی و نصب مجدد 
پایشگر را بدون هماهنگی با مراجع قانونی سلب می کند. قابلیت 
پایش و در دسترس بودن سامانه پایشگر به پارامترهایی همچون 
نبودن مکان دوربین  پایشگر، مسقف  بودن موضع  تحت پوشش 
دورافتاده  مکان های  در  دارد.  بستگی  پایشگر  بودن  روشن  و 
مختصات دوربین در حافظه پایشگر ثبت می شود و در اولین مکان 
ارسال  سامانه  به  شده،  اندازه گیری  پارامترهای  ممکن  زمان  و 
پرتوهای  اختاللی  یا  احتمالی  اثرات مخرب  از  می شود. شواهدی 

یونساز بر عملکرد سخت افزاِر پایشگر مشاهده نشد. 

ویژگی های امنیتی: امکان نصب سیستم شنود بر روی دستگاه 
موجب تسهیل فرایندهای امنیتی می شود. مکان دوربین به صورت 
نقشۀ مسیر حرکت بر روی سامانه نرم افزاری قابل رویت است و 
تاریخچه مسیر حرکت به همراه شبیه ساز حرکت در اختیار ناظر 
می باشد. امکان استعالم مکان دستگاه که از طریق ارسال پیامک 
فراهم شده می توان از موقعیت دقیق دوربین )با خطای مکانی 10 
دوربین های  یافتن  در  تسریع  امکان موجب  این  متر( مطلع شد. 

مسروقه می شود.

ویژگی های  ایمنی: نصب پایشگر، امکان پایش دوربین بواسطۀ 
جلوگیری  و  پرتونگارها  عملکرد  بر  مسئول  موثر شخص  نظارت 
کردن  مجهز  صورت  در  آورد.  خواهد  ارمغان  به  را  سیاه  کار  از 
مجموعه به آشکارسازهای پرتو، امکان ثبت و ارسال نرخ دز به 
همراه مختصات مکانی، در رفع ابهامات احتمالی سوانح پرتویی و 

تخمین میزان پرتوگیری افراد کمک شایانی خواهد کرد.
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فاجعه »پالسکو« در کمین 100 ساختمان قدیمی تهران

و  ناپایدارجهانی  اوضاع  با  همزمان  که  می بریم  بسر  درروزهائی 
جنگ  و  نژادپرستانه  رشدسیاست های  عمومی از  نگرانی های 
اقتصادی  و  سیاسی  اوضاع  نامطلوب  روند  و  جدید  افروزی های 
و افزایش شکاف های طبقاتی همراه با معضالت زیست محیطی 
وتخریب های فزاینده طبیعت، درکشورما با شرایط ویژه ای مواجه 
هستیم که اضطراب و نگرانی را دوچندان میکند. خبرعادی ورودی 
هواپیما، پیروزی یک تیم ورزشی به شادمانی ملی تبدیل میشود 
فروریختن  و  سوزی  آتش  یا  و  قطار  حادثه  یک  با  برعکس  و 
ساختمانی وحتی فقدان یک سیاستمدار و یا خواننده ای غم و اندوه 

جامعه را فرا می گیرد.

این برخوردهای احساسی و عاطفی به رویدادها مسلما ازجنبه های 
انسانی و همدلی و سمپاتی به همنوعان امری مثبت وقابل ستایش 
است. اما از آنجائیکه زودگذراست و هر رویداد جدیدی وقایع قبلی 
احساسات  که  میشود  باعث  میدهد  سوق  فراموشی  ورطه  به  را 
و  کند  غلبه  دوراندیشی  و  قانون مداری  و  برعقالنیت  وعواطف 
و  اصولی  برخورد  و  باشد  وگذرا  احساسی  هم  برخوردبارویدادها 
منطقی و قانونی و پایدارصورت نگیرد. بخصوص درتجزیه وتحلیل 
و  حوادث  عوامل  و  علل  وشناسائی  یابی  ریشه  از  ناگوار  حوادث 
تمهیدات الزم  و  اقدامات  نتیجه  در  و  بمانیم  غافل  آنها  مسببین 
میان  این  در  ندهیم.  انجام  آنها  بروزمجدد  از  جلوگیری  برای 
باید پاسخگو باشند سواربرموج  متاسفانه مدیران و مسئوالنی که 
احساسات مردم وتحریک حس نوعدوستی جلوترازهمه می دوند و 
با فرافکنی ووعده های زودگذرزمان میخرند تا آبها از آسیاب بیفتد 

و آنها چند صباحی دیگر براریکه قدرت باقی بمانند.

سخنان شهردارتهران بعد از حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری 
درسال 93 و سقوط دو خانم کارگر را بیاد بیاوریم:

شود،  عمل  بطوردقیق  میدهیم  که  قولی  که  دراینست  )دقتمان 
چراکه درمواردی دیده ایم که اتفاقاتی رخ داده که همیشه گفته اند 
رسیدگی میشودولی بنده نیز به عنوان یک شهروند نفهمیدم نتیجه 
نیشابور  قطار  درحادثه  مثال  بعنوان  است.  شده  چه  ها  بررسی 
ویا  اصفهان  در  هواپیما  درحادثه  مقصربود،  کسی  چه  نفهمیدیم 
حادثه اخیر جاده قم که تعداد زیادی ازمردم درآن کشته شدند و 
قرارشد به سرعت رسیدگی شود، نفهمیدیم چه کسی مقصراست. 
بنده به مردم قول میدهم نتیجه این رسیدگی طی 15 روزاعالم 
که  نیست  اینطورهم  بود.  مقصر  راننده  که  بارنگوئیم  این  و  شود 

• میر مجید قائمی )انجمن بازرسی غیر مخرب(

قانونی  مراجع  به  فردمربوطه  مقصراست،  کسی  چه  بگوئیم  فقط 
داده خواهد شد(

متاسفانه قول ایشان برای رسیدگی به حادثه واعالم مقصرومعرفی 
وی به مراجع قانونی به فاصله 20 روز از حادثه به اعالم محکومیت 
)نردبام( و )ازدحام( منجرشد! شورای شهرهم که به نمایندگی از 
دارد  رابرعهده  شهروندان  حقوق  از  صیانت  وظیفه  مردم  طرف 
غفلت کردند ومشاجره بر سر موضوعاتی مثل حقوق های نجومی و 
امالک نجومی راجذابتر از این موضوعات یافتند و امروزمشخص 
شده که حتی بودجه مصوب شورای شهر برای آتش نشانی صرف 

امورتبلیغاتی وسمینارها و هدایا شده است.

موضوع  و  چرخید  پاشنه  دربرهمان  بازهم  که  شد  چنین  این 
بوته  به  بازهم  مقررات  واجرای  ساختمان ها   سازی  ایمن  اصلی 
فراموشی سپرده شد تا این بارفاجعه ای بس عظیم تر به فاصله 
از  برتعدادی  وعالوه  دهد  رخ  قبلی  حادثه  چندمترآنطرفترازهمان 
شهروندان 16 تن ازآتش نشانان فداکارراهم درکام مرگ بکشاند. 
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تشکیل  بر  بارعالوه  این  و  میشود  تکرار  انگارسناریودوباره  اما 
احساسات  سواربرموج  شهرداری  یاب،  حقیقت  متعدد  کمیته های 
مردم آنقدر پیش رفته که نه تنها هیچ مسئولیتی را بگردن نمیگیرد 
برای  که  شهردارتهران  دارد!  هم  را  ازمردم  انتظارقدردانی  بلکه 
پاسخگوئی در مجلس شورای اسالمی و شورای شهرحاضرشده به 
جای ریشه یابی و بیان مشکالت و تبیین نقطه ضعف ها و انتقاد از 
اشکاالت عملکرد شهرداری و عذرخواهی ازمردم و درنهایت ارائه 
برنامه برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، با افتخارگزارش خدمات 
و جانفشانی های خود را عرضه میکند و مدعی است که در دمای 
باالی200 درجه دنبال نجات گرفتارشدگان زیر آواربوده وتوانسته 
ظرف 9روزآوار را جمع کند درحالیکه آواربرداری برج های دوقلوی 

نیویورک 90 روز طول کشیده است!

در این میان درغیاب سازمانهای مردم نهاد و انجمن ها وسندیکاها، 
ضعف رسانه های پرسشگرو بیطرف وشیوع برخوردهای سیاسی و 
جناحی به هرموضوع، شبکه های اجتماعی که متاسفانه عمالنقش 
بازارداغ  به  می کنند  ایفا  را  غیرمسئول  فراگیر  بسیار  رسانه های 
شایعات دامن می زنند وبراحتی نمیتوان سره را از ناسره تشخیص 
با  که  میشود  مقصرین  استفاده  سوء  باعث  هم  نکته  همین  داد. 
نسبت دادن حتی واقعیتها به شایعات دشمن سازسعی میکنند دامن 

خود را پاک کنند.

جالب است که حادثه پالسکو به عنوان نمادی ازفروپاشی در اثر 
کرد  پیدا  نیزگسترش  ها  عرصه  سایر  به  مدیریت  سوء  و  غفلت 
وامروزه کارشناسان از پالسکویی شدن در محیط زیست و صنعت 
که  میگویند  سخن  اجتماعی  روابط  و  اخالق  حتی  وغیره  نفت 
بصورت زنجیروار جامعه را به بحران های عمیق تر سوق میدهد. 
این  به  توجه  برای  بیداری  و  عبرت  باعث  حادثه  اگراین  البته 

هشدارها شودعلیرغم تلخی آن دستاورد بزرگی خواهد بود.

چراپالسکو فرو ریخت؟

این  نبود.  عادی  ساختمان  یک  فروریختن  پالسکو  فروریختن 
حتی  جهات  بسیاری  از  نکه  برای  عالوه  نوستالژیک  ساختمان 
به حساب  ایران  اولین مظاهرمدرنیزاسیون شهری در  از  نام خود 
هاکه  شهرستانی  حتی  تهران  ازمردم  نسل  چندین  برای  می آمد 

برای دیدن پایتخت می امدند یادآورخاطرات زیادی بود.

این ساختمان که اولین مرکز خرید بلندمرتبه مدرن یا به اصطالح 
امروز “مال “ محسوب می شد گرچه بعد از انقالب ومصادره آن 
وبدنبال آن با ظهور مراکز خرید مدرنتردرباالی شهر در دگردیسی 
خود، کاربری های دیگری مثل تولیدی ویا انبارپوشاک پیدا کرد، 
با این حال از اهمیت و ارزش آن کاسته نشد وبه عنوان قلب تپنده 
تولید پوشاک ایرانی محسوب میشد که چند دهه است که بشدت 

زیرفشارواردات قاچاق پوشاک خارجی قراردارد.

کار،  نیروی  نفر   3000 از  وبیش  واحد صنفی  از600  بیش  وجود 
سرقفلی های چند میلیاردی وانبارشدن قریب 2000 میلیارد تومان 
کاال همراه با هزاران میلیارد تومان گردش مالی، خاری درچشم 
رقبای پوشاک بنجل خارجی بود و جا داشت مالک آن، دولت و 
رها  خدا  امان  به  وآنرا  میکردند  آن  به  ای  ویژه  توجه  شهرداری 
نمی کردند. درعین حال پالسکوهنوز جوان بود و خیلی زود بود که 
پابه سن نگذاشته از پا دربیاید. جای بسی نگرانی است که بدلیل 
تهران  کالنشهر  در  تمدن  مظاهر  همه  شهری  مدیریت  ضعف 

این چنین شکننده اند ودر معرض جوانمرگی !

اینک چندین هیئت و گروه تحقیق وحقیقت یاب از طرف دولت و 
مجلس و شورای شهر مامور بررسی حادثه شده اند. اما متاسفانه در 
همه این هیئت ها جای سازمانهای مردم نهاد متخصص و بیطرف 
انجمن  مثل  صنفی  علمی و  انجمن های  مهندسی،  نظام  مثل 
بازرسی  جوشکاری،  فوالدی،  سازه های  شهرسازی،  مهندسین 
غیرمخرب و سایرتشکل های مرتبط مثل سندیکای آتش نشانان، 
امیدواریم  اینحال  با  خالیست.  غیره  و  گران  بیمه  و  وکال  کانون 
سایرکالنشهرهای  و  تهران  که  متعددی  مخاطرات  به  توجه  با 
کشورمان را تهدید میکند این بار برخوردی جدی و اصولی درسطح 
انجام  اساسی در مدیریت شهری  ملی صورت گیرد و اصالحات 

شود.

حال نگاهی به ابعادمختلف حادثه می اندازیم:

استحکام پالسکو و مقاومت آن در برابر آتش

در  کسی  ولی  بود  شده  ساخته  قبل  سال   54 پالسکو  اینکه  با 
استحکام آن تردید ندارد. چمران رئیس شورای شهر میگوید: )من 
دیوار، زمین و پی این ساختمان را دیده ام حتی در زمان ساخت به 
آرشیتکت ساختمان یک  عنوان دانشجوی معماری حضورداشتم. 
آمریکائی بود ومیتوانم بگویم که کاربزرگی در زمان خود انجام داد.(

داردکه  اعتقاد  مهندسی  نظام  سابق  رئیس  غفرانی  دکترسعید 
وموجب  تغییرکرده  ساختمان  ساختارفوالدی  سوزی  دراثرآتش 
ریزش شده است. فوالدباوجود مقاوم بودن، بعدازدمای500 درجه 
به تدریج مقاومت خود را ازدست می دهد و سه ساعت زمان کافی 

است که ساختمان فروریزد. 

 11:30 ساعت  ودر  شده  شروع  صبح   8 حدود  سوزی  آتش 
ساختمان فروریخته است. هم قدمت ساختمان، هم نبود تجهیزات 
مؤثرباشد.  می توانسته  فوالدی  سازه  هم  و  حریق  کن  خاموش 

درساختمان های جدید، فوالد درمقابل آتش مقاوم سازی میشود.
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فوالدی  سازه های  مقاومت  زمان  طوالنی ترکردن  برای 
نوسازدربرابرآتش ازروش های متفاوتی استفاده میشود مثال سطح 
فلزرا با عایق های حرارتی، تخته های گچی ویا افشانه های ضد 
حریق می پوشانند. اما برای ساختمان های قدیمی باید با نظربازرسان 
اجرا شود. و  تعریف  ها  مقاوم سازی  این  مهندسی  سازمانهای  و 

ایمنی پالسکو

حداقل  هیجوجه  به  پالسکو  ساختمان  که  القولند  متفق  همه  اما 
ملزومات ایمنی را نداشته است ازجمله: نقشه فراروتمهیدات تخلیه، 
پله فرار، سیستم هشدارخطر، شیرآتش نشانی، سیستم اطفاء حریق، 
بعالوه عدم  وغیره.  آموزش های الزم  نشانی،  آتش  کپسول های 
لوله کشی گازو وجود ده ها منبع سوخت گازوئیل، کپسول های 
گازو مواد آتشزا مثل تینر،بنزین و انبارهای مملو ازپوشاک ازجنس 
مواد مصنوعی و آتشزا، انباشته شدن راهروها وراه پله ها ازوسایل 
ولوازم اضافی که همگی باعث عدم ایمنی شدید ساختمان شده بود.

باال  طبقات  در  حتی  ها  پنجره  همه  دلیلی  چه  به  نیست  معلوم 
آتش  لحظات  آخرین  در  زمانیکه  که  بود  شده  آهنی  حصارکشی 
نشانان شانس فرار از نمای ساختمان را داشتند و راه پله ها فرو 

ریخته بود موفق به فرارنشدند و به کام مرگ رفتند ؟!

سؤال  جای  هزارنفردرساختمان  دائمی چندین  حضور  به  توجه  با 
است که چرا علیرغم اخطارهای متعدد اقدامی جهت ایمن سازی 
ساختمان از طرف مالک وهیئت مدیره ساختمان صورت نگرفته 

وباالتر ازآن چرا ارگان های ذیربط اقدام قانونی نکرده اند. 

دارد  اعتقاد  شناسی  مرکززلزله  استاد  الهی  ناطق  فریبرز  دکتر 
فاجعه پالسکو  اطفای حریق مناسب عامل اصلی  نبودن سیستم 
بار به مدیران  بوده است. وی میگوید: )دراخباراعالم شد که 34 
ساختمان پالسکو اخطارداده شده اشت ولی بنظرمن حتی افرادی 
که  چرا  هستند  جرم  شریک  اند  کرده  اخطارابالغ  تعداد  این  که 
بازهم بی توجهی یعنی فاجعه.  بار است و34 اخطار و  اخطاریک 
با  یعنی  شود.  عمل  باید  بعد  دفعه  و  میشود  اخطارداده  بار  یک 
یک برنامه ساده همانطورکه اگر عوارض شهرداری پرداخت نشود 
جلوی فعالیت ساختمان گرفته میشود باید ازادامه فعالیت ساختمان 
ممانعت بعمل می آمد. االن باید کسی مسؤلیت این همه اخطار را 
قبول کند(این محقق بی توجهی به مدیریت بحران را ناشی ازنبود 

افراد متخصص در جایگاه های خاص می داند.

کاربری پالسکو

است  تولیدی  کارگاه  ساختمان  این  که  است  معتقد  شهرداری 
شهرداری  وچگونه  چرا  اینکه  است.  کار  وزارت  با  مسئولیتش  و 

کاربری این مرکز خرید را درقلب شهربه کارگاه تولیدی تغییرداده 
که  ومیدانیم  میکنیم  زندگی  شهر  این  در  همه  است.  مبهم 
شهرداری در تغییر کاربری به احدی رحم نمی کند. البته اگرچنین 
دلیل  به  بنگالدش  مثل  وفقیری  مانده  عقب  کشور  در  اتفاقی 
جان  میدهدوآتش  رخ  غربی  چندملیتی  داران  سرمایه  سودجوئی 
را  ناامن  ساختمان  یک  در  متمرکز  کارگرزحمتکش  زیادی  تعداد 
مسئولین  از طرف  توجیهی  چنین  ولی  باشد  عادی  شاید  میگیرد 
ما درقلب پایتخت مدرن ایران درحالیکه ادعای دفاع از پابرهنگان 
ومستضعفان را داریم عذر بدتراز گناه است. همه ارگانهای مسئول 
انجام  را  خود  وظیفه  و  هشدارداده اند  بموقع  که  میکنند  ادعا 
داده اند ولی ظاهرا هیچ ارگانی مسئولیت اقدام را بعهده نمی گیرد! 
و  شهرداری  از  حاکمیتی  ارگان های  همه  درکشورما  خوشبختانه 
آتش نشانی گرفته تا وزارت کارو قوه قضائیه و نیروی انتظامی از 
اقتدارکافی برخوردارند ودرموارد الزم نشان داده اند که شوخی با 
اندوتوپ را  کسی ندارند ولی چرا درامر به این مهمی تعلل کرده 
به زمین همدیگر می اندازند جای تامل دارد بخصوص که مالک 

ساختمان بنیاد مستضعفان است.

جامعه  اقشارپایین  از  اغلب  نفر   4000 قریب  ساختمان  این  در 
حقوق  کمترازحداقل  حقوق های  با  حتی  که  بکاربودند  مشغول 
وزارت کار، کارمیکردند وفقط 20 درصد آنها بیمه بوده اند ! االن 
وزارت کارازپرداخت بیمه بیکاری به کسانی که بیمه نبوده اند یعنی 
بازرسی های  در  چرا  ولی  میکند  امتناع  کارگران  این  اکثریت  به 
متداول تامین اجتماعی کارفرما ها را ملزم به اجرای قانون نکرده 

است جای سؤال دارد. 

سرقفلی این واحدها حتی به 4 میلیارد تومان هم می رسیده است. 
مالک ساختمان هم بدون توجه به اخطارها با خیال راحت سرقفلی 
میفروخته و اجاره جمع میکرده است ! االن هم غیراز ادعای اینکه 
را  مسئولیتی  هیچ  می سازد  دوباره  را  ساختمان  سال  دو  ظرف 
این  که  است  نداشته  آتش سوزی  بیمه  نمی پذیرد.کل ساختمان 

خودش غیرقانونی است. 

سوزی  آتش  بیمه  واحد   100 از  کمتر  صنفی  واحد   600 کل  از 
آنها و وضعیت  این واحدها و سرقفلی  این تکلیف  بنابر  اند.  بوده 
اشتغال این جمعیت عظیم نیروی کارچیست هنوز نامشخص است. 
شهردارتهران درجلسه ای درسال 93 صراحتا عنوان میکند که باید 
تعداد  بیکارشدن  بدلیل  ببندداما  را  ایمنی، در پالسکو  بدلیل عدم 
را  کار  این  درکاردولت  اخالل  به  شدن  کارومتهم  نیروی  زیادی 
نمی کند ! با این سخنان شهردار به مسئولیت و قدرت خود اعتراف 

میکند اما چرا امروزشانه از بار مسئولیت خالی می کند ؟!

ایران  روزنامه  نوذرپوررئیس جامعه مهندسان شهرسازدر  مهندس 
تامین  مدیریت شهری  )مهمترین هدف  مینویسد:  بهمن 95   19
ایمنی و آسایش برای شهر و شهروندان است و این امر به روشنی 
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در بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها آمده و حتی نظارت بر حسن 
نیز طبق قانون شوراها بر عهده شورای اسالمی شهر  اجرای آن 
تدابیرمؤثرو  اتخاذ  میگوید  صراحتا  فوق  بند  اشت.  شده  گذاشته 
اقدام الزم برای حفظ شهر ازخطر وحریق وحتی رفع خطردراماکن 
به حکم قضا ئی  نیاز  اینکار  وبرای  است  عمومی بعهده شهرداری 
ندارد.اگرساختمانی ناایمن بود طبق نظر مامورفنی، شهرداری باید 
به مالک اخطارداده ومهلتی تعیین کند و چنانچه مالکان درمهلت 
قانونی اقدام نکردند شهرداری راسا برای رفع خطر وایمن سازی 
اقدام کند وهزینه های پرداخت شده را به اضافه 15 درصد خسارت 
از مالکان دریافت کند. اما آیا شهرداری وارد عمل شد ؟( ایشان 
اداری  و  خدماتی  تجاری  پالسکو  )کاربری  مینویسند:  ادامه  در 
ضوابط  و  تفضیلی  طرح  برخالف  کسی  واگر  کارگاهی  نه  بوده 
شهرداری  وظیفه  باز  باشد  داده  تغییر  را  کاربری  این  شهرداری 
بوده که سریعا پرونده تشکیل داده وبا ارجاع پرونده به کمیسیون 
ماده 100 حکم اعاده به حالت مجاز را دریافت وحکم را اجرائی 
کند. بنا بر این مدیریت شهری باید درمورد پالسکو پاسخگو باشد. 
حداقل مسئولیتشان را گردن بگیرند و نسبت به ایمن سازی مابقی 
ساختمان ها  ی مساله دار اقدام کنند(. آرام معاون فرماندارتهران 

هم با استناد به ماده فوق شهرداری را مسئول اعالم میکند.

امکانات و تخصص آتش نشانی

و  خود  زندگی  سختی  و  امکانات  ازکمبود  نشانان  آتش  گرچه 
فقدان مدیریت متخصص در آتش نشانی گله دارند ولی مدیریت 
اخیر  سال های  در  خود  تالش های  از  نشانی  آتش  و  شهرداری 
برای افزایش امکانات و تهیه تجهیزات مدرن و استخدام نیروهای 
زبده وکارامد و آموزش آنها سخن میگویند ونیروها وامکانات حاضر 
درصحنه پالسکو را مناسب و کافی میدانند واز عملکردشان هم 

بشدت دفاع میکنند.

اما واقعیت اینست که با بسیج همه امکانات و نیروهای اتش نشانی 
همه مناطق شهر و کمک گرفتن از سایرسازمانها، نه تنها قادر به 
اطفا حریق و نجات شهروندان گرفتار نشدند بلکه ساختمان فرو 
ادامه داشت ومهمتر  ریخت و مدت 10 روز هم حریق همچنان 
از آن 16 نفر آتش نشان هم فدا شدند که در نوع خود در سطح 

جهانی کم نظیر بود. 

در  شدید  ای  زلزله  مثال  بطورهمزمان  اتفاقی  اگر  اینکه  تصور 
بلند مرتبه که  به 3000ساختمان  با قریب  میلیونی  کالنشهر 15 
حداقل 1000 واحد آن برج محسوب میشودو اغلب در کوچه های 
تنگ و باریک ساخته شده اند رخ دهد وحشتناک است. کارشناسان 
زلزله و حتی مدیران امنیت شهر هشدارمیدهند که بزرگترین فاجعه 
قرن رخ خواهد داد! در افزایش امکانات و تجهیزات آتش نشانی 

واقعا  آیا  از مدیران شهری سؤال کرد که  باید  نیست ولی  شکی 
برای  تراکم،  اخذ  قبال  در  برجها  ساخت  مجوزهای  با  متناسب 
ایمن سازی شهر و تدارک امکانات برای آتش نشانی هم سرمایه 
استاندارد  ضوابط  طبق  برجها  این  درصد  چند  اند.  کرده  گذاری 

ساخته شده اند؟

اسماعیل دوستی عضو شورای شهربا اذعان به مسئولیت شهرداری 
و شورای شهر میگوید: )درتهران 979 برج داریم که از این میان 
از 231 برج اصال اطالعاتی نداریم و حتی برخی از آنها پروانه هم 
ندارند. حاال بر سر اینکه پالسکو کارگاه بوده یا تجاری ابهاماتی 
وجود دارد اما هرچه که بود نباید اجازه فعالیت در این ساختمان 
جدید  اداری  تجاری  برج های  اغلب  متاسفانه  می دادیم(.  ناایمن 
در باالی شهر تهران بدون اینکه پایان کارگرفته باشند سالهاست 
هیچ  شهرداری  و  هستند  برداری  بهره  حال  در  ناامن  شرایط  در 
اقدامی نمی کند. حتی سازندگان برخی از این برجها در قبال اخذ 
تراکم، واحد تجاری و اداری به شهرداری داده اند و شهرداری هم 
به  قادر  و  است  واگذارکرده  طلبکار  پیمانکاران  به  را  واحدها  این 

اقدام قانونی نیست !!

به  که  هستند  مدعی  شهر  شورای  اعضای  برخی  بین  این  در 
مصوبات آن از طرف شهرداری وقعی گذاشته نمی شود وشهرداری 
و  تجهیزات  خرید  برای  بودجه  اختصاص  برای  خود  تکلیف  به 
در  اکثریت  وچون  نمیکند  عمل  شهر  ایمنی  برای  نیرو  استخدام 
شورای  دست  از  کاری  عمال  است  شهرداری  طرفداران  با  شورا 

شهر برنمی آید!

تهران  در  متری   55 نردبان   3 فقط  تعداد  با  که  اینست  سؤال 
بزرگ که حتی برای فرونشاندن آتش دریک ساختمان 17 طبقه 
گفت؟  سخن  امکانات  کفایت  از  چطورمیتوان  است  نبوده  کافی 
این تجهیزات درفواصل دورازهم مستقر هستند  اینکه  بخصوص 
شهر  مرکز  به  المپیک  دهکده  ایستگاه  مثال  از  رسیدن  برای  و 
رخ  درپالسکو  اتفاق  همین  که  بکشد  طول  ساعت  یک  شاید 
اطفاء  اینست که طبق نظرهمه کارشناسان،  نکته مهم  البته  داد. 
حریق از بیرون ساختمان به کمک مرتفع ترین نردبانها هم فقط 
تا طبقه 10 میسراست و باالتراز ان باید ساختمان به سیستم آتش 
نشانی اتوماتیک مجهز شود و حتی با هلیکوپتر هم آتش نشانی 
منحصربه  نقصان  این  که  گفت  میتوان  جرات  به  نیست.  ممکن 
پالسکونبود و اغلب برج های جدید االحداث تهران هم فاقد این 

امکانات هستند.

مدیریت بحران و عملکرد آتش نشانی

باید با جسارت اذعان کرد که وظیفه آتش نشانی امداد ونجات است 
ازمهلکه های  آنها  نجات  و  انسانها  به  اول کمک  درجه  در  یعنی 



56

ستان 1395
ب  |  سـال سوم، شمـاره 33، 34 و 35، پاییز و زم

ی غیر مخر
ش ها

ی بازرسی فنی و آزمای
ت ها

ن شرک
شریه انجم

ن

مختلف که یکی از آنها گرفتاری در آتش و دود است. نجات جان 
یک انسان برحفظ ده ها ساختمان اولویت دارد. این شغل آنهاست 
مجهز  الزم  تجهیزات  وبه  می بینند  منظورآموزش  این  برای  و 
میشوند. پیوسته تمرین و تجربه میکنند. خاموش کردن آتش هم 
میشود.  هم  خودشان  شامل  که  انسانهاست  نجات  اصلی  باهدف 
آنها با نیت قهرمان شدن یا غیرت نمائی ویا به قصد شهادت و 
ایثارو حماسه آفرینی وارد صحنه نمیشوند. درست است که شغل 
آنها مثل بعضی مشاغل دیگر سخت و آسیب پذیراست و به همین 
دلیل باید از توجه وامکانات ویژه ای برخوردارباشند ولی فراموش 
نکنیم که آنها هرروز عازم جبهه جنگ برای حراست از خاک وطن 
نمی شوند تا خانواده های شان در شرایط خاص جنگی هر لحظه 
در انتظار شنیدن خبر شهادتشان باشند بلکه مثل همه خانواده ها 
هر روز منتظربرگشت صحیح و سالم سرپرست خانواده از سر کار 
هستند. متاسفانه مسئوالن ومدیران شهری ما بجای تامین نیازهای 
زندگی آنها وفراهم کردن آرامش فکری که ناچارنشوند بعد از 24 
به  را  خود  استراحت  ساعت   48 زمان  سنگین،  ماموریت  ساعت 
شغل دوم وسوم رو بیاورند، سعی دارند با انحراف افکار عمومی به 
سمت مقوله های احساسی و عاطفی از این عزیزان مایه بگذارند 
وبا شهادت ناجوانمردانه آنها در اثربی تدبیری و سوء مدیریت، خود 
دهند! جلوه  افتخارآفرین  و  پیروزمیدان  جنگ  فرماندهان  مثل  را 

اصوال ببینیم درزمان بروزچنین حادثه ای آتش نشانی چگونه باید 
عمل کند و درکشورهای پیشرفته که ساخت این ساختمان های 
بلندمرتبه و زندگی مدرن شهری را از آنها اقتباس کرده ایم چگونه 
نقشه  و  فرار  راه  به  مجهز  باید  ساختمان ها  این  میکنند؟  عمل 
فراردر همه طبقات و آسانسورها وهمچنین سنسورهای دما و دود 

و گاز در همه نقاط باشند.

با اولین آژیرخطر که به ایستگاه نشانی هم وصل است باید حتی 
وظیفه  اولین  تخلیه شود.  نشانی، ساختمان  آتش  رسیدن  از  قبل 
آتش نشانان با کمک پلیس که معموال همزمان ازراه میرسد تخلیه 
سریع عمودی و افقی محل حادثه است. خوشبختانه حادثه پالسکو 
در روز نیمه تعطیل پنجشنبه و اول صبح روی داده که ترافیک 
چندانی در خیابانها نبوده و اولین گروه آتش نشانان سریع به محل 
داخل ساختمان  در  ودرعین حال جمعیت چندانی هم  اند  رسیده 
نبوده است و گرنه چنانچه این اتفاق در روز عادی و وسط روز رخ 
میداد عمق فاجعه درزمان هجوم مردم برای خروج از ساختمان را 

نمیتوان تصور کرد.

اتفاقی که چند سال پیش در هجوم مردم برای خروج از استادیوم 
آزادی رخ داد. حال چرا ساختمان تخلیه نشده و گروه وسیعی آتش 
نشان وارد ساختمان شده اند وساعتها درداخل ساختمان در طبقات 
باال بوده اند و حتی ساعتی بعد از شروع حریق وخاموشی اولیه ولی 
اند !؟ پاسخ  ناقص آن دوباره جمعیت زیادی وارد ساختمان شده 
را باید مدیریت بحران که قاعدتا باید همه عوامل آتش نشانی و 

نیروی انتظامی در اختیارش باشند توضیح دهد.

به گفته همه آتش نشانان یک ساعت قبل از ریزش، دفرمه شدن 
عملیات  مدیران  ولی  اند  کرده  مشاهده  را  ها  و شیشه  ساختمان 
دستورتخلیه نداده اند.البته شهردار تهران مدعی است که بعنوان 
مدیرعملیات 31 دقیقه قبل از ریزش ساختمان دستور تخلیه داده 
است ولی توضیح نمی دهدکه چرا اجرانشده است ولی آتش نشانان 
اند.  کرده  ساختمان  وارد  را  آنها  بزور   10:30 ساعت  که  مدعیند 
هاشم آگاهی که 13 سال آتش نشان بوده میگوید: )2 نفر از افراد 
اصلی که باعث این حادثه شدند معاون عملیات آتش نشانی و مدیر 
بازرسی سازمان بودند. ساختمان در حال تخریب بود و نیروها باید 
برمی گشتند که این دو نفر بچه ها را با اجباروارد ساختمان کردند 
و دقایقی بعد این اتفاق افتاد. بیشترین ضربه ای که در پالسکو 
خوردیم از مدیریت غلط بود. کمبود وسائل به چشم می آمد اما به 

نظرم سوء مدیریت بیشترین نقش را داشت(. 

امیر مهدیانی از آتش نشانان با سابقه که در آخرین لحظه موفق 
گریه  فیلمی با  در  است  شده  نشانی  آتش  نردبان  فرارازطریق  به 
میگوید: )ساختمان در حال ریزش بود و از زمانیکه شروع به ریزش 
کرد 10-12 دقیقه طول کشید و من به سختی توانستم خودم را 
درطبقه 11 به داخل کابین نردبان بیندازم اما رفیقم که پشت سر 

من بود نتوانست و جان خود را از دست داد(.

مدیر  یک  عملیات  میدان  )در  میگوید:  شهر  عضوشورای  حقانی 
داریم و آن رئیس سازمان آتش نشانی است که همه باید گوش به 
فرمان او باشند. باید ساختمان را تخلیه میکردند نه اینکه ساعت 
10:30 دوباره به زور آتش نشانان را داخل ساختمان میفرستادند(. 

عبدالحسین مختاباد عضو دیگر شورای شهر اعتقاد دارد: )مدیریت 
بحران و مدیریت نجات دو موضوع جداگانه هستند که ما درحادثه 
پالسکو در مدیریت نجات نمره صفر گرفتیم. بی تردید مدیریتی 
فناوری های  به  وابسته  را نجات دهد  انسان  بتواند جان یک  که 
از  است  مطرح  حادثه  این  درباره  زیادی  سؤاالت  است.  مدرن 
اند  ساختمانی شده  وارد  مردم  مجوزی  با چه  و  چرا  اینکه  جمله 
که آتش گرفته است ؟! بی تردید شهادت 20 نفر در این حادثه 
یک شکست است. ما اگر نمایندگان مردم هستیم پس در حادثه 
پالسکو مقصریم ووظایف ما مشخص است و میدانیم از چه کسی 

حساب و کتاب کنیم...(.

انصاری عضو دیگرشورای شهرمیگوید: )چرا اعتبارات مصوب به 
آتش نشانی داده نشد ؟ اگر تشک نجات داشتیم آتش نشانانی که از 
طبقات آویزان بودند میتوانستند خود را نجات دهند. شهردارتهران 
وظیفه داشت از جان پرسنل آتش نشان خود محافظت کند و باید 

عذرخواهی کند(.

ندارد  را  الزم  تخصص  نشانی  آتش  مدیر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
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تصریح کرد: )آیا در بین پرسنل آتش نشانی هیچ فرد متخصصی 
از  استفاده  آیا  شود؟  انتخاب  سازمان  این  مدیر  بعنوان  که  نبود 
نیروهای غیر متخصص توهین به این سازمان تخصصی نیست؟( 
تجهیزات  برخی  که  دارد  شهرادعا  عضوشورای  شاکری  اقبال 

خریداری شده وارداتی برای آتش نشانی تقلبی است !

احمد مسجد جامعی نیزاشکال کار رادر عدم تخصیص بودجه ها 
و صرف آن درجاهای دیگرو بکارگماردن مدیران غیر متخصص 
در آتش نشانی و عدم انسجام مدیریت بحران میداند و میگوید: 
)وقتی مدیریت کالن آتش نشانی برعهده مدیری غیر آتش نشان 
است و وقتی اعتبارات هزینه نمی شود مطمئنا باید منتظر تلفات 

زیادی هم باشیم(. 

به  تهران  در  بحران  مدیریت  )انتظارداشتیم  میگوید:  هم  سرخو 
شود.  حفظ  نشانان  آتش  جان  ابتدا  که  کند  عمل  دیگر  گونه ای 
تصور میکنم و ضعیت موجود مدیریت بحران در تهران صفر است(. 

دادستان  از  شخصا  باید  )شهردار  است:  معتقد  هم  صابری  علی 
با  اینکه  اقدام کند نه  نا امن  بخواهد نسبت به پلمب یک مکان 
را فراهم کند. هنوز فرهنگ  ابهامات موجبات تفسیرقوانین  طرح 
عنوان  به  خودم  سهم  به  من  نشده،  درکشورنهادینه  عذرخواهی 

یک عضوشورای شهر بدلیل قصورهائی که در شورا داشته ایم که 
منجربه رخداد حادثه پالسکوشده است عذرخواهی میکنم.(

برای گفتن  اما مدافعان شهرداری در شورای شهر هم حرفهائی 
از  عذرخواهی  درخواست  و  قالیباف  از  مطالبات  پیرهادی  دارند: 
سوی وی را سیاسی کاری می داند و میگوید: )اگر فردی کاری 
بگذارد  دست  روی  دست  اگر  اما  می گیرد  قرار  انتقاد  مورد  کند 
کاری با وی ندارند. قالیباف یا میتواند شهر را اداره کند یا نه ؟ اما 

چوب سیاسی کاری و قبله گرائی را خواهید خورد..(.

سروری هم معتقد است: )باید در مرحله آواربرداری نشان لیاقت 
دوبرابری  توسعه  اخیرشاهد  دهه  یک  در  شود.  داده  قالیباف  به 
نشانان  آتش  جزوبرترین  ما  نشانان  آتش  و  بودیم  ایستگاه ها 
تجهیزات  تامین  قانون،  براساس  که  بگویم  باید  اما  هستند  دنیا 

ساختمان های بلند مرتبه برعهده وزارت کشور است(.

اما شهردارتهران درمقابل همه فشارها برای عذرخواهی مقاومت 
کرد و در نهایت از اینکه شهید نشده است از مردم عذر خواهی 
کرد نه به جهت حادثه پالسکو.وی هم در مجلس وهم در شورای 
شهر دفاع تمام عیارازعملکرد شهرداری و آتش نشانی و مدیریت و 
فداکاری های خود و مدیران منصوبش در آتش نشانی کرد وبا بیان 
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اینکه خال قانونی هم وجود ندارد توپ را به زمین دولت انداخت 
وقصور را متوجه وزارت کارنمود. وی از فداکاری های خود در حین 
عملیات پالسکو چنین یادکرد: )شخصا از زاویه ای که خطر داشت 
وارد شدم ودردمای200ـ300 درجه رفتم وآهن داغ را راگرفتم و 
وارد شدم تا اگر کسی زنده بود پیدا کنم !( اما سخنگوی دولت و 
وزیر کشور صراحتا شهرداررا مسئول و مقصر میدانند و دراین بین 
قوه قضائیه که تنها مرجعی است که میتواند فارغ ازنقش اشخاص 
و گروه ها بیطرفانه وارد موضوع شود وجلوی تکرار خطاها را بگیرد 
زمین شهرداری  در  را  توپ  و  ازخود سلب مسئولیت کرده  کامال 
میگوید:  ایمنی شورای شهر  رئیس  آباد  خانم  می اندازد.  دولت  و 
)سازمان آتش نشانی رونوشت همه اخطاریه ها به ساختمان های 
نا امن را به دادستانی فرستاده اما قوه قضائیه اخیرا در نامه ای به 
آتش نشانی اعالم کرده که نامه های شان ضمانت اجرائی ندارد و 

تنها کار قوه قضائیه را اضافه میکند.(

آیا همه تهران پالسکوست؟

باالخره مسئول کیست و اهرم های اجرائی باید دست چه ارگانی 
باشد تا شهری امن داشته باشیم. مسئول، هرنهادوسازمانی باشد 
چه شهرداری وشورای شهر یا دولت و وزارت کار ویا قوه قضائیه و 
نیروی انتظامی، واقعیت اینست که همه این ارگانها توان وامکانات 
و اختیارآنرا دارند که معضل را حل کنند ولی هرکدام با مالحظاتی 

حاضرنیستند زیر بارمسئولیت بروند.

ها  حوزه  نظرکارشناسان  جمعبندی  و  قوانین  همه  بررسی  با  اما 
دیگر  کشورهای  کالنشهرهای  الگوی  مشاهده  و  مختلف  ی 
شهر،  سازی  ایمن  اصلی  مسئول  که  کرد  گیری  نتیجه  میتوان 
شهرداری زیرنظرپارلمان شهری است و سایر ارگان های حاکمیتی 
اما ماجرا منحصربه پالسکو  با شهرداری همراهی کنند.  موظفند 
و آتش سوزی آسمان خراش ها و برج ها نیست. کالنشهر تهران 
تازه  این شهر جوان  دچاربحران مدیریت مزمن است و میرودکه 
مدرن شده، پا به سن نگذاشته از پا درآید. روز به روزبرمشکالت آن 

افزوده میشود و زندگی درآن سخت تر وسخت تر میشود. 

بقول دکترمیر باقری شهردارسابق مناطق تهران: )آنچه درتهران 
مدیریت  فروریختن  بلکه  نبود  پالسکو  ساختمان  فروریخت 
سوء  و  مدیریت  سوء  از  نشان  که  بود  کالنشهرتهران  مکانیکی 
تدبیراست.... فروریختن پالسکو ظاهرشدن نماد عریض و طویل 
درکسب  را  شهر  کردن  اداره  متاسفانه  که  است  غلطی  مدیریت 
درامد شهرییافته است. هرروز وهرشب، با رشد قارچ گونه تراکم 
و نامتوازن ساخت وساز برای کسب درامد، شهرداری را به بنگاه 
اقتصادی تبدیل کرده اند نه خدماتی و خدمت رسانی. بنگاهی که 
برای  ای  بینی شده  پیش  تئوریک  و  نظری  مبنای  هرگونه  فاقد 

است.  معمولی  استانداردهای  اصول  و حفظ  سالم شهری  زندگی 
وبتن های ضخیم  ها  و ساختمان  و  ها  ماشین  در تصرف  تهران 
عمودی و افقی و اسفالت است و چنین ابرشهری با گستره وسیع 
کشور  جمعیت  سوم  یک  تقریبا  نزدیک،  ای  درآینده  جغرافیائی 
ساختمان ها  و  ماشین ها  امپراطوری  و  داد  خواهد  جای  رادرخود 
تنگ  ایرانی  میلیون  از 25  بربیش  را  آنچنان عرصه  خیابان ها  و 

خواهد کرد که دیگر نمیتوان به این نوع زیستن، زندگی گفت....

نوعی  به  شهری  شوراهای  و  برشهرداریها  حاکم  تفکر  امروزه 
است که با روح زندگی و زنده بودن محیط شهری تطابق ندارد.
است.  فرهنگی  ونزاع  جنگ  برخوردو  درواقع  مردم  تعامالت  نوع 
ترافیک، تصادف، عدم امکان تردد درکوچه ها، عدم امکان پارک 
ماشین، عدم سهولت دردسترسی ها، قفل شدن انسانها در میان 
و  درون صدها مشکل  در  پیچیده شدن  آلودگی،  و  ودود  ماشین 
معضل اجتماعی و اقتصادی برای زنده ماندن و... همگی تهران را 
به سمتی برده است که متاسفانه تهران دیگر تهران نیست ودرواقع 

مصداق ساختمان پالسکوست.

این  توقف  برای  ای  برنامه  هیچ  مسئولی  مقام  اینکه هیچ  جالب 
وضعیت ندارد. وضعیت آینده تهران به گونه ای است که بزودی 
اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی،  کالف سردرگمی درهمه حوزه های 
حل  توان  را  دولتی  هیچ  که  شد  خواهد  ایجاد  امنیتی  انتظامی و 
وفصل آن نخواهد بود. بدیهی است اگر برنامه ریزان کالن ملی با 
قید دو فوریت، فکری برای آن نکنند و مدیران شهری را متقاعد 
به توقف هوا فروشی و سالمت فروشی نکنند و راهکارهای منطقی 
و علمی برای اداره شهر تهران ترسیم نکنند معلوم نیست در آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد، اتفاقی که قطعا مثل اتفاق پالسکو، نابود 

کننده خواهدبود . )آرمان 2 بهمن 95(

است.  کوتاه  تازی  یکه  و  اقتدارو شکوه  دوران  آنکه  کوتاه سخن 
طبیعی است که در چنین شرایطی سیاستمداران و قدرتمداران و 
عامالن توسعه -ـ خودآگاه یا ناخودآگاه فرصت را محدود ببینند و 
شتابزده عمل کنند و سعی کنند کالهشان را محکم بچسبند واز 
هرتحولی حتی بحران، برای تثبیت محدود و موقتی موقعیتشان 

استفاده کنند که اگر نکنند رقیب اینکار رامیکند !

سازنده  که  خطورنمی کرد  کسی  مخیله  در  پیش  سال  پنجاه 
پالسکوفقط 10 سال پس از احداث آن به پای چوبه دار برود و 50 
سال بعد خودپالسکو نقش بر زمین شود، اما شد. چیزی که قراربود 
سخت باشد و استوار. اما دود شد و هوارفت. حاالما مانده ایم و 
اندوه وناامیدی. ونگرانی از آینده ای که کسی نمیداند چه شکلی 
است، اما هرچه هست آبستن بحران هائی بزرگ و فزاینده است!

با ارج نهادن به تمام تالش ها و جان فشانی های صورت گرفته 
امید آن داریم تا شاهد تکرار حوادث این چنینی نباشیم.
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گزارش سانحه پرتونگاری صنعتی 

این سانحه ساعت 11 شب درمهرماه 95 حین پرتونگاری در ارتفاع 
به  دارای چشمه ایریدیم 192   TIF گامامت  پرتونگاری  دوربین  با 

اکتیویته 30 کوری رویداده است. 

بر اساس اظهارات پرتونگاران درگیر در سانحه پس از چند شوت 
متوالی و انجام موفق عملیات، هنگام بازگشِت هلدر در شوت آخر، 
به دلیل عدم انجام مونیتورینگ محیطی متوجه بازنگشتن چشمه 

به داخل دوربین و جاماندن آن در گایدتیوپ نمی گردند. 

به  است  تیوب  گاید  داخل  چشمه  اینکه  فرض  با   1 پرتونگار 
پرتونگاری ادامه می دهد. 

با خاتمه عملیات پرتونگاران متوجه عدم بازگشت هلدر به داخل 
دوربین می گردند. 

بـا توجه به شـرایط کار و قـرار گرفتن دوربین در ارتفـاع، پرتونگار 
1بـدون بازنمـودن گایـد تیـوب اقـدام بـه پاییـن آوردن دوربین و 
گایدتیـوپ حـاوی چشـمه از ارتفـاع می نمایـد )دوربیـن در یـک 
دسـت و گاید تیوپ در دسـت دیگر( و شـخص مسـئول )همزمان 
مسـئول فیزیـک بهداشـت( شـرکت را از وقـوع سانـــحه مطلـع 

می نمایـد. 

تجهیزات  با  باتجربه  پرتونگار  یک  همراه  به  مسئول  شخص 
حفاظتی به محل سانحه آمده و پس ازقراردادن کانتینر موقت در 
کنار دوربین، با استفاده از انبر، هلدر را ازگاید بیرون می اندازد و 

پرتونگار، هولدر را به کانتینر موقت منتقل می کند. 

وی سپس انتهای هلدررا به محل جدا شده، قسمت پیچ، محکم 
می  کند)تصویر( وآن را به داخل دوربین انتقال می دهد. 

و   1 پرتونگار  دست  در  آثارسوختگی  بروز  موجب  سانحه  این 
پرتوگیری غیر عادی شخص مسئول می گردد.

• مهندس بیژن صمیمی )کارشناس دفتر حفاظت دربرابر اشعه(

علت اصلی بروز سانحه:

نقص تجهیزات ناشی از خرابی قسمت نگهدارنده چشمه و باقی 
روزمره  کیفی  کنترل  با  موضوع  این  هدایت.  لوله  درون  ماندن 

دوربین و نگهدارنده چشمه قابل پیشگیری بوده است.

علت پرتوگیری حاد:

جهت  محیطی  دزیمتر  بکارگیری  عدم  از  ناشی  انسانی  خطای 
اطمینان از بازگشت کامل چشمه به درون دوربین. 

درس های برگرفته از سانحه:

کنترل کیفی روزانه انتهای هلدر و تجهیزات جانبی دوربین . 1
تاثیر بسزایی در پیشگیری از بروز سوانح دارد.

عنوان . 2 به  است  یکسان  پرتونگاری  شرایط  که  شرایطی  در 
پرتونگاری  یا  لوله  در خطوط  پرتونگاری سرجوش ها  مثال 
کردن  جدا  بدون  پرتونگاران  مشابه،  جوش کاری های 
به جابجایی دوربین و  اقدام  یا کرنک  تیوب  گاید  اتصاالت 
پرتودهی  نوک  کردن  سنتر  نهایت  در  و  مربوطه  تجهیزات 
می نمایند. در نظر داشته باشیم که در زمان وصل بودن کلیه 
اتصاالت فشار بسیار زیادی به سرفنر و ته هلدر خواهد آمد 
و موجب خرابی ته هلدر یا سرفنر می گردد. این مسئله در 
هلدرهای چند بار مصرف علت اصلی خرابی هلدرها و بروز 
سانحه است. با توجه به این موضوع جداکردن اتصاالت در 
حین جابجایی موجب کاهش فشار بر این قسمت ها و متوجه 

شدن خرابی قبل از بروز سانحه می گردد.

وسیله، . 3 تنها  عنوان  به  دهنده  هشدار  تجهیزات  بکارگیری 
کافی  دوربین  داخل  به  چشمه  بازگشت  از  اطمینان  جهت 
نیست و بدین منظور استفاده از دستگاه رادیومتر محیطی در 

طول عملیات پرتونگاری بسیار حائز اهمیت است.

روش های . 4 به  مسئول  بودن شخص  آشنا  عدم  به  توجه  با 
عملی مقابله با سانحه، متاسفانه ایشان پرتوگیری غیر عادی 
آموزش  و  تمرین  نقش  اهمیت  مبین  موضوع  این  داشتند 

عملی در مقابله با سوانح است.
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درحالی که سال به پایان می رسد، روزنامه نیویورک تایمز از خبرنگارانی که برروی تغییرات آب وهوا، گرمای زمین ومحیط زیست 
متمرکزند خواست به یاد ماندنی ترین اخباری را که گزارش کرده اند انتخاب کنند. این ها انتخاب آنهاست، دامنه ای از باال آمدن سطح 

آب دریا، پدیده گازهای گلخانه ای و فعالیت هائی که باگرمای زمین مقابله می کنند.

دوگروه دیگر از خبرنگاران نیزمقاله هائی را انتخاب کردند که آنها را به یاد ماندنی ترین دانستند: 

NYTimes ,2016 ,16 DECEMBER

 اخبار مبهوت کننده آب وهوا در سال 2016 

در جهت عقربه های ساعت از سمت چپ باال: سیالب درالکساندریا درژوئن؛ خانه ایروی پایه هایموقت درنورفلک؛ سیالب در کلمبو؛سری 
النکا در ماه می؛ خشک سالی درآالباما دراکتبر. 

از گرم ترین سال تا سال بعد

 سال در اخبار آب وهوا با این موضوع آشنای رو به تزاید شروع 
درست  است،  درجهان  شده  ثبت  ساِل  ترین  سال2015گرم  شد: 

دررقابت با سال 2014.

علت آنی درهردو مورد پدیده آب وهوائِی قدرتمندی به نام ال نینو 
بود که در منطقه استوائِی اقیانوس آرام گرمای بس فوق العاده ای 

همه ِی  در  را  هوا  و  آب  لگوی  ا  و  فراریخت  جهان  دراتمسفر 
روند  داشتند  اظهار  دانشمندان  اما  کرد.  آشفته  جهان  قاره های 
اساسِی گرمایش زمین به علت وجود گازهای گلخانه ای است که 

توسط انسان به اتمسفر جهان وارد می شود.

ایاالت  درکنگره  چندانی  اثر  فیزیکی  واقعیت  نمی رسد  نظر  به 
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می گویند  پیوسته  ازقانونگزاران  زیادی  شمار  که  جائی  متحده، 
روندگرم شدن زمین چندان واقعی نیست یا حتا محصول یک دوز 

وکلک علمِی جهانی است بگذارد.

اما دردنیای واقعی، این آثارچنانکه اکنون شروع شده، پیش از این 
ذوب  جهان  درسراسر  زمین  یِخ  آنجاکه  از  نکرده.  بروز  هیچگاه 
اقیانوس می شود، سطح  می شود وجذب گرما موجب پخش آب 
آب دریا درحال باالآمدن است. جوامع ساحلی از نورفولک، ویرجینیا 

تا میامی  به اجبار با پیامدهای ِ آن دست به گریبانند.

سال  اواخر  در  جهانی  دمای  گزارش های  اکثرِی  حد  انتشار 
استوای  در  نینو  ال  سردتر  پدیده  که  نهاد  کاهش  به  هنگامی رو 
اقیانوس اطلس جایگزین ال نینوشد. اما درهمان حال هم سازمان 
جهانِی هواشناسی درنوامبر پیش بینی کرد که احتماال سال 2016 
هم مانند 2015 گرم ترین سال خواهد بود، اولین باراست که چنین 
گزارش هائی در موردگرمایش چهان طی سه سال متوالی دریک 

رده داده می شود.

Justin Gillis :نویسنده

 

پاسخ محلی به تغییرات آب وهوایی

خا نه ایبا پنل های خورشیدی در آشتون هیو انگلستان

اذعان  اتفاق نظردارند  تغییر آب وهوا واقعا  به  اغلب مردمانی که 
می کنندکه انسان علت آنست. اما این که چیزی درمورد آن بدانند 

داستان دیگری درجلوگیری از فاجعه ِی گرمایش است. 

درطول سال گذشته، من با مردمان جوامع مختلف دراطراف جهان 
را می توانند،  آنچه  مردمانی که تالش می کنند  ام.  کرده  گفتگو 

جور دیگری بسازند، حتا اگرنمی توانند آثار آن را به بینند.

سال  ده  برای  ساکنان  انگلیسی،  ای  درناحیه  کوچکی  دردهکده 
کارکردند تاجامعه ِی عاری ازکربِن خودرا به وجود آورند. خانه های 

در  بیروِن  شدن  برای خشک  را  ها  لباس  کردند،  ایزوله  را  شان 
از  بخشی  کردند.  نصب  خورشیدی  پانل های  و  کردند  آویزان 
توفیقشان دررویکرد خودشان بوده: این کارباید جالب باشد ، وباید 
شامل همه ِی ما بشود، زیرا همه ِی ما برآنیم ازتاثیرات بِد آب وهوا 

برکناربمانیم.

زندگِی  به  را  تغییر آب وهوا  اند مشکل جهانِی  آنها تالش کرده 
روزمره ارتباط دهند، اما این مشکل همواره به ذوب شدن یخ های 
قطبی یا خشکسالِی آخرزمانی مربوط نمی شود. بله، تغییر آب وهوا 
به این چیزها مربوط است، اما به روش های زندکی در قرن 21 
نیز مربوط می شود. بسیاری از مردمان، به ویژه در جهان پیشرفته، 

خود، بخشی از این مشکل اند.

چگونه عادات شخصِی شما به مشکالت زیست محیطِی بزرگ تر 
منجر می شود؟ چه مقدار انرژی شما بازهم هنگامی که لوازم خود 
را خاموش می کنید مصرف می کنید؟ چند بطرِی آب درهر هفته 
می نوشید و چگونه این مقدار مصرف بر محیط زیست ومردمان 

اطراف شما تاثیر می گذارد؟

در برساخت توافق پاریس، اکثر کشورها برای مبارزه با تغییر آب 
وهوای جهان شرکت داشتند. هنگامی که دولت ها وکمپانی های 
قدرتمند بیش ترین اختالف نظر را دارند، بقیه ما هم، همه ِی هفت 

بلیوِن ما، درحال انجام چه اموراتی هستیم.

 Tatiana Schlossberg :نویسنده

واکنش زیست محیطِی موتورها

ایالت ایلی نویز، وود استوک ، آگست2016 

اگر یک نمونه  ِی اعالی تحقیر مقررات- به ویژه آنهائی که برای 
جفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده- در میان آمریکائی ها باشد، 
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ممکن است موج غلطان دود) rolling coal( ازاگزوز کامیون ها باشد.

بوالهوسی است بین صاحبان کامیون، کسانی که سوخت مخلوط 
دود  درپخش  را  کنترلشان  و  میریــزند  ماشین های شان  درباک 
خبر  بی  رانندگاِن  وحتا  سواران  دوچرخه  عابران،  برروی  سیاه 

برمی دارند.

بوالهوسی  ازچه کسی می پرسید،  این که شما  به  دارد  و بستگی 
یک جنون جوانانه است، یک خطر بهداشتی، یک قد علم کردن 
پروائِی  بی  نمایش  یا   )environmentalism(گرائی دربرابرمحیط 

آزادِی امریکائی.

من دیده ام که rolling coal را open carry، راه اندازِی آشکارجنبِش 
ضِد محیط گرائی، می نامند.

تف  ما  برکشور  و  نمی روید  سوئد  به  زندگی  برای  شما  »چرا 
نمی کنید. من هرزمان به تولید دود ادامه خواهم داد. من احساس 

می کنم دوست دارم وتارمی کنم اکوکارهای احمقتان را«.

این، نوشتِه یک رای دهنده ساکن ایلی نویزاست به یک نماینده 
ایالتی، کسی که5000 دالرجریمه برای شخصی که تجهیزات مانع 

پخش دود را حذف یا تغییردهدپیشنهاد کرده. 

ازنظر من نشانه ِی یک واکنش شدید  دراصل، دود سیاه غلطان 
است دربرابر این نظرکه ما باید در جست وجوی راهی باشیم برای 
نجات  برای  زمین،  روی  بر  بشــر  پاِی  رد  رساندن  اقل  حد  به 

محیط.

این تنهاکار نیست، از2007، کنشگران، بافراخوان خاموش کردن 
توجه  زمین،  ساالنه  ساعت  درطول  جهان  درسراسر  تجهیزات 
انستیتوی  امااز2009،  کردند.  جلب  محیط  اهمیت  به  را  همگان 
 -Libertarian Competitive Enterprise Institut آزاد  رقابت  اقدام 
مدیریت  برای  ترامپ  که  کسی  ابل-  مایرون  اصلِی  پایگاه 
انستیتوی حفاظت محیط EPA انتخاب کرده- با دستاورد انسانِی 
کرد.  مقابله  است  انسان  از  درحمایت  که  فراخانی  زمین،  ساعت 
ساعِت خاموش نمودن همه چیزدردفاع از بشریت. »حق اساسی 

انسان برای استفاده از انرژی«.

افراد  از  برخی  برای  حتا  سیاه،  غلطان  دود  با  مقابله  هنوزهم 
از  که  دودسازانی  شود.  پیگیری  باید  که  است  انستیتو،کاری 
کامیون های شان برای بوالهوسی استفاده می کنند، اگر با جشن 

ساعت زمین مخالفت می کنند، شورشی نیستند نادانند.

Hiroko Tabuchi : نویسنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به   9/30 تا  ساعت8/30  بین  مارچ  دوم  نیمه  در  ساله  )هر  توضیح: 
وقت محلی به احترام زمین، حفاظت محیط زیست وهشدار دراستفاده 

ازسوخت های فسیلی، به مدت یک ساعت المپ ها در شهرهای بزرگ 
ها  چراغ  همه ِی   2013 در  که  داریم  یاد  به  می شود.  خاموش  جهان 
جهان  نقش  ومیدان  پل  وسه  سی  دراصفهان،  میالد،  برج  درتهران، 
خاموش شدند. ساعت زمین درسال2016 درنوزدهم مارچ جشن گرفته 

شد- م(. 

گازهای  سازِی  پاک  برای  هزینه  پر  کوشش 
ناشی از سوخت زغال سنگ

نیروگاه زغال سنگِی ِکمِپر درایالت می سی سی پی  

فقیِر روستائِی کمپر، می سی سی پی، در یک  به شدت  درناحیه 
درساخت  که  دارد  وجود  نیروگاه  ازنوعی  نمونه  اولین  پروژه، 
بسیاری  پاسخ  تا  شده  استفاده  ای  پیشرفته  تکنولوژی  از  آن 

ازگرفتاری های ِ آب وهوائی مارا بدهد.

پاک  دوده  آنچه  به  امیــد  برای  کودک  یک  تصویر  با  پوستری 
اباما برای  )clean coal( گفته می شود، طرح دشواری که دردولت 
پیدا کرد، دیده می شود.  تغییر آب وهوا نقش مرکزی  با  مواجهه 
تکنولوژی ای که به نظر می رسد به نمایش گذاشتن آن درمرکز 
دیدگاه انتخاباتِی رئیس چمهورترامپ برای بسیاری از چالش ها ی 

زیست محیطی وانرژی بود. 

سرجمع، تولید 45 درصد انتشارگازهایِ  گلخانه ای که سبب تغییر 
آب وهوا می شود، ازمنبع سوخت های ِ فسیلی ناشی می شود که 

ازدیربازتاکنون جهان برنیروی حاصل ار آنها تکیه دارد.

به نظر می رسید پروژه کمپر مدلی برای یک نگرش جدید ازتکنولوژِی 
گیراندازِی کربن تامین کند که بتواند بدیلی درسراسر جهان باشد.

اما نیروگاه کمپرمواجه با بیش از دوسال تاخیر وبیش از4 بلیون دالر 
بودجه اضافی است. صاحب نیروگاه با کاهش بودجه، تعقیب های 
مبادله  وکمیسیون  امنیتی   ِ نهادهای  توسط  وتحقیق  سویه  چند 
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مواجه است. تحقیق درمورد این پروژه بیش تر پرده برداشتن از 
یک داستان شکسپیری را می ماند.

دریک سوِی این دایره، ما انتقال بینش عمومِی غالب از امید به 
تردید را می بینیم و درقوسی دیگر، یک راه طوالنِی مهندسی، از 
را درنیروگاه شاهدیم.  اشتباه کاری شخصی،  تا  تبلیغاتی  کوشش 
شرکت  توضیح  پروژه..  بودجه  محتاطانه  افزایش  دایره،  مادراین 
محل  کارکنان  هشدار  تاخیروشدت  درمورد  را  نظارت  ودستگاه 

مالحظه می کنیم.

آیا صاحب پروژه به عمد، دولت،  ازپاسخ هاست:  پرسش هابیش 
و  درموردهزینه  را  مقررات  کنندگان  تنظیم  و  رسیدگی  ماموران 

جدول زمانِی پروژه گمراه کرده است؟

چراپرهزینه ترین نیروگاه درتاریخ امریکا برگرده 23 تا ازفقیرترین 
مناطق کشور نهاده شده؟ آیا جایگزین کردن گازهای ِ گلخانه ای 
گذاری،  سرمایه  ارزش  ایجاد  برای  وسریع  قابل حصول  وساخت 

کافی است؟ این پرسش هاهمچنان باقی است.

Ian Urbina :نویسنده 

تغییر آب وهوا وماموریت ناسا درزمین

ماموران درخالل ماموریت در یخ پهنه ِی ناسا      دراقیانوس 
منجمد شمالی در2011

آسان  است  وقوع  درحال  شمالی  منجمد  دراقیانوس  آنچه  یافتن 
سواریک  می توانید  باشید،  داشته  فراغت  ماهی  چند  اگر  نیست. 
کشتِی یخ شکن، پت پت کنان برپهنه ِی دریا بگذرید در حالی که 

مشغول اندازه گیری هستید.

نوبت به نوبت، می توانید به تصاویر قطب شمال که درطول چند 
دهه گذشته توسط ماهواره ها گرفته شده نیز نگاه کنید.

که  این  باوجود  می گویند.  موحشی  داستان  تصاویر  آن 
اندازه گیری های ِ ماه به ماه می تواند باال وپائین باشد، روند کلی 
به وضوح روی به پائین دارد. درماه گذشته ماهواره ها پائین ترین 
گستره یخ قطبی را برای نوامبر، از1979 که گزارش ها نگهداری 

می شوند، نشان داده اند.

گرم شدن زمین یک نیروی پیش برنده این تغییر است. مادام که 
ما کربن بیشتری به فضا پمپاژ می کنیم، دانشمندان اعالم می کنند 
دانشمندان  می دهد.  دست  از  بیشتری  یخ  حتا  شمال  قطب  که 
است قطب شمال  ممکن  دهه  چند  درظرف  که  اند  کرده  براورد 

درتابستان به کلی از یخ خالی شود.

ناپدیدشدن یخ  های قطب شمال ازقبل تاثیرعظیمی براکوسیستم 
اقیانوس می گذارد.

ازیافته های ماهواره  درنوامبر، تیمی از دانشمندان تحلیل تازه ای 
تولید  اقیانوس  در  که  است  داده  نشان  آنها  یافته  منتشرکردند. 
دانشمندان  یافته.  افزایش  درصد  مقدار47  سال1997  از  جلبک 
تصور می کنند که مقدار وموقع این شکوفا شدن درحال تغییرکل 
زنجیره غذائِی قطب شمال است. آنها اکنون برای یافتن آنچه واقعا 

درحال وقوع است مشغول جمع آورِی اطالعات اند.

استفاده  با  بود،  درناسا  زمین  علوم  برنامه  از  بخشی  مطالعه  این 
می شود.  تامین  ناسا  ماهواره های  توسط  که  زیادی  ازداده های 
اندکی پس ازآن که گزارش های ِ ناسا منتشرشد مشاوران ترامپ، 
رئیس جمهور منتخب، فشار می آورند که مطالعه ِی ناسا درمورد 
سیاره مارا متوقف کنند. اکر ما اجازه دهیم ماهواره های دیده بان 
زمین ازسوسوزدن بازمانند سیاره ما ازتغییر بازنمی ماند. تنها تغییر 

توانائِی درک ما اززمین است.

Carl Zimmer :نویسنده 
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انتخاب نامنتظره

گروه ادبیات: آکادمی نوبل یک بار دیگر جهان را شوکه کرد. برنده 
نوبل ادبیاِت 2016 درروز پنجشنبه، سیزدهم اکتبر با چند روز تأخیر 

اعالم شد: باب دیلن.

نوبل  که  است  نخستین بار  این  امریکائی!  ترانه سرای  و  خواننده 
ادبیات به یک ترانه سرا یا آن طور که آکادمی نوبل در بیانیه  خود 

آورده است »یک شاعر« تعلق می گیرد.

سرشناس  خواننده  و  ترانه سرا  این  ناِم  اعالم  با  رسانه ها  تمام 
این  از  را  خود  شگفتی  ادبیات،  نوبل  برنده  به عنوان  آمریکایی 

انتخاب به نوعی ابراز کردند.

آکادمی نوبل  به تعبیر  و  ترانه هایش  برای  را  جایزه  این  دیلن  باب 
آمریکایی«  شعر  سنت  در  شاعرانه  جدید  تعابیر  »خلق  به خاطر 

دریافت کرده است. 

هفتادوپنج  دیلِن  نوبل،  دائمی آکادمی سوئدی  دبیر  دنیوس،  سارا 
ساله را »شاعری بزرگ« خواند و این گونه تعریف کرد: »نمونه ای 
بزرگ که طی پنجاه وچهار سال در حرفه  خود فعالیت کرده و خود 

را بازآفرینی کرده و هویت هایی جدید ساخته است«.

• برگرفته از: روزنامه شرق 1395/7/24 

او بیش از پانصد ترانه نوشته و دست کم در پنج دهه اخیر به عنوان 
پدیده موسیقی آمریکا مطرح بوده  است.

دیلن در طول دهه های پنجاه و شصت صدای اعتراض و خشم 
یک نسل و چهره محبوب نسل انقالبی به شمار می رفت.

او در غالب آثارش در این دو دهه به انتقاد و اعتراض به سیاست های 
ضدانسانی آمریکا در ویتنام و کشورهای جهان سوم پرداخت، از 

این رو به صدای خشِم مردمان یک دوران بدل شد.

•••

ترانـــه ِی»وزیدن درباد، Blowing in the wind« یکـــــی از 
مشهورترین ترانه های باب دیالن اســــت. این ترانه توسط 
اجرا  زیبائی  به  نیز  امریکائی  دیگر  خواننـــده  باإز«  »جون 

شده.
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وزیدن درباد

انسان  شما  که  آن  از  پیش  کند،  طی  انسان  باید  را  جاّده  چندتا 
صداش بزنید؟

که  آن  از  پیش  کنه،  پرواز  باید  سفید  کبوتر  یک  را  دریا  تا  چند 
درماسه ِی ساحل آروم بگیره؟

وچند بار گلوله ها ِی توپ باید پرتاب بشن، پیش از آن که برای 
همیشه متوقف بشن؟

پاسخ، دوست من، وزیدن در باد است، پاسخ، وزیدن درباد است!

چند سال یک کوه می توند پابرجا بموند، پیش از اون که شسته 
بشه وبه دریا بریزه؟

اجازه  اون که  از  باشند، پیش  زنده  آدما می تونند  برخی  چندسال 
داشته باشند آزاد باشند؟

وچند بار انسان می توند سرش رابرگردوند، و وانمود کند که چیزی 
نمی بیند؟

پاسخ دوست من وزیدن درباد است. پاسخ وزیدن درباد است!

چند بار انسان باید باال رانگاه کنه، پیش از آن که بتوند آسمون 
را ببیند؟

وچندتا گوش باید انسان داشته باشد، پیش از آن که صداِی گریه 
وفریاد مردم را بشنود؟

 و چندتا مرگ اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که ما آگاه شویم چندتا 
انسان مرده اند؟

پاسخ دوست من وزیدن درباد است. پاسخ وزیدن درباد است!

Lyric

How many roads must a man walk down,           

before you call him a man? How many seas must a 
white dove fly,

before she sleeps in the sand? And how many times 
must a cannon ball fly,

before they›re forever banned?

The answer my friend is blowing in the wind, the 
answer is blowing in the wind.

How many years can a mountain exist, 

before it is washed to the sea?

How many years can some people exist, before 
they›re allowed to be free?

And how many times can a man turn his head, and 
pretend that he just doesn›t see?

The answer my friend is blowing in the wind, the 
answer is blowing in the wind.

How many times must a man look up, 

before he sees the sky?

And how many ears must one man have, before he 
can hear people cry ?

And how many deaths will it take till we know, that 
too many people have died?

The answer my friend is blowing in the wind, the 
answer is blowing in the wind. 
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معنای عبارت
 »post-truth ،پسا واقع «

برای یک فیلسوف چیست؟

Sean Coughlan
Education correspondent

 Education & Family 2017 January 12

آموزش وخانواده

مبارزه  نوعی  توصیف  برای   »Post-truth قع،  وا  پسا-  عبارت» 
با  تحریک  است.  کرده  وارونه  را  جهان  سیاست  و  وجودآمده  به 
عبارتی  واقعیت.  به  کردن  ازتوجه  بیش  هیجانی،   ِ استدالل های 
که کوشید احساسی خالف منطق وسیاست هائی ضّد تشکیالت 

به راه اندازد.

»the word of the year ،فرهنگ آکسفورد آن را»با عنوان» واژه ِی سال
معرفی وچنین تعریف کرده است:» حقایق عینی درشکل دادن به 
دیدگاه عاّمه، کمترازکنش های ِ هیجانی وایمان شخصی موثر است«.

تمامِی عزم  دانشگاهیان ودانشمندان، که  برای  نو  دنیای  این  اما 
چه  است،  عینی  واقعیت  بخشیدن  رسمیت  به  برای  تالش  آنان 

معنائی دارد؟ 

اک گرایلینگ AC Grayling، متفکر جهانی، استاد کالج جدید علوم 
هراس  جهاِن  را  واقعیت  پسا  جهاِن  قدم،  ثابت  مبارز  و  انسانی، 
واضطراب، بدون عالمت مشخص می دا ند. این فیلسوف، برنده 
جایزه ِی CBE )کالج مطالعات پایه دربریتانیا( در سال افتخارات نو، 
نسبت به ظهور » فساد درکلیت عقالنی« وآسیب به »ساختارتمام 

دموکراسی« هشدار می دهد..

اومی اندیشد جهان پسا واقعیت از کجا آمده است؟
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تغییر  سال2008  از  پس  واژه  »این  می گوید  گرایلینگ  پرفسور 
رشد  با  مالی،  ُگرومِب  ُگرمبا  سیاست ها ِی  که  زمانی  از  یافت«- 
مسموم کننده »toxic«، نابرا برِی درامد را شکل دادند. وی می گوید، 
نه تنها فاصله بین فقیر وغنی، بلکه یک احساس عمیق ظلم وجور 
درمیان خانواده هایِ  طبقه متوسط، آنان که با رکود طوالنِی درامدها 
مواجه اند، رشد یافته است. با افزایش غیر مترقبِه دلخورِی اقتصادی، 
مهاجرت  مانند  موضوع هائی  درزمینه  هیجان ها  ورکردن  شعله 
نیست. مشکل  اصلی،  جریان   ِ برسیاست های  افکندن  وتردید 

پرفسورگاری لینگ می گوید، یکی دیگر ازاجزاِء فرهنِگ»پساواقع«، 
رشد رسانه هایِ  اجتماعی بوده است. دیگر، بیاییه soundbite، مردم 
پسند واقع نمی شود، این تَله i-bite است، جائی که اعتقاد غیر قابل 
تامل می تواندمانع دلیل وبرهان شود.کِل پدیده پسا واقع تقریبا این 

است، » اعتقاد من ارزشمندتر ازامر واقع است«.

این است محدوده ای که من در هرسوِی چیزها احساس می کنم. 
نیرو  واقعیت  این  تفکراز  این  است خود شیفتگِی وحشتناک.  این 
یک  به  شما  کنید.  منتشر  را  اعتقادتان  می توانید  شما  که  گرفته 
عالَم درد وکالهی با دو سوراخ روی چشم balaclava، نیاز دارید تا 

عقیده تان را منتشرکنید، اگر نتوانید ناشری بیابید«.

است.  آیفون  یک  دارید  نیاز  اکنون  شما  که  چیزی  آن  همه ِی 
هرشخصی می تواند عقایدش را منتشر کند- واگرشما با من هم 
عقیده نیستید، این حمله ای علیه من است ونه اعتقاداتم. واقعیتی 
مقدم  صِف  تا  باقدرت  را  خود  ورسم  راه  قادرمی سازد  شمارا  که 
پیش برید وبه عنوان فردی مشهور مورد توجه قرار گیرید. » اخبار 
ساختگی« دررسانه های اجتماعی، تبدیل به بخشی از مناظره هاِی 

پیش از انتخاباِت امریکا شد.

پرفسور گرایلینگ هشدارمی دهد: ازیک فرهنگ آنالین نمی توان 
راست ودروغ را ازیکدیگر تمیز داد. لغِت» انجام داد، did the« رادر 
گوگل بگذارید. یکی از اولین چیزهائی که می بینید این است؛ » آیا 
هولوکاست واقعا اتفاق افتاد«، و پیوندی که به شما خواهد گفت، 

نه، چنین نبود. 

ماست«.  عمومی ودموکراسِی  وشنود  گفت  »تباهِی  روند،  این 
در  کوتاه  نظر  اظهار  چند  می دهدکه  هشدار  فرهنگی  اودربارِه 
را کسب کند که یک مجموعه ِی  اعتباری  توئیترمی تواند همان 

کامل تحقیق. 

پست  با  پرفسور،  یک  عنوان  به  شایسته ای  نحو  به  وی 
روشنفکری،  ریشه های  عنوان  به  گرائی  ونسبی  مدرنیسم 

»ماندگاردرچشم انداز« پسا واقع، احساس همدردی می کند. 

» هر چیز نسبی است. تاریخ ها برای هرزمانه ای درست می شوند- 
چیزی از این دست امر واقع نیست..شما می توانید به بینید چگونه 

آن چیزراهش را غیر مستقیم به درون امر واقع هموار می کند.

آن چیز به طور غیرارادی در را به روی نوعی از سیاست ها، بی 
.«opened the door« ،دغدغه ِی داشتن دلیل ومدرک، بازکرده است

اما آیا این همواره بخشی ازنبرد اندیشه ها نبوده است؟ 

را   Adlai Stevenson استونسون  آدالل  داستان  گرایلینگ  پرفسور 
ریاست  انتخابات  در  ناموفق  لیبرال  مبارِز  می کند،  نقل  ما  برای 
»آقای  شد؛  گفته  او  به  که  کسی  در1952.  امریکا  جمهورِی 
رای  تو  به  درامریکا  اندیشه ای  صاحب  هرشخص  استونسون، 

می دهد. و اوگفت: عالی، اما من به اکثریت نیازدارم«.

این فیلسوف می گوید تغییر قابل توجهی وراِی مرزهای ِ چرخش 
انتخابات ودرون چیزی اساسا متفاوت وجوددارد.

می گوید،  می دهد،  قرار  تاریخی  پرسپکتیو  در  را  سخنش  وی 
از  ناپایدارو متعصِب قبل  المللی، بیشترشبیِه عصر  چشم انداز بین 
جنگ جهانِی دوم است. چیزی غیر قابل تحمل درامتداد دهه ِی 
فقط  ندارید،  نیاز  حقایق  به  شما  اند  فهمیده  بچه ها  این   .1930

دروغ بگوئید.
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اسامي اعضاء انجمن شرکت هاي بازرسي فني و آزمایش هاي غیرمخرب ایران 

 

آدرس نمابر تلفن مدیر عامل )نماینده(نام شرکت ردیف 

8806844088068442سیامک جوان شایانیارتقاء گستر پویا 1
تهران- اتوبان همت غرب به شرق- خیابان 

شیراز جنوبی- کوچه یاس - پالک 14- واحد 
2- طبقه اول- کد1436943683

188794927-88794890موسي الرضا روحاني ایکا 2
تهران - جردن - خیابان آرش غربي- پالک 

4

38847749-38847748051-051سید صادق اسالمی رادایمن آزماي شرق 3
مشهد - میدان هاشمیه- بین پیروزی 36 و 

38- پالک 1190

32231817-32231800031-031جمال الدین صالح ایمن پرتو 4
اصفهان- خیابان شمس آبادي- چهارراه 

قصر- ساختمان شمس- واحد 108

2290945522912981مجید مصلحی ایده گستر کاوه 5
تهران- میرداماد- خیابان نساء- کوچه 

پیرزاده- پالک3- ساختمان سام

32306527-32306527031-031امیر فرهمند دهقان پور ایمن پاد نوین اصفهان 6
اصفهان- خیابان الهور- خیابان بالل شرقی- 

پالک 229- طبقه 3

32508709-34474560026-026غالمرضا غفوری افشاری ایمن پرتو ایرانیان 7
کرج- بلوار مطهری- روبروی اداره کل ارشاد 

- برچ نیکان- طبقه 5- واحد 19

3667533836675538ساسان خطامی کرمانشاهیایمن تیام سپاهان 8
تهران- جاده خاوران- عباس آباد عالقمند- 

میدان وحدت- مجتمع صدرا- پالک 27

33356961-33356961041-041فرزاد سرپریآراد پایا کیفیت آریا 9
تبریز- خیابان فارابی جنوبی- نرسیده به 

زیرگذر آبرسان - ساختمان ال کاپی - طبقه 4

6655378166553782علیرضا علیزاده آرمان پرتو10
تهران- خیابان بهبودي- باالتر از چهارراه 

نصرت- پالک 312- طبقه دوم

37287961-1051-37234000-051علی قاینی آرمان یلداي سپهر11
مشهد- خیابان آب کوه- بین آب کوه 11 و 

13- پالک 331- طبقه دوم - واحد 4

6643464766424748دیوید ویلیام رابینسونآریا اس جي اس 12
تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربي- 

پالک 19

7-788335864-88335864امیر دادخواه آریا آزمون صنعت 13
تهران- خیابان کارگرشمالي- خیابان چهارم - 

پالک 26- واحد2

2201943022019436نوید فرخی آریا سینا کنترل )آسکو( 14
تهران- خیابان فرشته- خیابان بیدار- کوچه 

گردغربی- پالک 6- واحد 2



4496746744967458حسن کریم آزما گستر نیما 15
تهران- بزرگراه ستاری- بلوار فردوس شرق- 
بین حسن آباد و عقیل- پالک 361- واحد 

یک 

آزمایشگاه فني و 16
888025420-88007953سیدرضا حسینیمکانیک خاک 

تهران- خیابان کارگر شمالي- باالتر از جالل 
آل احمد- روبروي دانشگاه تربیت بدني 

17
آزمایشگاه مکانیک 
خاک چهارمحال 

بختیاري
32225080-2038-32227711-038سیدرضا احمدیان

شهرکرد- مجتمع ادارات فرهنگیان- خیابان 
پیروزی- روبروی اداره کار 

آزمون خدمات صنعت 18
ایرج ندیمپویا

44455390-
44426200

44426200
تهران- بزرگراه شهید ستاري- بلوار الله- 

الله شرقي- پالک 3- واحد 8

محمدرضا رضائيآزمون گران تهران 19
66416331-
66468040

66969572
تهران -خیابان فلسطین- نبش بزرگمهر-

ساختمان 141 -طبقه4-شماره 54

33323492-33337500031-031سید حامد خدایی آزمون گستر اسپادان 20
اصفهان- میدان جمهوری- خیابان امام 

خمینی- خیابان ساحل - پالک 26- کدپستی 
8139654438

4401712644068012بهزاد پرماسی آزمون گستر آسیا21
تهران- بلوار فردوس شرقی- خیابان وفاآذر 

جنوبی- کوچه پرستو- پالک 1/3

محمدباقرپور زرگرآزمونه فوالد 22
031-36259394-

6253098
031-36274033

اصفها ن-خیابان حکیم نظامي-خیابان 
محتشم کاشاني-نرسیده به بیمه ایران 

پ110-طبقه2

آزمونهای غیرمخرب 23
2621348022046691هاشم رحمتی پیشرفته 

تهران- خیابان آفریقا- خیابان سایه - پالک 
67- واحد 16 

8810561288558493نیما حبیبی واحد زنجانیآلتون هونامیک ویرا24
تهران- خیابان قائم مقام- جنب تهران 

کلینیک- کوچه آزادگان- پالک 25- واحد 8

2088344487-88323119جالل محرابی آی اس تهران 25
میدان   - فراهانی  مقام  قائم  خیابان  تهران- 
شعاع- خیابان شهید خدری- پالک 50- طبقه 5

2788198128-88198126علی مهتاب روشن آی جی اس 26
تهران- خیابان برزیل شرقی- نبش کوچه 

نارنج- پالک 2/4 - طبقه اول 

34455666-34455544061-061نوید بهرامی باراکا خاورمیانه 27
اهواز- زیتون کارمندی - خیابان زاویه - نبش 

صالحپور- پالک 67- طبقه 4- واحد 7

بازآفرینان صنعت 28
اسماعیل احمدیجنوب

88652531-
88655125

88640027
تهران- بلوار آفریقا- خیابان شهید ناصری- 

پالک 81- طبقه 4

بازرسان فنی 29
4397000088216458پژمان شاه اویسی مستقل ایده 

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان 
ونک- کوچه نگار- پالک 21

بازرسي فني کیمیا 30
589773413-36036483-051مجتبي شمقدري صنعت شرق

مشهد- بلوار سید رضي- سیدرضي 33- 
پالک 1/239



8934222288886310وحیداله زنجان پور بازرسي مهندسي ایران 31
تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از پارک 

ساعي- پالک 2434

بازرسی فنی ایرانیان 32
988904659-88894516علی اکبر نوح روش ) ایریکو( 

تهران- میدان فاطمی- خیابان جویبار- پالک 
25- طبقه 2

بازرسی مهندسی و 33
8877889288778627بهروز قدیمی صنعتی ایران 

تهران- ولیعصر- مقابل نیایش- بلوار 
اسفندیار- پالک 54

33522627-7026-33524126-026جمشید مجنون جهرمي به بین صنعت 34
کرج- خیابان درختي- نبش میدان معلم- 

ساختمان اورانوس- طبقه اول- واحد2

بهینه سازان اعتماد 35
33251319-8041-33251317-041محمدرضا نهامی صنعت 

تبریز- خیابان حافظ- روبروی خیابان 
نیروانتظامی- ساختمان 42

788008119-88632256مسعود دامغانيبینا پرتو 36
تهران- خیابان کارگر شمالي-بعد از جالل آل 
احمد-خیابان 14 )عزیزي(- دو راهي انتهاي 

کوچه - پالک12-طبقه 3 

2205742222057352مجید دانشگربیرووریتاس37
تهران- خیابان آفریقا- کوچه گلدان- پالک 

8- طبقه دوم 

888014028-88014027امیر محمد برهان آزاد پارسیان شرق 38
تهران-میدان فاطمي - میدان گلها- بلوار 
گلها- خیابان مرداد- خیابان خرداد- پالک 

91- طبقه 3

اصفهان - کیلومتر 5 جاده تهران 33964880-33923001031-031سید مصطفي الهي پاالیش نفت اصفهان 39

علیرضا صوفي زاده پایش گستران پیشرو40
26217573-
26217095

26216629
تهران- خیابان آفریفا- خیابان مهیار- پالک 

64- واحد 3 

پترو تجهیز کاال 41
26214485احسان هدایت نیاراستین

تهران- خیابان آفریقا- خیابان طاهری-
خیابان ایثار3- کوچه ایثار 4- پالک 30- واحد 

3

34201486-1041-34280000-041عظیم عبدل نژاد ممقانيپتروشیمي تبریز42
تبریز-انتهای اتوبان کسایی- کیلومتر 3 اتوبان 

باکری- صندوق پستي51745-354

جهانگیر نکوئيپرتو آزمون آذر43
88219681-
88617980

88040562
تهران- شیخ بهایي شمالي- کوچه دانشفر 

غربی- بن بست گل- پالک 10

8861288088602633جلیل روزي طلب پرتو کاران تابش 44
تهران- شیخ بهایي شمالي- باالتر از مرکز 
خرید سئول- روبروي امداد خودرو- پالک 

69- واحد 1

سید محسن ذوالفقاریپرتو کاوش شمس 45
77459891-
77459314

77459491
تهران- بزرگراه رسالت- بعد از چهارراه 

سرسبز- پالک 520- واحد 2



ابوالفضل بنایي پرتو نور پارسیان46
031-36258159 
021-77794295

031-36258159

اصفهان- سه راه حکیم نظامي - خیابان 
ارتش- کوچه شماره 35- پالک 

117- طبقه اول- واحد سمت چپ- 
کدپستي8175997379

2204278822013203ولی اله گودرزیپرتودژ47
تهران-خیابان ولیعصر-باالتراز پل شهید 
چمران- پالک 2869- واحد 4- کدپستي 

1965613915

5572562355719393علیرضا سلطان محمدیپرتوساز صنعت 48
تهران- انتهای خیابان حیحون- خیابان 

شهید برادران عرب- خیابان افتکاری- پالک 
112- زنگ اول 

38308638-38308638071-071سجاد نگهبانپرتوکاران پارسه ایرسا49
شیراز- خیابان باغ حوض- کوچه 

5- فرعی 9- ساختمان سینا-طبقه همکف- 
کدپستی6634495717

38385425-38385386071-071سامان غریبیپرتوکاران شهر راز50
شیراز- بلوار امیرکبیر- مجتمع تجاری برج 
صنعت- ورودی3- واحد 422- کدپستی 

7176775698

34440020-2061-34459900-061غالمحسین کردي پور پرتونگاران اهواز 51
اهواز-زیتون کارمندي-خیابان خاقاني شمالي- 

بین زیتون و رسالت- پالک 28

766925165-66907376حسین دادبخش پرتونگاران صبا 52
تهران-خیابان توحید-کوچه بت شکن-

پالک8- طبقه اول

4682400346823830علی فاضلی پرشانا فنی پاسارگاد53
تهران- شهرقدس- انتهای بلوار امامزاده- 

پالک 9

پژواک بنیان نوین 54
8868008388680083پژمان رفیعی صنعت 

تهران- خیابان مطهری- نبش علی اکبری- 
ساختمان نقش طاووس- پالک 133- واحد 

10- طبقه 3

7780255577802555کیامرز ساماني رادپویا پرتو سامان 55
تهران-میدان رسالت-ابتداي خیابان هنگام-

کوچه هامون غربي-پالک 34- واحد1 

8884672188342485حسن پورصباغپویا گستر موعود 56
تهران- خردمند شمالي- کوچه دوم- پالک 

3- واحد 10

38348439-38348439071-071اله داد عباسی پویش آزمون فارس 57
شیراز - بلوار عدالت- بلوار تندگویان- نبش 

کوچه 12- 

2204876522056482محمد حسن جعفریپویشیار58
تهران- بلوار آفریقا- بلوار گلشهر- پالک 

22- طبقه 01

4448669244405526مرتضی ثانی خانیپیشگامان فنون پارس59
تهران- بلوار سردار جنگل- بعد از تقاطع 

میرزا بابایی- ضلع شمال پارک شاهد- خیابان 
آسترکی- پالک 3

34417650-34417650061-061بهرام جهان بخش رحم دلتابش آزمون پژواک 60
اهواز- بلوار نفت- شهرک آغاجاری- خیابان 

71 نسرین- پالک 74 



8805822288058223اسد باباخانیتابش پرداز پگاه 61
تهران- خیابان شیخ بهایی شمالی- خیابان 

21- پالک 8- طبقه 3- واحد 4 

9044041068-44049288مهرداد خلجي تدبیر ساحل پارس 62
تهران - میدان صادقیه - بلوار فردوس- بعد 

از گلستان شمالي- پال ک239- مجتمع 
2B آبشار- طبقه دوم- واحد

37866116-37866185031-031مجید عابدینی تدبیر آزمون سپاهان63
اصفهان- خیابان رودکی- روبروی اداره 

گذرنامه - پالک 841

988741040-88741027ابراهیم ضیائی تکین کو64
تهران- خیابان مطهري- خیابان کوه 

نور- بعداز خیابان پنجم- پالک 81- طبقه 
دوم- واحد 11

توس آزمون گستر 65
38840970-70051-38840960-051علیرضا کافیان عطاریشرق

مشهد- بلوار پيروزي- نبش پيروزي 
-32/1 پالك -180 طبقه -2 واحد 4

8874954988754280کامران رضایي توف نورد ایران 66
تهران- خیابان سهروردي شمالي - خیابان 

فیروزه - پالک 22- طبقه 4- واحد 1

7760006377503238محمدصادق توالیی ثمین صنعت گیو 67
تهران- خیابان طالقانی - بین بهار و سه راه 

طالقانی- پالک 86- واحد 6

43340436-43340436051-051علی رفیعیه جوش پژوهش سورنا 68
نیشابور- خیابان 15 خرداد- نبش 15 خرداد 

14- ساختمان شارستان- طبقه اول

جوش صنعت پرهون 69
43854648-33435975021-051مهدی میرزایی توس

مشهد- بلوار جمهوری اسالمی- خیابان پروین 
اعتصامی- بین پروین 24 و 26- پالک 318 

70
مشهد- میدان استقالل- آزادی 2- پالک 15 36075460-36046348051-051قاسم قربانیجوش گستر توس 

6641562466465635سلیم ناصري خانه صنعت باستان 71
تهران- خیابان جمهوري- مابین ابوریحان و 
دانشگاه- بن بست تجلي- پالک 1- طبقه 

دوم 

خبرگان بین الملی 72
علیرضا توکلی تهران

66122533-
66122549

66123849
تهران-بلوار میرداماد- جنب پمپ بنزین- 

پالک 771- طبقه اول 

خدمات نفتی نیکو دریا 73
4468322-44683210764-0764الیاس نجفی دریادالن کیش

کیش - مجتمع تجاری اداری سارینا 1- واحد 
205

4466810044668153علي اصغر قلیچ خاني خدمات هوایي پارس 74
تهران- میدان آزادي- کیلومتر 4 جاده 

مخصوص- 

رادیوگرافی 75
8870423388704232قریب شریکی صنعتی ایران 

تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست- 
خیابان هفدهم- ساختمان شماره 71

راه اندازی، تعمیر و 76
4397000088216458حسین شاه اویسی نگهداری پارسیان آسیا

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان 
ونک- کوچه نگار- پالک 12



8876-88760615233-0615233رضا دریاشناسراهبران صنعت جنوب 77
ماهشهر- خیابان طالقاني - خیابان مجدم - 

کوچه تالش 2- پالک 40

8889510388904659حامد سینایی پور فردرایان پترو آزمون78
تهران- میدان فاطمی- خیابان جویبار- پالک 

52- طبقه 2

36268532-36271301071-071وحید جوانروح کیويروش نوین 79
شیراز- خیابان قصرالدشت- خیابان ولیعصر- 

شماره 195

2235572922355729مهدی جهانی زاگرس آتیه 80
تهران- سعادت آباد- میدان سرو- کوچه 
گلها- پالک 53- کدپستی 1998994993

4401188044041897نبی رزمجوییزاگرس تطبیق کاال81
تهران-فلکه دوم صادقیه- ابتدایبزرگراه آیت 

اله کاشانی- خیابان بوستان یکم- پالک 
21- واحد 5

8844540188459716اسداله اردشیر تنها زنگ آزمون 82
تهران- خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- 

خیابان زیتون- پالک 9- واحد 6

7719971177192908شاهین آقاجانیسنجش پوشش دقیق 83
تهران- میدان رسالت- خیابان نیروی دریایی- 

نبش جاجرودی- پالک 34- واحد 3

4406421044045539مهرداد کرميسیستم جوش آریا84
تهران - اتوبان ستاري شمالي- نبش کوچه 

شاملو- پالک 92- واحد 11

6631821766318342جبرائیل دولت پناه صنعت سرخ پاسارگاد85
تهران- بازار آهن شادآباد- بهاران 2- بلوک 

32- طبقه 1- واحد 59

صنعت گستر نوین 86
37241182-37239323058-058هادی رحیمی اسفر این 

خراسان شمالی- اسفر این- خیابان طالقانی- 
بین طالقانی 26 و 28- پالک 277

7713788677137886روح اله اناری طرح جوش کاوش 87
تهران- نارمک - تقاطع دردشت و گلبرگ 

شرقی- خیابان 68- پالک259

2588925829-88925519حمیدرضا کلباسیفرادانش 88
تهران- کریم خان - خیابان استاد نجات 
الهي- نبش کوچه جرداق- پالک 269- 

ساختمان پردیس ویال- واحد202

4-466595223-66595223جمال اصفهانی فرامعیار اوراسیا89
تهران- خیابان آزادی- روبروی خیابان دکتر 

قریب- پالک 138- واحد 20

2621611022657617حمید تازیکه فرایند کنترل 90
تهران-خیابان آفریقا- باالتر از ناهید- کوچه 

طاهري- پالک 21- واحد 4

4397000088216458پیمان شاه اویسی فالت پژواک 91
تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان 

ونک- کوچه نگار- پالک 21

8881310188813102منصور علیدوستيفن آوران مادون قرمز92
تهران- خیابان کریمخان زند- نبش سنایي - 

پالک 103- واحد 4



32257050-32257040061-061امین برزافن کاران صنعت اهواز93
اهواز- کوی شهید سلطامنش- خبابان 13 
آبان- پالک 25- کدپستی 6174796688

52634931-52621528031-031هادی دیرانه کش فوالد آزمون اسپادانا94
اصفهان- فوالد شهر- فاز یک - مجتمع 

پارک - طبقه 2- پالک 61

2209510522350502علی عسل فروشفوالد کاوان البرز95
تهران- سعادت آباد- میدان سرو- خیابان سرو 

غربی- پالک 401- طبقه اول- واحد 05

7-788594303-88594303داود بیک محمدنژاد کاوشگران باصر 96
تهران- میدان فردوسي- خیابان شهید 

موسوي- خیابان بهبهان- پالک 13- واحد4

566594719-66569734بابک محسن زادهکاوشیار آریا 97
تهران- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به 

خیابان دکتر فاطمی- کوچه هما- پالک 4 
)مجتمع اداری الله(- طبقه همکف

36277373-2031-36259441-031کریم قدیمي کمال اصفهان 98
اصفهان-خیابان حکیم نظامي-بعد از چهارراه 

شریعتي- مقابل بانک کشاورزی -پالک 
929 - طبقه1

4499856644998566رضا نیک صفت کاژان جوش گستر 99
وردآورد- خیابان امام حسین- پالک 75- 

طبقه 1- واحد 7

43970004397000جمشید خسروی سامانی کاال تطبیق آسیا 100
تهران- خیابان مالصدرا- خیابان شیراز 

جنوبی- خیابان برزیل غربی- پالک 140- 
واحد 17

2272260122722601هومن شاهی مقنی کاال کیفیت دانا 101
تهران- خیابان شهید باهنر- خیابان محمودی 

2- بن بست در- پالک 3

6659704866597050مسعود ابوالحسنی کاوش کاران مبین102
تهران- ستارخان- کوثر سوم- پالک 5- 

واحد 4 

7771507077706643فضل اله بهادر بهبهانیکنکاو 103
تهران- تهرانپارس- خیابان فرجام شرقی- 
خیابان سراج- نبش کوچه اسالمی- پالک 

69- طبقه 2

شیراز- باالتر از دروازه قرآن- جنب یگان ویژه32426543-5071-32426541-071علییعقوبی کنکاوان معدن شیراز 104

8800988888025146هرمز فامیلی کوبان کاو105
تهران- کارگر شمالی- انتهای خیابان هفتم- 

پالک 7- طبقه 4

کیش آیلند سیلزاند 106
44450414-44450414076-076محمد صدیقی سرویسر

جزیره کیش- فاز 3 صنعتی- خیابان نفت- 
خیابان دانش- قطعه 34 و 35

2670922326709211بهرام حسینی کیفیت پژوهان صنعت 107
تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان 

وزیری پور- کوچه خسروانی- پالک 4- واحد 
28



4441919044419192سیدآرش فردوسگاما راد108
تهران- اشرفي اصفهاني- خیابان ناطق 

نوري - پالک 12- مجتمع آرش- طبقه اول 
غربي- واحد 2

سید مهدي یکاني گاماتست 109
77502715-
77600199-
77601776

77529609
تهران-خیابان طالقاني - بین خیابان شریعتي 

و بهار-پالک 86-طبقه اول

  9-88701401    محمدرضا آرممتصا 110
88707442-
88701535

   تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي- 
خیابان پانزدهم- پالک 53

مهندسي سازه کیفیت 111
344008514-44008512محمد چمني پایدار 

تهران- بلوار آیت اله کاشاني- روبروي خیابان 
شهید نجف زاده فروتن- پالک 88- طبقه 

اول

مهندسین مشاور فن 112
466433716-66576093غالمحسین لکي شیرازآوران تام تابان

تهران- میدان توحید- خیابان پرچم- شماره 
36- طبقه دوم- واحد 4

مهندسی و بازرسی 113
5525350255266003مجید رحمانی فنی مخازن آلیاژدار

تهران- چهاردانگه- خیابان چمران )سه راه 
بوتان( - نرسیده به میدان گلشهر-پالک 84

مهندسین مشاور 114
32903857-32903858025-025سعید دولتی سرزمین قنات 

قم- خیابان امام خمینی- بلوار شهید مطهری 
شمالی- 17 متری بنیادی- کوچه 8 - پالک 

24

مهندسین مشاور و 115
مصطفی شریفی بازرسی طوبی تاک 

66488392-
88811934

88812846
تهران- خیابان انقالب- جنب وصال شیرازی 

- کوچه اوسکو- پالک 12- واحد 4- 

نام آوران صنعت 116
34453569-34437997061-061عبدالمجید صنگورخوزستان 

اهواز - زیتون کارمندي- خیابان فیاض - بین 
زهره و زیبا- پالک 1/55 

2688963720-88989824صادق پور سهرابنصب آزمون راد117
تهران-خیابان کارگر شمالي- باالتر از 

تقاطع دکتر فاطمي- کوچه دیدگاه- پالک 
26- طبقه دوم 

نظرپردازان ارزیابی 118
8819631888191498عادل نظارت تجارتگران 

تهران- خیابان جردن- پل آفریقا- خیابان 
قبادیان شرقی- پالک 5- طبقه 5- واحد 17

8875614988528356اسد اله جوان نوآوران فنون راد 119
تهران- خیابان سهروردي شمالي- نرسیده به 
تخت طاووس- خیابان باغ- پالک 2- واحد6

36202801-36202801031-031غالمرضا رضایينیک آزمون آسیا120
اصفهان- خیابان حسین آباد- بن بست ادیب 
)کوچه 38( - پالک 684- واحد 1- کدپستي 

8175935491

37851113-37851114031-031احمد باباصفرینیما آزمون فوالد 121
اصفهان- سه راه سیمین -انتهاي بلوار 

جانبازان -نبش خیابان استاد شهریار-ساختمان 
f531 نیما-پالک




















