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 1 کارشناس 

 کارشناس نشریۀراهنمای تدوین مقاالت در 

 .هستند ها روبروهای مختلف کارشناسی با آنموضوع مقاله در ارتباط با مشکالتی باشد که کارشناسان در رشته .1

 .)یا نویسندگان( باشدها و تحقیقات نویسنده مقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

یک از نشریات )یا مجموعه مقاالت یک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال یا در هیچمقاله قبال برای هیچ .3
 .باشدها( چاپ نشدههمایش

به باال( نوشته شود. برای متن فارسی از قلم  2007های )ترجیحا ویرایش Wordافزار مقاله بااستفاده از نرم .4
B Nazanin  و برای متن انگلیسی از قلم  13فونت  باTimes New Roman  استفاده شود 12و فونت. 

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمکلیه فرمول .5

مقاله ارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت ارسال گردد. پس از دریافت  .6
ال ها به آدرس الکترونیکی نویسنده مقاله ارس، داوری و سایر پیگیریفایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی

 .شودمی

 .صورت پاورقی آورده شودها بهیادداشت .7

فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا )ابتدا فارسی و سپس انگلیسی( آورده شود و از تکرار منابع  .8
 .خودداری گردد

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

 .ناشر: نشر محل. کتاب نام(. نشر سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: شدهتألیف کتاب .9-1

نام نویسنده )سال نشر(. عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد،)شماره نشریه(:  خانوادگی، نام: مقاله .9-2
شماره صفحات مقاله. ارجاع به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد و 

 در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع التین خودداری شود.« و دیگران»از نوشتن لفظ 

شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال تألیف(. نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی کتاب ترجمه .9-3
 مترجم. محل نشر: نام ناشر.

 صفحه باشد. 20ها حداکثر حجم مقاالت با منابع، جداول و شکل .10

 مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. .11

 .بگیرندتماس  22909033 ۀپیگیری مقاالت با شمار برایشود از نویسندگان محترم تقاضا می
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 2 کارشناس 

 عالیشورای خبرهای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهندس محمدرضا سیدحسینی، رئیس هیأت مدیره
مدیرۀ کانون کارشناسان و دو نفر از اعضا هیأت

رسمی استان سیستان و بلوچستان، در جلسۀ روز 

عالی شرکت کردند و گزارشی از شورای 04/11/97
کانون و مشکالت و پیشنهادهای خود را عملکرد 

 ارائه نمودند.
 

 
  ر های سراسگردهمایی نمایندگان کانون "برگزاری

 "کشور در خصوص نظام ارجاع کار به کارشناسان
در محل شورای عالی. هدف  17/11/97در تاریخ 

 هایکردن تجربهاز برگزاری این گردهمایی: مطرح 
 کار، سنجیدن نقاط قوت و ها در زمینه ارجاعکانون

 

 

ضعف آنها و یافتن سازوکاری بود که تأمین کننده 
هدف چهارم برنامه چهار ساله شورای عالی باشد. در 

تن از نمایندگان ذیربط  38این گردهمایی 
های سراسر کشور حضور یافتند و به بحث و کانون

تبادل نظر در خصوص موضوع گردهمایی پرداختند.

 عالیهای سراسر کشور و همکاران ستاد شوراینمایندگان کانون

 

از راست: عباسعلی دهمرده، سیدمحمدرضا سیدحسینی،ملک  -اسان رسمی دادگستری استان سیستان و بلوچستاناعضای هیأت مدیرۀ کانون کارشن
 محمد نجفی
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 3 کارشناس 

  

 دوعالی و همچنین رؤسای دادگاه تجدید نظر شورای 
هیأت مدیرۀ کانون کارشناسان رسمی نفر از اعضای 

 2/12/97خوزستان در جلسۀ روز دادگستری استان 
  شرکت کردند.عالی شورای

 

 

  

 از راست: علی پروینی، ابوالفضل محمدیان، وحید میرحسینی -عالیرؤسای دادگاه تجدید نظر شورای

 

هوشنگ زند،  - کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستاناعضای هیأت مدیرۀ کانون طهماسب مظاهری ،  - عالیرئیس شورایاز راست: 

 محمد رادمهر 
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 تعریف قیمت روز )بازار آزاد( از منظر کارشناسی رسمی و کاربرد آن در ارزیابی
 )بخش دوم(

 

 

 

 

استان  راه و ساختمانرشته  یدادگستر یکارشناس رسم
 تهران

هیأت مدیرۀ کانون کارشناسان عضو عالی و عضو شورای
 تهران استانرسمی 

 

 
همانطور که در قسمت نخستین مقاله بیان شد، 
برای یافتن قیمت عادله روز که موضوع تبصره ماده 

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  19
است، بایستی از قیمت روز بازار آزاد استفاده نمود. 

در بخش نخست نشان داده شد قیمت در بازار آزاد  و
 متغیر تصادفی است.

 

برای یافتن قیمت روز در روش سنتی با استعالم از 
چند بنگاه در محل این امر صورت می پذیرد لیکن 
این روش از غنای علمی اندکی برخوردار است؛ زیرا 
که در عمل سبب اختالف های زیاد در تعیین قیمت 

 کارشناسان گردیده است.توسط 

در این قسمت از مقاله ابتدا به بیان مشکالت روش 
سنتی پرداخته سپس راه حل این روش با به 
کارگیری مبانی علمی توضیح داده شده در قسمت 

 اول شرح داده می شود.

قیمت بازار آزاد یک عدد مطلق و معین نیست و 
برای یک مورد کارشناسی با توجه به شرایط 

زمان، ریسک پذیری و تمایالت خریدار و  محیطی،
فروشنده می تواند در یک بازه تغییر کند لذا 
متغیری تصادفی است که باید ویژگی های آماری 

 آن تبیین شود.

  محمد مسعود علیزاده خرازی      
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 5 کارشناس 

 ازآن جایی که اکثر کارشناسان با بازار امالک آشنا
هستند توضیحات بیشتر در حوزه امالک بویژه 

  قیمت آپارتمان بیان می شود.

 ه های داده قیمت ملکپایگا
پایگاه های داده ای که می توان با مراجعه به آن ها 
اطالعاتی در خصوص قیمت مسکن یافت به شرح 

فایل های مسکن -2وزارت مسکن -1زیر هستند: 
-5نشریات محلی و آگهی ها -4بنگاه های مسکن-3

بانک مرکزی و سازمان آمار. محاسن و  -6همکاران 
ز منظر نگارنده به شرح جدول معایب این پایگاه ها ا

 زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوع پردازش محاسن معایب
قابلیت 

 استناد
 پایگاه داده ها ویژگی داده ها

 شهر بزرگ چندتهران و  -1

اجاره واحدهای و قیمت فقط  -2

 مسکونی

 انیجزئیات کمتر از ویِژگی های مک -3

 سرعت بروز رسانی متوسط -4

رسمی و تا حدودی  منبع -1

 استنادی

 مکتوب -2

 به بعد قابل دسترس 90سال  -3

 دسترسی همگانی -4

داده های گمراه 

کننده حذف می 

 شود

قیمت های معامالتی با  زیاد

احتمال زیاد مستخرج از 

 فرم رهگیری

 وزارت مسکن

 باالتر از قیمت معامالتی -1

 عدم دسترسی به قیمت معامله -2

 مدت انتظار فروشعدم دسترسی به  -3

 انواع مستغالت -1

 برای تمام شهرها -2

 مکتوب و بروز -3

جزئیات بیشتر از ویژگی های  -4

 ملک

 دسترسی همگانی -5

تحلیل ساده آماری 

بازه قیمت میانه، 

 باال و پایین

قیمت های اعالمی  متوسط

 فروشندگان

 فایل های مسکن

 اطالعات محدود -1

 ارایه اطالعات جهت دار -2

 شفاهی و غیر رسمی -3

عمدتاً متکی به حافظه یا فایلهای  -4

 محدود

 محو اطالعات با تغییر بنگاه یا نفر -5

امکان اظهار توسط غیر مجرب و  -6

 متخصص

 اطالعات محلی -1

 کسب اطالعات حضوری -2

امکان کسب اطالعات متنوع  -3

 )اوقافی، مصادره ای و...(

 اطالعات بروز -4

فروشندگان و اطالعات رفتاری  -5

 خریداران

تاثیرگذاری نظرات 

)ارادی و غیر 

ارادی( و منافع 

شخصی در ارایه 

 داده ها

 بنگاه های مسکن ترکیبی 

 محدود و پراکنده -1

 دسته بنده خاص )متراژ( -2

 هزینه بر -3

 مشخصات کم از ملک -4

 فروشندگان واقعی و نسبتاً سریع -1

 مکتوب و بروز -2

 انواع مستغالت -3

قیمت و نظرات 

فروشندگان بدون 

 کنترل

-قیمت های فروشندگان کم

فقط بخشی که حاضر به 

پرداخت هزینه نشر 

 هستند

نشریات محلی و 

 آگهی ها

 موردی -1

 محدود به حافظه و سوابق شخصی -2

 شناخت و اعتماد -1

 موارد خاص اوقافی و... -2

 همکاران ارزیابی شخصی - نظرات تخصصی

روشهای علمی  برای ارزیابی روند ها نیستندخاص و موردی  -1

 آماری

بانک مرکزی و  اطالعات کلی آماری زیاد

 سازمان آمار

 

 مقایسه کیفی پایگاه های داده ای برای محاسبه قیمت آپارتمان )1جدول 
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این پایگاه های داده ای را می توان به دو نوع تقسیم 
بندی کرد: نوع نخست که مانند قیمت های بنگاه 
ها است که قیمت برای عرضه که اعالمی از طرف 
فروشنده است )قیمت ایجابی( و نوع دوم، قیمت 
فروخته شده که مورد توافق خریدار و فروشنده است 

 )قیمت توافقی(.

با توجه به تمایل عرضه کننده به باالتر بردن قیمت 
تمایل مضاعف بنگاه ها به باالتر ها از میزان واقعی و 

بودن قیمت به علت وجود تعارض منافع آن ها با 
خریدار، در عمل قیمت ایجابی باالتر از قیمت 
توافقی خواهد بود که در این صورت باید با استفاده 
از ضرایب تجربی، قیمت استعالمی از بنگاه ها را به 

 قیمت توافقی تبدیل نمود.

 

 تخمین قیمت روز
ورتی که امکان دسترسی به پایگاه داده قیمت در ص

های توافقی وجود داشته باشد و تعداد این داده ها 
زیاد باشند، امکان دارد که با محاسبات آماری و 
یافتن توزیع احتمالی آن، قیمت روز و بازه اطمینان 
برای آن را بدست آورد ولی در صورت عدم دسترسی 

 ا اضافه کردن قیمتبه این نوع پایگاه داده میتوان ب
های ایجابی و اعمال ضریب تخفیف، چنین توزیعی 
را یافت و در صورتی که همچنان تعداد داده کم 
باشد می توان با فرض پیش نگر، توزیع احتمالی 
داده ها را الگ نرمال مفروض داشت و با داشتن 
جداول توزیع الگ نرمال، بازه اطمینان مورد نظر را 

 یافت.

اسبه توزیع، بایستی داده های پرت در فرآیند مح
حذف گردند. برای این کار روش های مختلفی وجود 
دارد، روش نخست قضاوت کارشناسان است که داده 
های پرت را با استفاده از تجربیات محلی خود حذف 

صدک یا  2.5می نمایند. روش متداول دیگر، حذف 
صدک باالیی و پایینی داده هاست، البته در آمار،  5

روش های بسیار پیشرفته تری هم استفاده می شود 
که به علت کاربرد دشوار از بیان آن ها صرفنظر می 

 شود.

در مرحله بعد، دسته بندی داده ها صورت می گیرد 
که مشکل اعشاری بودن داده ها نیز در این روش 
حل می گردد و نمودار هیستوگرام قیمت ها به 

ان از توزیع دست می آید و در این مرحله می تو
احتماالتی عددی یا با استفاده از روش های مختلف 
برازش بهترین توزیع احتماالتی شناخته شده را 

 تخمین زد.

اکنون می توان میانگین را به عنوان بهترین برازنده 
قیمت روز و توزیع احتماالتی آن را که بازه اطمینان 
 از قیمت محاسباتی را نشان می دهد گزارش نمود.

 

 یده داشتن توزیع احتمالفا
در روش سنتی، بازه اطمینان قیمت مسکن در حل 

با هم اختالف  %10اختالفات در صورتی که کمتر از 
داشته باشند به عنوان کم اهمیت تلقی می شود. در 

بازه زیاد یا کوچک باشد.  % 10صورتی که می تواند 
 این عدد به انسجام بازار و فاصله قیمت ها از هم

دارد و در آمار و احتمال به شاخصی به بستگی 
 وابسته است.  عنوان کشیدگی

در صورتی که قیمت ها در یک منطقه بسیار به هم 
نزدیک باشند و ویژگی های آن امالک هم مانند هم 
باشد، کشیدگی زیاد خواهد بود و بازه ده درصدی، 
عدد بزرگی است و خطای باالیی دارد و در منطقه 

گی های امالک و شرایط آن ها ای که اختالف ویژ
با هم بسیار متفاوت و متغیر است، کشیدگی کم 
است و عدد ده درصد در این جا خیلی سختگیرانه 

 خواهد بود.

با داشتن توزیع می توان این بازه را به پراکندگی 
داده ها که با انحراف از معیار تبیین می شود و بیانگر 

بیان کرد. در میزان مشخصی از احتمال وقوع است 
صورتیکه داده ها از توزیع نرمال تبعیت کنند، 
اعدادی که در بازه میانگین به عالوه و منهای یک 

احتمال  % 68انحراف معیار قرار می گیرند، برابر با 
وقوع دارند که در بسیاری از علوم و صنایع این روش 
برای بیان کمیت ها به صورت استاندارد پذیرفته 

 شده است.
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 :1394نمونه : آمار سال 
 مسکونی  اده های موجود برای آپارتمان هاید

 شهر تهران 
برای تخمین استهالک خانه های واقع در شهر 
تهران، از داده های سامانه اطالعات بازار امالک ایران 
)سابا(، دفتر برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد 
مسکن استفاده شد که این دفتر اطالعات فروش و 

های مسکونی معامله شده در برخی اجاره خانه
شهرها از جمله تهران را در پایگاه اینترنتی 

http://hmi.mrud.ir/sabaa  .قرار می دهد
گانه شهر تهران در 22اطالعات برای تمامی مناطق 

سه بازه زمانی مورد مطالعه قرار گرفت. اطالعات 
تا پایان  1394از مهر  -ی ای سه بازه زمانیآمار

، از مهر 1394تا پایان  1394، از فروردین 1394
آورده شده  1در جدول پ -1394تا پایان  1394

است. نام محالت براساس نام گذاری این سامانه 
 است.

 ویژگی های کلی داده های مورد استفاده این تحقیق
داده های شهر تهران برای این تحقیق مورد استفاده 

محله  267منطقه و  22بوده است. این شهر به 
تقسیم شده است. به طور کلی، سطح درآمدی در 
این شهر از جنوب به شمال افزایش می یابد. اعیان 
و ثروتمندان در قسمت شمالی شهر متمرکز شده 

حت ااند. بر طبق طرح تفصیلی توسعه این شهر، مس
 کیلومتر مربع است.  730کلی آن برابر با 

آپارتمان داده های ثبت شده در این سامانه برای 
و پس از حذف داده های پرت بالغ بر  های نوساز

 داده بوده اند. 39810
 

 بروزرسانی قیمت فروش مسکن
در ابتدا، قیمت مسکن در بازه های مختلف زمانی 

ز گزارش باید از نظر ارزشی همسنگ شوند لذا ا
اطالعات قیمت فروش مسکن در شهر تهران پاییز 

 استفاده شد. 1394
 
 

 

قیمت  1394تا پاییز  1393، از پاییز 1شکل  مطابق
 فروش یک مترمربع آپارتمان ثابت مانده است لذا 

 

 نیازی به همسنگ کردن قیمت ها نیست.

  

 حجم معامالت مسکن - 1شکل 

 

فروش امالک متیمتوسط ق  -1شکل   

http://hmi.mrud.ir/sabaa
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 روش حذف داده های پرت
داده های با ویژگی های زیر با توجه به نظر خبره 

متر مربع به  300حذف گردیدند. مساحت باالی 
است و  علت آنکه از جنبه مصرفی خارج شده

متر مربع به علت آنکه در ایران  40مساحت زیر 
چندان جنبه مصرفی ندارد. قیمت هر متر مربع 

میلیون و زیر یک میلیون با توجه  30آپارتمان باالی 
به اینکه غیر عرف بودند حذف گردید. قیمت کل 

 میلیارد نیز حذف شدند.  4باالی 
 

مقایسه روش سنتی بازه اطمینان با روش 
 احتماالتی

جهت مقایسه روش سنتی و احتماالتی، مقادیر 
قیمت آپارتمان های فروش رفته نوساز در سال 

، برای محالت مختلف منطقه 3از جدول پ  1394
 دو تهران استفاده می شود.

دو محله شهرآرا و شهرک آزمایش که میانگین 
میلیون تومان  3/6قیمت آن ها هر دو در حدود 

افیایی هم در مجاورت هم هستند است و از نظر جغر
برای مقایسه استفاده شد. میانگین مساحت 
آپارتمان های فروخته شده در شهرک آزمایش 

مترمربع  3/106مترمربع و در محله شهرآرا  5/116
بوده است. در ادامه نقشه این محله ها براساس 

 سایت سابا ارائه می گردد.
از  و پایین تر ابتدا با استفاده از روش ده درصد باال 

میانگین، احتمال وقوع قیمت برای این دو محله 
محاسبه شد. برای محله شهرک آزمایش این بازه 

آپارتمان های فروخته شده و برای محله  %31شامل 
گردید که نشان می دهد که  %60شهرآرا برابر با 

روش سنتی سطح یکنواختی از احتمال را برای این 
ی دهد و بازه اطمینان دو محله مشابه به دست نم

محله شهرآرا قابل قبول تر است چون احتمال وقوع 
بیشتری را برآورد کرده است؛ ضمنا به علت عدم 
تقارن قیمت ها حول میانگین در برخی محالت، 
گرفتن یک ضریب ده درصدی هم برای حد باال هم 
برای حد پایین بیانگر مناسبی از سطح اطمینان 

 نخواهد بود.

چولگی کم و پراکندگی متوازن داده ها به علت 
توزیع داده ها نرمال فرض شد و بازه اطمینان برابر 
با انحراف معیار برای دامنه باال و پایین انتخاب شود 

درصد ایجاد خواهد  68بازه ای با سطح اطمینان 
 شد.

بر این اساس برای محله شهرک آزمایش بایستی  
 اذ شود ولیدرصدی نسبت به میانگین اتخ 25بازه 

درصدی باید از  12برای محله شهرآرا بازه اطمینان 
 میانگین فاصله گرفت.

علت این امر آن است که انحراف معیار محله شهرآرا 
از محله شهرک آزمایش کمتر است یعنی در واقعیت 
پراکندگی داده ها در شهرک آزمایش بیشتر از 
شهرآرا است؛ ضمنا هر چند این دو محله میانگین 

 یکسانی داشتند. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهرآرا شینقشه محله شهرک آزما ) 3شکل 
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1394مقایسه بازه قابل قبول برای قیمت دو محله شهرک آزمایش و شهرآرا در سال ( 2جدول   

 

میانگین این دو محله به هم نزدیک بوده است 
لیکن با توجه به رفتار متفاوت مصرف کنندگان 
که تنوع و پراکندگی بیشتری در شهرک 

، روش ده آزمایش نسبت به محله شهرآرا دارد
درصد باال و پایین عرف منطقه در این محله 
روش مناسبی نیست. در صورتیکه اگر از روش 
احتماالتی استفاده شود، تفاوت های رفتاری در 
محالت نیز در دقت اعمال شده و محاسبات 
براساس سطح برابری از خطا ارائه می شود که 

سان از تضییع حق افراد جلوگیری می  بدین
 شود.

همانطور که دیده می شود در باال منحنی توزیع 
داده های دو محله شهرک آزمایش و شهرآرا 
آورده شده است. توزیع قیمت ها در این دو 

 محله نزدیک به توزیع نرمال است.
 
 
 

 
 

 شهرآرا شهرک آزمایش محله
 3/106 5/116 مساحت میانگین داده ها )مترمربع(

 31/6 31/6 میانگین )میلیون تومان(
 75/0 57/1 انحراف معیار )میلیون تومان(

 15/6 15/6 میانه )میلیون تومان(

 اطمینانبازه 
 روش سنتی

 درصدی 10

 حد باال
 94/6 94/6 قیمت )میلیون تومان(

 30% % 6/15 احتمال تا میانگین

 حد پایین
 68/5 68/5 قیمت )میلیون تومان(

 %30 % 6/15 احتمال تا میانگین

 %60 % 2/31 درصد احتمال وقوع در این بازه

 بازه اطمینان
 روش احتمالی

 یک انحراف معیار

 باالی قیمتحد 
88/7 

 باالی میانگین( % 25)
05/7 

 باالی میانگین( % 12)

 حد پایین قیمت
74/4 

 پایین میانگین( 25%)
56/5 

 پایین میانگین( 12%)

 %68 %68 درصد احتمال وقوع در این بازه

از طرفی در صورتی که دو محله با پراکندگی 
یکنواخت باشند اما سطح قیمت ها در آن دو 
متفاوت باشد، انتخاب روش ده درصدی به علت آنکه 

بازه اطمینان را به میانگین متصل می کند، روش 
صحیحی نیست. پیش فرض روش سنتی آن است 
که هر محله ای که سطح قیمت ها در آن باالتر باشد 

 هیستوگرام داده های دو محله شهرک آزمایش و شهرآرا( 4شکل 

 منحنی توزیع داده های دو محله شهرک آزمایش و شهرآرا(  5شکل 
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باز اطمینان قابل قبول هم برای آن باالتر است عمال 
که این موضوع صحیح نیست و بستگی به رفتار 

  مصرف کنندگان در آن محله دارد.
و محله شیخ  3برای نمونه دو محله ونک در منطقه 

تهران که انحراف معیار  11هادی در منطقه 
 )پراکندگی قیمت مشابه( دارند انتخاب شد.

ارای انحراف معیار مشابه هر دوی این محالت د
هستند اما سطح قیمت ها در شیخ هادی نصف ونک 
است. بازه اطمینان برای هر دوی این محالت برابر 
با هم است اما در روش سنتی بازه اطمینان برای 
شیخ هادی نصف ونک در نظر گرفته می شد. برای 
 این دو محله نیز تابع توزیع احتمال نرمال فرض شد.

 منحنی توزیع داده های دو محله شهرک ونک و شیخ هادی(  6شکل 
 
 
 

 
 شیخ هادی ونک محله

 4/156 1/177 مساحت میانگین داده ها )مترمربع(
 98/4 1/10 میانگین )میلیون تومان(

 39/2 40/2 انحراف معیار )میلیون تومان(
 39/4 0/10 میانه )میلیون تومان(

 بازه اطمینان
 روش سنتی

 درصدی 10

 حد باال
 48/5 08/11 قیمت )میلیون تومان(

 %23 %16 احتمال تا میانگین

 حد پایین
 49/4 06/9 قیمت )میلیون تومان(

 %23 %16 احتمال تا میانگین

 %46 % 32 درصد احتمال وقوع در این بازه

 بازه اطمینان
 روش احتمالی

 یک انحراف معیار

 حد باالی قیمت
47/12 

 باالی میانگین( % 24)
80/5 

 باالی میانگین( % 16)

 حد پایین قیمت
67/7 

 پایین میانگین( 24%)
16/4 

 پایین میانگین( 16%)

 %68 %68 درصد احتمال وقوع در این بازه
 

1394مقایسه بازه قابل قبول برای قیمت دو محله شهرک ونک و شیخ هادی در سال ( 2جدول   
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 جمع بندی
ارائه قیمت روز بایستی بر مبانی علمی استوار باشد 
لذا سعی شد مبانی نظری این روش در دو مقاله 
اخیر تبیین شود. قاعدتاً آشنایی کارشناسان محترم 
با این مبانی می تواند به تعیین قیمت های مستدل 

 شتر کمک شایانی کند لیکن محاسبات آماری و رو
های اقتصاد مهندسی می توانند به صورت مکانیزه 
نیز درآیند که برای استفاده کاربردی سهل الوصول 
تر گردند و می توان به صورت کامال مکانیزه این 
اطالعات را در دسترس کاربران قرار داد و به علت 
آن که مبنای محاسباتی بر پایه یک تئوری بنا شده 

اهش می یابد و است، اختالف ها نیز به شدت ک
 کارایی آن بسیار بیشتر از روش سنتی است.

از طرفی به علت آنکه دسترسی همه کارشناسان به 
داده های خام و محاسبات طوالنی و تکراری آن ها 
زاید است، هیئت رئیسه ها و کانون ها می توانند 
این وظیفه را برعهده گیرند و با اجرای این محاسبات 

ن آن به کارشناسان، هم از و در اختیار قرار داد
طرفی غنای بیشتری به نظریات کارشناسی بخشند 
و قیمت ها عادالنه تر گردند و از طرفی اختالفات را 
نیز کاهش دهند و از اتالف هزینه و زمان کارشناسان 

 نیز بکاهند.
 
 

 ادامۀ مقاله در شمارۀ بعد...
 

 

 هاپیوست

 1394جدول های آماری شهر تهران در سال  .1پیوست 

 تهران برای مناطق 1394سال در اطالعات آماری قیمت فروش آپارتمان نوساز .1پ  جدول
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 1394در سال  منطقه دو شهرداری تهران .2پ  جدول

 

 1394محالت منطقه دو تهران در سال  یالگ نرمال برا عیبا فرض توز نانیبازه اطم نییتع .3جدول پ 
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 تخمین توزیع احتمالی محله سعادت آباد. 2پیوست 

، محله 1394توزیع احتمالی با استفاده از داده های 

 easyfit.v5.5سعادت آباد با استفاده از نرم افزار 

استفاده شد. بهترین برازش توزیع لجستیک 

 توزیع بوده است: 65عمومی از بین 

 برازش توزیع لجستیک به داده ها (1پ  شکل

 

 آزمون های نیکویی برازش برای توزیع لجستیک (4جدول پ 
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به داده ها نرمالبرازش توزیع  (2پ  شکل  

 

نرمالآزمون های نیکویی برازش برای توزیع  (5جدول پ   

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
 15 کارشناس 

به داده ها الگ نرمال برازش توزیع (3پ  شکل  

 

الگ نرمالآزمون های نیکویی برازش برای توزیع ( 6جدول پ   
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 یو بتن یآسفالت یهاهیو( در رُ NPV)  یساخت و ارزش فعل یهانهیهز سهیمقا

 هاهآزادرا
 

 

 

 

 راه و ساختمانرشته  یدادگستر یکارشناس رسم

 کردستان استان
 

 چکیده
در سال های گذشته بدلیل دسترسی آسان به قیر 
و تجربه فراوان ساخت روسازی های آسفالتی در 
کشور، بیشتر روسازی های راه ها به صورت 
آسفالتی بوده و کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران 
تمایلی به احداث روسازی های بتنی نداشته و 
مقاومت بسیار در زمینه طرح و ساخت روسازی 

بتنی در بدنه فنی و اجرایی کشور محسوس های 

بوده است. هدف اصلی از این پژوهش شناخت 
 دقیق تر و پویاتر از 

 
تیپ رویه روسازی  3عملکرد فنی و اقتصادی 

آزادراهی بتنی غیر مسلح درزدار و بتن غلتکی و 
بتن آسفالتی می باشد که در مجموع با تحلیل 

LCCA ین و استخراج هزینه های چرخه عمر ا
رویه ها ، شاخص های اصلی تحلیل که شامل 

استخراج و مقایسه الزم  NPV)ارزش فعلی رویه( 
رویه صورت میگیرد و ضرورت تحقیق  3در بین 

منافع و عایدی ناشی از انتخاب صحیح رویه می 
باشد که در جهت حفظ سرمایه های ملی کشور 
می باشد. همچنین کارشناسان محترم می توانند 

مایل نتایج این تحقیق را که شامل در صورت ت
استخراج و مقایسه های هزینه های ساخت یاده 
شده به همراه نسبت هزینه نگهداری و تعمیر می 

 جوشهریار چاره      
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باشد را در صورت تطابق با فرضیات تحقیق مد نظر 
 خود قرار دهند.

 مقدمه
اولین  1889سال قبل و در سال  128بیش از 

روسازی بتنی در ایالت متحده آمریکا ساخته شد و 
فرمول های آشتو برای آزمایش راه  1956در سال 

ها و عملکرد آنها در بخش بتن و آسفالت ارایه شده 
این فرمولها با تغییرات بعدی بهبود یافت و در 

ر از کیلومت 1239کشور کانادا و در ایالت کبک 
را به  % 4کیلومتر شبکه راهی یعنی صرفا  29000

 % 75روسازی بتنی اختصاص دادند در حالیکه 
ترافیک کل را شامل می شد. همچنین کشور آلمان 

به طور وسیع اقدام به ساخت  1934در سال 
 25با حجم ترافیک  JPCPروسازی های بتنی 

 2درصدی از کل شبکه کرد. در کشور هلند فقط 
شبکه راه های کشور دارای روسازی بتنی  درصد از

حجم ترافیک کل کشور  % 38هستند در حالیکه 
همگی تجربیات باال نشان   ]1[را حمل می کنند. 

میدهد که زمان آن فرا رسیده است که در کشور 
ما با توجه بیشتر به این صنعت و با بومی سازی و 
اتکا به توان محققیق کشورمان بهره مندی بیشتری 

 نصیب ایرانیان کنیم.  را
تعدیل اجرت المثل باشد، گو اینکه 
استفاده از این روش ها صاحب حق را به کمتر از 
دو سوم منفعت تلف شده در مقایسه با شیوه جبران 
تمامی ضرر به نرخ روز خواهد رساند، )جدول 

 (3شماره 

جمعی از کارشناسان رشته های کشاورزی استفاده 
المثل متوسط ایام مورد از روش تعیین اجرت 

مطالبه را به عنوان قاعده متعارف و منصفانه 
پیشنهاد می نمایند.به منظور اعمال رویه یکسان 
در محاکم قضائی، تجدیدنظر فقهی و قانونی در 
تعیین اجرت المثل سنوات گذشته واحدهای 
تولیدی کشاورزی ضروری بوده و جا دارد تا 

را رهین منت  خوانندگان محترم مقاله، نگارنده
خود نموده و با اظهارنظرهای مستدل به غنای این 

 بحث کمک نمایند.

 

 روش تحقیق 
 10رده های ترافیکی باالی  234بر اساس نشریه 

 10تا  1میلیون بصورت ترافیک سنگین و بین 
میلیون  1میلیون ترافیک متوسط و کمتر از 

 4ترافیک سبک منظور شده است در این تحقیق 
میلیون به عنوان  50و  20، 10، 1رده ترافیکی 

 CBRرده  3عرف ترافیک های آزادراهی به همراه 
خاک بستر( که در تحقیق به عنوان )مقاومت 

( از آن 3تا  1مقاومت های خاک ضعیف تا قوی)
مدل از رویه  36یاد شده به عنوان مبانی طراحی 

های بتن غیر مسلح درزدار و غلتکی و آسفالتی در 
شرایط آب و هوایی معتدل در نظر گرفته شده 

فرضیات درطراحی ارائه گردیده است و با  .است
های ساخت و در نظر گرفتن هزینه  استخراج هزینه

های تعمیر و نگهداری و نهایتا ارزش اسقاطی 
)مدل  LCCAپارامترهای شاخص در تحلیل 

هزینه چرخه عمر( این رویه ها را محاسبه و مقایسه 
 ]2[ کنیم.

فرضیات طراحی رویه ها و برآورد آنها به همراه 
 اعمال هزینه های تعمیر و نگهداری

تعمیرات و نگهداری  هزینه های ساخت ، .1
سالیانه ، بهسازی و ارزش اسقاطی با 
منظور نمودن نرخ تنزیل و دوره تحلیل، 
مبنای محاسبات پیش رو میباشند.به 
دلیل تشابه و یکسان بودن و همچنین 
کمبود اطالعات در خصوص هزینه های 
استفاده کنندگان از راه و هزینه های 
 زیست محیطی، از ورود آنها به محاسبات

 ]4[ خودداری شده است.
هزینه ساخت هر نوع رویه روسازی  .2

آزادراهی با توجه به شرایط محیطی 
  96معتدل وبراساس فهرست بهای سال 

به ازای یک مترمربع محاسبه شده 
است.همچنین سایر هزینه های نیز بر 

 مبنای متر مربع هستند.

هزینه  %2برای رویه آسفالتی به میزان  .3
ساخت و برای رویه های بتنی درزدار و 

هزینه ساخت به  %1بتن غلتکی به میزان 
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عنوان هزینه نگهداری سالیانه رویه های 
 مذکور منظور شده است.

سال و طول  20طول عمر روسازی آسفالتی  .4
سال  40عمر رویه بتنی درزدار و بتن غلتکی 

 منظورشده است.

5. EASL  1.000.000های رویه ها  ،
و  20.000.000،  10.000.000
 فرض شده اند.  50.000.000

هزینه های ساخت در روسازی رویه ها براساس  .6
راه و باند و با منظورکردن  96فهرست بهای 

یک الیه ژئوتکستیک در رویه های بتنی درزدار 
 وغلتکی محاسبه شده است.

 %4.5با  برابر NPVنرخ تنزیل برای محاسبه  .7
منظور شده است.درمحاسبه نرخ تنزیل نرخ 
بهره و نرخ تورم بصورت  توامان منظورشده 
اند.) از اعمال هزینه های آلودگی و کاهش 
مصرف سوخت بدلیل نداشتن اطالعات دقیق 

 در کشور ما خودداری شده است ( 
ارزش اسقاطی رویه درانتهای چرخه عمر  .8

و  %30برای رویه های آسفالتی  میزان 
برای رویه های بتن غلتکی وبتنی درزدار 

ارزش اولیه   %25غیرمسلح به میزان 
 ]4[ ساخت منظورشده است.

محاسبات هزینه های چرخه عمر هم بر  .9
بدست آمده اند. و برای  NPVاساس 

از مخرج مشترک سال های  آنمحاسبه 
طول عمر استفاده شده است.درواقع 

NPV  بدست آمده برای هر دو گزینه برابر
کلیه هزینه ها ی صورت گرفته  NPVبا 

در طول چرخه عمر منهای ارزش اسقاطی 
 ]1[رویه ها در انتهای طول عمر آنهاست. 

طراحی رویه های بتنی درزدار بر این مبنا  .10
بوده است که فاصله درزها نهایتا به طول 

متر باشدو علیرغم محاسبه داول  5تا 4.5
  اند. نشده منظور برآورد درتای بار  و

هزینه های تعمیر و نگهداری رویه های  .11
و بتنی  (HMA)آسفالتی 

(JPCP,RCCP)  بر اساس دامنه
در سه بخش  PCIتغییرات شاخص 

موضعی، پیشگیرانه و اساسی محاسبه و در 
 ]3[ مدل چرخه عمر اعمال می گردد.

 
فرضیات طراحی رویه ها و برآورد آنها به 

 همراه اعمال هزینه های تعمیر و نگهداری
هزینه های ساخت ، تعمیرات و نگهداری  .1

سالیانه ، بهسازی و ارزش اسقاطی با منظور 
نمودن نرخ تنزیل و دوره تحلیل، مبنای 
محاسبات پیش رو میباشند.به دلیل تشابه و 
یکسان بودن و همچنین کمبود اطالعات در 
خصوص هزینه های استفاده کنندگان از راه 
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آنها به  و هزینه های زیست محیطی، از ورود
 ]4[ محاسبات خودداری شده است.

هزینه ساخت هر نوع رویه روسازی آزادراهی  .2
با توجه به شرایط محیطی معتدل وبراساس 

به ازای یک مترمربع   96فهرست بهای سال 
محاسبه شده است.همچنین سایر هزینه های 

 نیز بر مبنای متر مربع هستند.

هزینه  %2برای رویه آسفالتی به میزان  .3
خت و برای رویه های بتنی درزدار و بتن سا

هزینه ساخت به عنوان  %1غلتکی به میزان 
هزینه نگهداری سالیانه رویه های مذکور 

 منظور شده است.

سال و طول  20طول عمر روسازی آسفالتی  .4
سال  40عمر رویه بتنی درزدار و بتن غلتکی 

 منظورشده است.

5. EASL  1.000.000های رویه ها  ،
و  20.000.000،  10.000.000
 فرض شده اند.  50.000.000

هزینه های ساخت در روسازی رویه ها  .6
راه و باند و با  96براساس فهرست بهای 

منظورکردن یک الیه ژئوتکستیک در رویه 
 های بتنی درزدار وغلتکی محاسبه شده است.

 %4.5برابر با  NPVنرخ تنزیل برای محاسبه  .7
منظور شده است.درمحاسبه نرخ تنزیل نرخ 
بهره و نرخ تورم بصورت  توامان منظورشده 
اند.) از اعمال هزینه های آلودگی و کاهش 

مصرف سوخت بدلیل نداشتن اطالعات دقیق 
 در کشور ما خودداری شده است ( 

ارزش اسقاطی رویه درانتهای چرخه عمر  .8
برای و  %30برای رویه های آسفالتی  میزان 

رویه های بتن غلتکی وبتنی درزدار غیرمسلح 
ارزش اولیه ساخت منظورشده   %25به میزان 

 ]4[ است.
محاسبات هزینه های چرخه عمر هم بر  .9

بدست آمده اند. و برای  NPVاساس 
از مخرج مشترک سال های طول  آنمحاسبه 

بدست  NPVعمر استفاده شده است.درواقع 
کلیه  NPVبا  آمده برای هر دو گزینه برابر

هزینه ها ی صورت گرفته در طول چرخه 
عمر منهای ارزش اسقاطی رویه ها در انتهای 

 ]1[طول عمر آنهاست. 
طراحی رویه های بتنی درزدار بر این مبنا  .10

 4.5بوده است که فاصله درزها نهایتا به طول 
متر باشدو علیرغم محاسبه داول و تای  5تا

  اند. نشده منظور برآورد دربار 
هزینه های تعمیر و نگهداری رویه های  .11

و بتنی  (HMA)آسفالتی 
(JPCP,RCCP)  بر اساس دامنه تغییرات

در سه بخش موضعی،  PCIشاخص 
پیشگیرانه و اساسی محاسبه و در مدل چرخه 

 ]3[ عمر اعمال می گردد.

 

بستر  شماره
(CBR) 

 (ESAL)ترافیک 
 ضخامت

زیر اساس  
(cm) 

ضخامت 
 اساس
(cm) 

ضخامت 
آسفالت 

(cm) 

ضخامت 
 آستر

(cm) 

ضخامت 
 رویه

(cm) 

هزینه ساخت 
هر متر 

 مربع)ریال(
1 3 000/000/1 30 15 16 6+5 5 136/467 

2 3 000/000/10 30 15 21 5+5+6 5 958/570 

3 3 000/000/20 30 15 28 8+8+7 5 703/716 

4 3 000/000/50 30 15 31 9+8+9 5 443/779 

5 8 000/000/1 20 10 15 5+5 5 142/419 

6 8 000/000/10 20 10 18 3+5+5 5 850/481 

7 8 000/000/20 20 10 23 6+6+6 5 627/627 

8 8 000/000/50 20 10 25 8+6+6 5 871/731 

9 20 000/000/1 20 10 10 5 5 354/315 

10 20 000/000/10 20 10 13 8 5 609/377 

11 20 000/000/20 20 10 15 5+5 5 142/419 
12 20 000/000/50 20 10 17 6+6 5 131/461 

 (HMAآسفالتی در ترکیبات مختلف مقاومت بستر و ترافیک )(  نتایج طراحی روسازی 1جدول 
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 (JPCP( نتایج طراحی روسازی بتنی در شرایط مختلف خاک بستر و ترافیک )2جدول 

 
 (RCC( نتایج طراحی روسازی بتنی در شرایط مختلف خاک بستر و ترافیک )3جدول 

 
معادالت پیش بینی هزینه های ساخت در 
 حالتهای مختلف مقاومت خاک و بار ترافیکی
 3پس از انجام محاسبات ساخت برای ترکیبی از 

نوع مقاومت خاک)ضعیف، متوسط و قوی( و چهار 

نوع روسازی و یک  3بار ترافیکی سالیانه جهت نوع 
تایی از هزینه های ساخت مختلف می  36ترکیب 

رسیم که بعنوان نمونه به شکل ذیل می باشد

 
 

 نوع رویه ضریب همبستگی رابطه رگرسیونی

y = -8877.11790x + 492274.2 R² = 0.99971 HMA 

y = -1587.90393x + 509167.3 R² = 0.97289 RCCP 

y = -1352.84279x + 359111.4 R² = 0.97305 JPCP 
 

 مدول شکست شماره
  (Mpa) 

ترافیک 
(ESAL) 

اساس 
تثبیت 

 (cm)شده

ضخامت 
دال بتنی 

(cm) 

آرماتور 
 دوخت

(𝑐𝑚2)

𝑚
 

میلگرد 
-داول قطر

طول 
(mm) 

L-𝜑 

هزینه 
 ساخت

1 30 000/000/1 15 18 𝜑
16@70

 32-40 274/375 
2 30 000/000/10 15 26 𝜑

16@60
 38-45 462/454 

3 30 000/000/20 15 31 𝜑
16@60

 38-50 236/515 
4 30 000/000/50 15 33 𝜑

16@55
 38-55 576/539 

5 80 000/000/1 15 17 𝜑
16@70

 32-40 142/345 
6 80 000/000/10 15 26 𝜑

16@60
 38-45 462/454 

7 80 000/000/20 15 28 𝜑
16@60

 38-50 813/478 
8 80 000/000/50 15 31 𝜑

16@55
 38-55 236/515 

9 200 000/000/1 15 16 𝜑
16@65

 32-40 980/332 
10 200 000/000/10 15 23 𝜑

16@65
 38-45 096/418 

11 200 000/000/20 15 26 𝜑
16@60

 38-45 462/454 
12 200 000/000/50 15 30 𝜑

16@60
 38-50 076/503 

 شماره
ضریب عکس 

 العمل بستر
 (ESALترافیک)

ضخامت زیر 
 (cmاساس)

ضخامت 
 (cmدال)

ضخامت 
 (cmرویه)

ضخامت دال و 
 (cmرویه)

هزینه 
 ساخت)ریال(

1 100 000/000/1 15 20 5 25 719/485 

2 100 000/000/10 15 23 5 28 779/513 

3 100 000/000/20 15 24 5 29 339/527 

4 100 000/000/50 15 25 5 30 019/541 

5 170 000/000/1 15 19 5 24 459/471 

6 170 000/000/10 15 22 5 27 159/500 

7 170 000/000/20 15 23 5 29 779/513 

8 170 000/000/50 15 24 5 30 339/527 

9 250 000/000/1 15 18 5 23 199/457 

10 250 000/000/10 15 20 5 24 719/485 

11 250 000/000/20 15 22 5 27 159/500 

12 250 000/000/50 15 23 5 28 779/513 

 ESAL= 1,000,000(  معادالت پیش بینی هزینه های ساخت براساس مقاومت بستر در 4جدول 
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 (1نمودار)

 
 (2نمودار )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفسیر نمودار هزینه ساخت و ترافیک

کمترین هزینه چنانچه از این نمودار برمی آید 
)ضعیف 2و1ساخت در مقاومت خاکهای نوع 

ومتوسط(مربوط به رویه های بتنی درزدار 
)قوی( 3غیرمسلح است.درمقاومت خاک نوع

کمترین هزینه ساخت مربوط به رویه آسفالتی 
 است.
  باقوی ترشدن مقاومت خاک در ترافیک

های مختلف هزینه ساخت کمتر 
 میگردد)برای تمام رویه ها(

  با افزایشESAL  روند کاهشی هزینه ،
ساخت در رویه آسفالتی بسیار شدیدتراز 

 سایر رویه ها میباشد.
  با افزایشESAL  هزینه ساخت در رویه ،

های بتنی درزدار غیرمسلح و رویه های 
 بتن غلتکی به هم نزدیک می شود.

  با افزایشESAL  رشد هزینه های ،
 تساخت رویه آسفالتی بسیار چشمگیر اس

درحالیکه این رشد در رویه های بتنی 
 شدت کمتری دارد.

همانگونه که میدانیم هزینه های فوق تنها هزینه 
های ابتدایی چرخه عمر)هزینه های ساخت( 
هستند و برای مقایسه گزینه ها بایستی هزینه های 
تعمیرات و نگهداری سالیانه و هزینه های بهسازی 

یه اضافه گردد.)کلنیز با کسر ارزش اسقاطی به آنها 
این هزینه ها بر اساس نرخ تنزیل انتخاب شده به 
سال صفر تنزیل میگردند، و سپس وارد محاسبات 

 خواهند شد.(
محاسبه هزینه های چرخه عمر رویه های  

HMA, RCCP, JPCP)) 
تیپ روسازی به شرح  3هزینه های چرخه عمر در 

 ذیل می باشد:
مطالب پیش هزینه های اولیه احداث: که در -1

 گفته استخراج گردیده است.
هزینه های نگهداری این مخارج شامل هزینه -2

هایی از قبیل برف روبی، خط کشی، عالمت گذاری 
نوع  3و از این قبیل هزینه های است که در هر 
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روسازی معادل در نظر گرفته شده است. برخی 
دیگر از هزینه های نگهداری مربوط به نگهداری 

 ویه ها می بایست در نظر گرفته شود.پیشگیرانه ر
]4[ 
هزینه های تعمیر: هزینه های تعمیر شامل لکه -3

گیری، تعمیر شانه ها و نهایتا روکش در زمان 
مقتضی است این هزینه ها طبق استراتژی ذیل 
االشاره با توجه به نرخ اضمحالل روسازی و 

به صورت برنامه و استراتژی  PCIتغییرات شاخص 
 گهداری رویه ها آمده است.تعمیر و ن

هزینه های اسقاطی روسازی: ارزش اسقاطی -4
سازه روسازی در پایان دوره آنالیز یکی از بحث 
برانگیز موضوعات هزینه چرخه همر روسازی است 

در این  3با توجه به تحقیقات و جمع بندی فصل 
درصد و ارزش  30مرحله ارزش اسقاطی آسفالت 

 %25معادل  RCCP,JPCPاسقاطی رویه های 
 هزینه های ساخت در نظر گرفته شده است.

هزینه های استفاده کنندگان از راه: اگر هزینه -5
های استفاده کنندگان را از راه مربوطه به هزینه 
های استهالک خودرو تحت اثر کیفیت مسیر در 
نظر گرفت در بحث هزینه های چرخه عمر این نوع 

 3ت پیدا می کند که هزینه ها تنها زمانی اهمی

گزینه استفاده از مسیر روسازی شده و یا روسازی 
نشده مورد مطالعه باشد در واقع وجود روسازی از 
هر نوع با کیفیت مناسب این بخش از هزینه ها را 
تحت تاثیر شدید نخواهد گذاشت و بنابراین با فرض 
هر نوع روسازی و تامین برنامه مناسب تعمیر و 

مال این هزینه ها می توان صرف نظر نگهداری از اع
 ]1[ نمود.

بر حسب روند طول  PCIنمودار تغییرات شاخص 
و  JPCPو  HAMعمر رویه های خانواده 

RCCP 
همانگونه که در منحنی های اضمحالل رویه های 
بتنی و آسفالتی مشخص می باشد عمدتا با فرض 
بیست سال دوره تحلیل عمر رویه آسفالتی و چهل 

 RCCPو  JPCPسال دوره تحلیل عمر رویه های 
به طور عمومی در هفتاد و پنج درصد زمان عمر 

بحرانی جهت انجام عملیات    PCI رویه به شاخص
ی می رسید به عبارت دیگر برای رویه های بهساز

آسفالتی در سنین دوازده تا پانزده سالگی و برای 
رویه های بتنی در سنین بیست و پنج تا سی 
سالگی به زمان انجام عملیات بهسازی جهت منظور 
کردن در هزینه چرخه عمر رویه ها و استخراج 

]4[ می باشد . NPVشاخص های ارزش فعلی 

 (2شکل )

و هزینه NPVمحاسبه هزینه های ارزش فعلی 
 RCC, JPCPو  HMAهای یکنواخت سالیانه در

فرمول محاسبه هزینه های چرخه عمر برای روسازی 
 های بتنی و آسفالتی از رابطه زیر محاسبه شده است :

های چرخه عمر رویه آسفالتینمودار هزینه  
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 نمودار هزینه های چرخه عمر رویه های بتنی و بتن غلتکی

 

 

 
 

                                                                   
 
 
 

 ESALبر اساس  (NPV)معادالت پیش بینی ارزش فعلی هزینه های چرخه عمر( 5جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C ، هزینه ساخت =A  ،هزینه نگهداری سالیانه =SV  ،ارزش اسقاطی =R هزینه بهسازی در =pci  = نرخ تنزیل ،dهای مختلف ،  

 i ، نرخ بهره =rنرخ تورم = 

 %10و نیرخ تیورم بیه  %15نیرخ بهیره بیه   96بر اساس بررسیی هیای بیه عمیل آمیده در سیال 

 خواهد شد. %4.5محدود میگردد. از اینرو براساس فرمول آمده در باال نرخ تنزیل برابر با 

𝑑فرمول محاسبه نرخ تنزیل با منظورنمودن نرخ تورم ونرخ بهره بصورت توام  = (
1+𝑖

1+𝑟
) −1, i  = %15, r  =%10, d= %4.5 

 

𝐿𝐶𝐶𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑣𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝑁𝑃𝑉2 

𝑁𝑃𝑉2 = 𝐶 + ∑ 𝐴 [
(1 + 𝑑)𝑛

− 1

𝑖𝑑(1 + 𝑑)𝑛
]

40

𝑑=1

+
𝑅70<𝑝𝑐𝑖<95

(1 + 𝑑)10
+

𝑅50<𝑝𝑐𝑖<70

(1 + 𝑑)20
+

𝑅40<𝑝𝑐𝑖<50

(1 + 𝑑)30
+

𝑅20<𝑝𝑐𝑖<40

(1 + 𝑑)40
−

𝑆𝑉

(1 + 𝑑)40
 

𝑁𝑃𝑉1 =  𝐶 + ∑ 𝐴 [
(1 + 𝑑)𝑛 − 1

𝑖𝑑(1 + 𝑑)𝑛
]

20

𝑑=1

+
𝑅70<𝑝𝑐𝑖<95

(1 + 𝑑)5
+

𝑅50<𝑝𝑐𝑖<70

(1 + 𝑑)10
+

𝑅40<𝑝𝑐𝑖<50

(1 + 𝑑)15
+

𝑅20<𝑝𝑐𝑖<40

(1 + 𝑑)20
−

𝑆𝑉

(1 + 𝑑)20
 

𝐿𝐶𝐶𝐴𝑠𝑝ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑃𝑎𝑣𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝑁𝑃𝑉1 +
𝑁𝑃𝑉1

(1 + 𝑑)20 

 

 

CBR ضریب همبستگی رابطه رگرسیونی نوع رویه 

 ضعیف

HMA y = 0.01850x + 1578594.1 R² = 0.90501 

RCCP y = 0.00206x + 1078444.6 R² = 0.89260 

JPCP y = 0.00726x + 903956.1 R² = 0.84553 

 متوسط

HMA y = 0.01950x + 1347231.8 R² = 0.95309 

RCCP y = 0.00208x + 1049386.8 R² = 0.89010 

JPCP y = 0.00647x + 879047.9 R² = 0.83482 

 قوی

HMA y = 0.00832x + 1044009.1 R² = 0.92482 

RCCP y = 0.00211x + 1019642.0 R² = 0.89175 

JPCP y = 0.00688x + 822743.9 R² = 0.90643 
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 تعمیر و نگهداری رویه ها در طول دوره آنالیز چرخه عمر نسبت هزینه های

 
ESAL 

000/000/50 

 
ESAL 

000/000/20 

 
ESAL 

000/000/10 

 
ESAL 

000/000/1 
 ترافیک

مقاومت بستر  ضعیف -متوسط -قوی ضعیف -متوسط -قوی ضعیف -متوسط -قوی ضعیف -متوسط -قوی
(CBR) 

30/1- 02/2- 06/2 31/1- 87/1- 98/1 29/1- 51/1- 79/1 39/1-73/1- 86/1 HMA/JPCP 
41/1- 19/2- 27/2 32/1- 92/1- 14/2 22/1- 52/1- 75/1 12/1- 40/1- 51/1 HMA/RCCP 

 

نتیجه گیری در تحلیل روند هزینه های چرخه 
 عمر:
به ازای کلیه بارهای ترافیکی مختلف گزینه  .1

هزینه استفاده از رویه های بتنی درزدار 
چرخه عمر کمتری نسبت به سایر رویه ها 
دارد.رویه های بعد به ترتیب عبارتند از بتن 

 غلتکی و آسفالتی.
هزینه چرخه عمر رویه های آسفالتی بسیار  .2

 باالتر از رویه های دیگر است.

با افزایش مقاومت خاک )حرکت از سمت  .3
رویه با بستر ضعیف به سمت قوی(، هزینه 

های بتن غلتکی و بتنی  های چرخه عمر رویه
درزدار به هم نزدیک میشود به گونه ای در 

درسال(  50.000.000ترافیک های باال )
تفاوت چندانی بین انتخاب رویه های بتنی 

 .درزدار و بتن غلتکی وجود ندارد
با افزایش مقاومت خاک )حرکت از سمت  .4

رویه با بستر ضعیف به سمت قوی(، هزینه 

 JPCPروسازی بتنی درزدار  
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کاهش چشمگیری  های چرخه عمر آسفالتی
یافته و بیشتر به هزینه چرخه عمر رویه های 

 بتنی نزدیک میگردد.
با افزایش ترافیک ، هزینه های چرخه عمر  .5

نیز افزایش می یابد. شیب این افزایش دررویه 
های آسفالتی بسیار شدیدتر ازرویه های بتنی 

 است.
علیرغم اینکه در مقاومت خاک قوی هزینه  .6

زهمه رویه ها کمتر ساخت رویه آسفالتی ا
است ،اما هزینه چرخه عمر رویه بتنی درزدار 
غیرمسلح در همه مقاومت ها و همه ترافیک 

( از  50.000.000ها )به غیر از ترافیک 
 تمامی گزینه ها کمتر است. 

 منابع و مراجع :
1- Mack, J. W., Gregory, J., and Kirchain, 
R. E. 2016. “Developing Robust 
Rehabilitation Scenario Profiles for Life 
Cycle Cost Analysis.” 11th International 
Conference on Concrete Pavements.  

2- Iran highway asphalt paving code 234. 
3- Guideline for Design and cons vuction of 
rolled compacted concrete pavement  
NO.354 
4- Shahin, M.Y,1994.“ Pavement 
Management for Airports, Roads and 
ParkingLots Chapman & Hall, 
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 دادگسترینقش کارشناسان رسمی 
 در کاهش مشکالت محیط زیستی واحدهای صنعتی

 

 

 ستیز طیرشته مح یدادگستر یکارشناس رسم

 تهران استان

 

 چکیده
توسعه اقتصادی سریع در دهه های اخیر باعث فشار 
بیش از حد به محیط زیست گردیده و طبیعت و 
محیط زیست کشور را با مسائل محیط زیستی 
گوناگونی مواجه نموده است. به همین خاطر توجه 
به آثار و پیامدهای زیست محیطی توسعه و حل و 
فصل مسائل کارشناسی مرتبط با آن از اهمیت 

برخوردار گردیده است. هر چند که  بیشتری
استانداردها و ضوابط هم موضوع مکان یابی فعالیتها 
و هم میزان مجاز آلودگی ها را مشخص نموده ولی 
در عمل مباحث کارشناسی متعددی می تواند در 

حوزه کارشناسی مهندسی محیط زیست در زمینه 
های مختلف امور صنعتی و معدنی و قوانین و 

ط به محیط زیست مطرح باشد که در مقررات مربو
این مقاله به آن پرداخته شده است. الزم به ذکر 
است با ایجاد رشته مهندسی محیط زیست در رشته 
های کارشناس رسمی، کارشناسان رسمی این رشته 

 می توانند به خوبی نسبت به بررسی مهندسی 
مسائل زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی و 

، علمی و صحیح در مورد آن اظهار اعالم نظر دقیق
نظر نمایند که امید است با مد نظر داشتن این موارد 
و استفاده بهینه از این توان کارشناسی، دستگاههای 
متولی و سیستم قضائی کشور بتوانند از این پتانسیل 
در جهت حل مسائل زیست محیطی )که خود می 

( به دتواند تبعات بهداشتی نیز به دنبال داشته باش
 د. خوبی استفاده نماین

کلمات کلیدی: کارشناس رسمی محیط زیست، 
توسعه اقتصادی، پیامدهای زیست محیطی، 

 مباحث کارشناسی، آلودگی.

 سعید مردان      
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 کارشناسی از دیرباز تا به امروز
مرحوم دهخدا در لغت نامه گرانقدر خود در ذیل 
کلمه کارشناس اینگونه نوشته است : دانای کار 

متخصص و – خبره– دانشمند– حاذق در کار  -
مرحوم معین در لغت نامه خود چنین آورده است : 

 متخصص    – دانای کار

همان طور که از لغت نامه های فارسی بر می آید 
بعنوان خبره ومتخصص در امور  همواره کارشناس

مورد توجه بوده است واز دیر باز در جوامع بشری 
اختالفات مرسوم رجوع به کارشناسان در حل وفصل 

بوده است. هر چند در جوامع قدیمی تر بعلت 
ریش سفیدان و "محدود بودن شقوق زندگی عموما

بزرگان قوم؛ مرجع حل اختالف وکارشناسی بوده اند 
و به عبارتی همزمان نقش قاضی وکارشناس را ایفا 
می نموده اند، اما به مرور زمان و با گسترش علوم و 

و توسعه حرف و مشاغل  پیشرفت همه جانبه بشر
بصورت تخصصی متولیان و قانون گذاران جوامع 

استفاده از تجارب افراد خبره و  خود به متوجه نیاز
متخصص در بعضی دعاوی از جمله مباحث زیست 
محیطی شده و در این باب اقدام به مشورت با ایشان 
نمودند و با ایجاد مراجع قانون گذاری در جوامع 

وانین حقوقی. در کنار تشکیالت پیشرفته و وضع ق
پیش بینی مشورت با افراد خبره می  "قضایی عموما 

شده است. این امر در ابتدا بصورت به گزینی خبره 
توسط شخص قاضی انجام می گردید؛ اما در 
محیطهای بزرگ تر که امکان آشنایی قاضی با افراد 

نیاز به افراد متخصص و دارای   خبره میسر نیست؛
و مورد اعتماد دستگاههای قضایی و صالحیت 

همچنین دستگاههای اجرایی که وقت خود را در 
اختیار مقامات قضایی یا مقامات دستگاههای 
اجرایی قرار دهند؛ باعث ایجاد تشکیالتی با عنوان 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کنار 

ی شناسایی و معرف  دستگاه های قضایی گردید تا با
باعث افزایش سرعت و   اجد صالحیتافراد خبره و

 دقت و اطمینان در امر کارشناسی گردد.

اساسا سابقه استفاده از وجود کارشناسان رسمی به 
حدود هفتاد سال قبل باز می گردد. با تصویب قانون 
استقالل کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 

توسط شورای انقالب؛ کانون کارشناسان  1358سال 
مرکز توانمند کارشناسی مورد وثوق رسمی به یک 

تبدیل گردید. با توجه به ارتقای سطح تحصیالت 
دانشگاهی و سوابق تجربی و افزایش تعداد 
کارشناسان در قالب یازده گروه تخصصی در سالهای 
اخیر؛ تشکل صنفی کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری می تواند به عنوان مرجعی برای ارائه 

ه تنها در مرحله رسیدگی نظریات کارشناسی ن
قضائی، بلکه در مراحل ابتدائی بروز اختالف )که در 
زمینه مسائل و چالش های زیست محیطی زیاد 
پیش می آید( مورد رجوع قرار گیرد. کارشناسان 
رسمی به لحاظ داشتن تخصص؛ تجربه و آشنایی به 
نکات خاص دعاوی قادر خواهند بود در هنگام بروز 

مرجع تخصصی کارشناسی که بدوا  اختالف به عنوان
رسیدگی به اختالفات را به کارشناس یا هیات 
کارشناسی منتخب دو طرف واگذار نموده، مورد 

 رجوع طرفین اختالف باشند.

الزم به ذکر است نظر کارشناس موضوعی است نه 
حکمی. بر این مبنا کارشناس به هنگام تهیه نظریه 

می داند که صدور این مهم را مد نظر قرار می دهد و 
حکم در شان مقام قضایی است. به عالوه کارشناس 
بی طرفی کامل را در تمام مدت بررسی )چه در 
عرصه دعوی و چه در تهیه نظریه( رعایت می نماید. 
اصوال کارشناس وظیفه وکیل را ندارد که لزوما در 
پی دفاع یا احقاق حق موکل خود باشد، بلکه 

؛ برای یافتن واقعیت امر کارشناس به مثابه دوربین
و انعکاس آن به مقام یا متقاضی ارجاع دهنده ؛ 

 مرجع مطیع کارشناسی است. 

 تاریخچه کارشناسان رسمی دادگستری 
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطالح اهل   

خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی 
.ش به کار ه  1290محاکمات جزایی مصوب خرداد 

.ش برای ه  1317در بهمن ماه سال   .شد برده
نام قانون کارشناسان رسمی در اولین بار قانونی به 

)سی( ماده به تصویب رسید و اداره امور  30
کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری 

در آن اصالحاتی  1339گذارده شد و در سال 
عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد به
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کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تالش  توجه
ماه فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان

الیحه قانون مربوط »مقرراتی را تحت عنوان  1358
 «به استقالل کانون کارشناسان رسمی دادگستری

)سی( ماده به تصویب شورای انقالب اسالمی  30در 
فنی دادگستری رسید و در نهایت کانون از اداره 

  .منتزع و مستقالً در موضع قانونی به کار پرداخت

قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ 
امه نبه تصویب رسید و بعد از آن آیین 18/1/1381

اجرایی تهیه و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. 
استان کشور  28درحال حاضر اینک نزدیک به 

تعداد های مستقل هستند و دارای کانون
کارشناسان رسمی سراسر کشور به بیش از پانزده 

 . رسدرشته در قالب یازده گروه می 72هزار نفر در 

این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در 
های علمی، اقتصادی و تواند جنبهدادگستری می

اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره 
ی در ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافآن

ها، های گوناگون است و چون احراز تخصصرشته
میسّر  کسمتعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ

ها احاطه داشته باشد و قاضی نیست به تمام دانش
هم بدون علم به حقایق امور اخالقاً و شرعاً از صدور 
رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت 

وضوع مورد اختالف، تخصص الزاماً از افرادی که در م
و تبحرّی دارند استعالم و نظرخواهی نموده و سپس 
رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای 

نمایند. موضوع کارشناس رسمی در آن صادر می
کشورهای پیشرفته هم سوابق طوالنی و قدیمی 
دارد که باتوجه به ابزار و اسباب و استفاده از 

مسائل را بررسی و ارزیابی  های روز،تکنیک
  .نمایندمی

رشته  13کانون در گذشته چند دهه قبل در 
کارشناسی، دعاوی و کارهای کارشناسی را تحت 
پوشش داشت. ولی کانون با پیشرفت علوم و 
تکنولوژی، با قضایای نوظهوری روبرو است که 

نظیر رشته مهندسی های جدیدی را افزودن رشته
نمود تا پاسخگوی نیاز ایجاب میمحیط زیست 

طور که آگاهید اینک جامعه متحول باشد. همان

ها در محاکم قضایی کشور تعداد بیشماری از پرونده
شود که ناشی از اختالفات ملکی، هر روز مطرح می

ها مالی، حادثه ائی و جنجالی است که بسیاری از آن
 لبا ارائه نظرهای فنی و کارشناسی قابل حلّ و فص

است؛ زیرا هریک از طرفین دعوای خود را محقق و 
که حقی از دانند و قاضی ناگزیر برای آنذیحق می

نحو مطلوب انجام کسی تضییع نگردد و عدالت به
طرف دادگستری نظر گیرد از کارشناسان مؤمن و بی

های گیرد. کارشناسان که در رشتهمشورتی می
کشف  تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در

ها و اعالم رأی در هر مورد قضاوت، محاکم واقعیت
دهند و این امر کمک به اجرای عدالت را یاری می

در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی 
  .شودمی

باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دنیای 
تواند ادعا کس نمیمترقی و متحول امروز هیچ

 ها و دانش بشریمام دانستنیداشته باشد که به ت
ی هااحاطه دارد لذا با پیشرفتی که هر روز، در زمینه
کند مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب می
 هایکه محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشته

مختلف داشته باشند تا با بررسی همه جانبه دعاوی 
مطروحه را حلّ و فصل نمایند. صحّت و امانت 

فی نیست باید کارشناس در حلّ کارشناس کا
معضالت و مشکالت تبحّر و دانش کافی داشته باشد 

طور شفاف ها و اظهارنظرها قضایا را بهتا در ارزیابی
دهه  7عرضه بدارد. کانون کارشناسان با بیش از 

های مختلف را سابقه کارشناسی جمعی از تخصص
در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول 

باشد. این نهاد در شرایط فعلی قادر است ما می
که به بسیاری از دعاوی و موضوعات را قبل از این

نموده و  از  مراجع قضایی احاله گردد؛  حلّ و فصل
 تراکم کارهای مراجع قضایی بکاهد.

 

 راهبردهای زیست محیطی صنعت از گذشته تاکنون
تحول راهبردهای حفاظت محیط زیست در صنعت 

از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست  حاکی
اط ارتب محیطی می باشد که با بسط مفهوم توسعه

این مسیر تحول، راهبرد های مختلف در  می یابد.
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 عبارت بوده اند از:صنعتی 

رويكرد  1960قبل از دهه  ناديده گرفتن مشكل : .1
صنعت مبتني بر ناديده گرفتن مسائل زيستي 

كه در آن زمان  محيطي بود و شايد بتوان گفت
راهبرد خاصي وجود نداشت. بر اين اساس، ضايعات 
گوناگون )پساب، گازهاي آالينده و مواد زائد جامد( 

 مستقيما وارد محيط مي گردد.
 1960از دهه  ( :Dilutionرقیق کردن ) .2

روی آوردن به مسائل زیست محیطی در 
بخش صنعت به عنوان یک حرکت آغاز 

مالحظات زیست  گردید. البته نو پا بودن
محیطی در این راهبرد مشخص می باشد. 

به رقیق نمودن موسوم  1960راهبرد دهه 
شد. در این راهبرد نسبت مواد خام )داده( 
به طور قابل مالحظه ای از محصوالت 
)ستانده(، بیشتر می باشد. تفاوت یاد شده 
به صورت آالینده های گوناگون وارد محیط 

د با این پندار زیست می گردد. این راهبر
که رقیق نمودن ضایعات و آالینده ها از 
مشکالت زیست محیطی می کاهد به مورد 
اجرا گذاشته می شد. استفاده از فناوری 
های زیست محیطی در این مرحله، با 
ساختن دودکشهای بلند و اضافه کردن 
میزان زیادی آب برای کاهش تراکم نسبی 

قدامات مواد سمی آغاز گردید. هرچند این ا
هزینه کمی را می طلبد اما از نظر زیست 

 بومی کماکان مخرب هستند.
در دهه  کنترل آلودگی در انتهای خط : .3

با افزایش اطالعات و دانش از  1970
فرایندهای زیست محیطی و تخریب آنها 
بوقوع پیوسته و همچنین همگام با بسط 
مفهوم توسعه، راهبرد فن آوری کنترل در 

د بوجود آمد. در این راهبرد انتهای خط تولی
نیز نسبت مواد خام )داده( به طور قابل 
مالحظه ای بیش از محصوالت )ستانده( 
می باشد. فنون کنترل در انتهای خط تولید 
به منظور جلوگیری از خروج مواد صدمه 
زننده از خط تولید و وارد شدن به محیط 

زیست مورد استفاده قرار می گیرد. مبدل 
ستی و مخازن نگهداری  از جمله های کاتالی

فنون انتهای خط هستند. فنون انتهای خط 
تولید همواره مستلزم منابع و پول اضافی 
هستند. عالوه بر این مستعد خراب شدن 
نیز هستند. اصوال فنون انتهای خط به جای 
آنکه بهره وری فنی منابع را از نظر 
اکولوژیکی بهبود بخشد، آنرا تقلیل می 

ی مثال مواد خطرناک در فیلتر دهد. برا
باقی می ماند و می بایست به دور ریخته 
شود. یعنی اینکه آلودگی کامال از بین نمی 
رود بلکه به صورت دیگری تبدیل می شود. 
به طور مثال، به آلودگی های با غلظت باال 
و در حجم کم )لجن( تبدیل می شود. البته 
با توجه به جلوگیری از ورود گازهای 

وجی به محیط زیست، بعضی از فنون خر
انتهای خط تولید بسیار کارآمد هستند لذا 
برای کاهش مخاطرات در نواحی با تراکم 
باالی جمعیتی استفاده از آنها اجتناب 

 ناپذیر است.
تحول دیگری در  1980در دهه  بازیافت : .4

رویکرد زیست محیطی صنعت صورت 
گرفت. این رویکرد موسوم به بازیافت است. 
ایده اصلی در این رویکرد چنین است که 
آنچه وارد محیط زیست نمی شود، باعث 
صدمه نخواهد شد. همچنین این چشم 
انداز نیز بوجود آمد که با استفاده از مواد 

طبیعی دست اول، ثانوی به جای منابع 
داده های اقتصادی نیز کاهش می یابد. این 
رویکرد در بعضی از رشته ها هم چون 
شیشه، کاغذ و ْآلومینیوم موفقیت قابل 
مالحظه ای یافته است. البته بر اساس 
تجربه های حاصل شده، درصد اندکی از 
منابع مجدداً در چرخه تولید قرار گرفته 

ت و استفاده از است. مضافاً اینکه برای ساخ
تجهیزات مورد لزوم، انرژی و منابع اضافی 

 نیاز می باشد.
 pollutionپیشگیری از ایجاد آلودگی ) .5

prevention)  1989: از سال 
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رویکردهای جدیدی موسوم به رویکردهای 
پیشگیری ظهور یافتند. راهبردهای مبتنی 
بر این رویکرد، پیشگیری از تولید آلودگی 

 می باشد. 
پیشگیری به اسامی گوناگون موسوم شده  رویکرد

 که معروفترین آنها عبارتند از :

 ( بهره وری سبزGreen Productivity) 
 ( پیشگیری از آلودگیPrevention of 

Pollution) 
 ( به حداقل رساندن ضایعاتWaste 

Minimization) 
 ( طراحی برای محیط زیستEco-

Design) 
 ( تولید پاک و تولید پاک ترClean 

Production & Cleaner 
Production) 

 

-طور که در شکل یک مشاهده میهمان

، استفاده مجدد از پساب به 1980در دهه شود، 
عنوان عوامل مهم  اقتصادی و زیست محیطی به 

د. با برگزاری اجالس صورت تئوری بیان گردی
، مفاهیم بنیادی مطرح 1992رهبران جهان در سال 

های ید و تمام بخششده جامه عمل به خود پوشان
جامعه از جمله صنعت، مسائل زیست محیطی و 

های خود قرار دادند. مفهوم توسعه پایدار را در برنامه
یک اقتصاد سبز در زمینه  ، ایجاد2012در سال 

توسعه پایدار، یکی از موضوعات اساسی نشست 
Ri o+20  را به خود اختصاص داد. همچنین مفهوم

به مذاکرات « سبز اقتصاد»جدیدی تحت عنوان 
توسعه پایدار در جهان اضافه شد. بر این اساس، 

های صنعتی در مفهوم استفاده مجدد از فاضالب
کنار تولید محصوالت پاک، عالوه بر تحقق اهداف 

های یک اقتصاد سبز را نیز هزاره سوم، شاخص
 برآورده خواهد نمود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاکنون 1960( راهبردهای صنعت در خصوص مسائل زیست محیطی از سال 1شکل 
 

در قاکالتی که کارشناس رسمی محیط زیست مش
 به رفع یا تقلیل ابعاد آن می باشد:

جرایم زیست محیطی واحدهای صنعتی  .1
آالینده و اختالف نظرهای موجود در مورد 

 میزان و نحوه محاسبه آن

ظرفیت اکوسیستمها برای پذیرش تغییر در 
محیط زیست محدود است و اگرچه طبیعت خود 
دارای توانایی مقابله با تغییرات است ولی امروزه 
مشخص شده که سرعت بازسازی طبیعی در حد 
تخریب ها نبوده و در نتیجه فرآیند تخریب محیط 
بصورت غیر قابل برگشتی در حال پیشروی است. 
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یند توسعه نمی توان انتظار داشت که البته در فرآ
بدون تغییرات در محیط ؛ رشد صنعتی و اقتصادی 
امکان پذیر گردد. متخصصان محیط زیست نیز به 
دنبال چنین امر محالی نیستند. لیکن این حقیقت 
نیز برای همه روشن شده که بدون رعایت اصول 
توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نمی توان آینده 

ا برای نسل حاضر و نسل های بعد تصور مطلوبی ر
کرد. کشور ما به لحاظ اینکه از نظر توسعه صنعتی و 
 حل مشکالت زیست محیطی در ابتدای راه قرار دارد؛

بایستی جهت دستیابی به راه حل های اساسی 
قاطعانه تالش نماید. رشد ناموزون صنایع کشور در 

ناشی از سالهای اخیر و ادامه روند فعلی آلودگی های 
فعالیت آنان اکوسیستمها را تحت تاثیر قرار داده و 
می دهند. لذا هدایت فعالیتهای صنعتی به گونه ای 
که کمترین آثار زیان بار و اثر سوء را بر محیط زیست 
داشته باشد، ضرورت دارد. در سالهای اخیر شاهد 
بوده ایم که برای رسیدن به اهداف محیط زیست 

های خروجی از صنایع کافی و  سالم؛ کنترل آلودگی
موثر نبوده است؛ لذا راهکار جدید در کنار وضع 
موجود مد نظر قرار گرفته است. به استناد بند ج ماده 

قانون برنامه سوم توسعه )که در  134و ماده  104
برنامه های بعد نیز تنفیذ گردیده است(؛ کلیه 
واحدهای صنعتی و تولیدی میبایستی مسائل زیست 

ی را به عنوان یکی از مسائل اقتصادی خود محیط
تلقی نمایند و هزینه های مربوط به محیط زیست را 
جزء هزینه های درونی خود بدانند. پذیرش هزینه 
های زیست محیطی به عنوان هزینه قابل قبول 
مالیاتی و اخذ جریمه در واقع یک راه حل در کنار راه 

جریمه حل فعلی کنترل آلودگی ها در کشور است. 
واحدها بصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و 
همین امر باعث می شود که استمرار جریمه امکان 
نداشته باشد. از طرف دیگر واحدهایی که به موقع 
نسبت به تطبیق شرایط و مشخصات خود با قوانین و 
استانداردهای زیست محیطی کشور اقدام نمایند 

  جریمه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

این جرایم طبق آئین نامه اجرایی مصوب 
هیات محترم وزیران از واحدهای آالینده اخذ می 
گردد. طبق این آئین نامه میزان جریمه آلودگی 
واحدها از حاصل ضرب عواملی از قبیل حجم آلودگی 

؛ میزان آلودگی؛ ضریب ریالی )مطابق جدول(؛ 
حساسیت منطقه )مطابق جدول( و حساسیت محیط 

بدست می آید که با  اس آالینده ترین عاملبر اس
توجه به پیچیدگی نسبی فرمول موجود و اختالفات 
موجود در زمینه محاسبه جریمه و بکارگیری ضرایب 
مختلف در آن و همچنین اختالف نظر در خصوص 
نحوه نمونه برداری علمی و صحیح از واحد برای 
تعیین میزان آلودگی کل ؛ کارشناسان رسمی رشته 

هندسی محیط زیست می توانند با بررسی دقیق و م
کارشناسی در این گونه موارد کمک رسان خوبی به 
واحدهای صنعتی و دستگاههای اجرایی و سیستم 

 قضائی باشند. 

الزم به ذکر است کارشناس در این قبیل موارد 
عمدتا علت ورود خسارت و میزان آن را مشخص می 

ر مقصر وفق قانون سازد و به مقصر کاری ندارد؛ کیف
به حکم مقام قضائی می باشد نه با نظر کارشناس؛ اما 
برآورد میزان خسارت و میزان جرایم و عوارض زیست 
محیطی )که بعضا محل اختالف واحدهای صنعتی با 
سازمان محیط زیست می باشد( ، موضوعا حقوقی 
است و کارشناس با توجه به مفاد قرار و لحاظ داشتن 

کیفی محل مورد نظر، خسارت وارده وضعیت کمی و 
 را برآورد و مبلغ آن را اعالم می دارد.

آلودگی های شیمیایی برخی واحدهای  .2
 صنعتی و نشت آن 

برخی واحدهای صنعتی نظیر واحدهای تولید کننده 
مواد شیمیایی و پتروشیمی به دلیل پیچیدگی و 
گستردگی مواد مصرفی ، واسطه و تولیدی و نوع 

نترلی به کار گرفته شده از لحاظ سیستم های ک
بررسی زیست محیطی شرایط سخت تری را نسبت 
به صنایع دیگر دارند و لذا بررسی آالیندگی آنها 
نیازمند توان کارشناسی باال و کسب اطالعات دقیق 
از فرایندها و مواد می باشد . چنانچه اطالعات دقیق 

ر نده داز میزان و نوع آلودگی و نحوه انتشار مواد آالی
دست نباشد؛ مشکالت موجود به درستی شناخته 
نشده و پیامد آن ، روش های درمانی نیز تأثیر 
چندانی نخواهد داشت . با توجه به نیاز آبی شدید 
برخی از این صنایع نظیر مجتمع های پتروشیمی 
پیامد های نشت آلودگی از این مجتمع ها مواردی 
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وتی آلودگی صمانند ایجاد پساب نفتی و شیمیایی ، 
، سوزاندن غیر اصولی گازهای تفکیکی ، جمع آوری 
و دفع غیر اصولی مواد زائد شیمیایی، از بین رفتن 
جوامع گیاهی و جانوری پیرامونی و ... می باشد که 
خود در زمره چالش های بزرگ زیست محیطی به 

 شمار می رود.

شناسایی پیامدهای آلودگی های صنعتی  .3
 دن منشاء آن در محیط و مشخص نمو

آلودگی ناشی از صنایع منبع اصلی آلودگی است که 
شود. در میان در اثر فعالیتهای مصنوعی ایجاد می
های تولید مواد صنایع نیروگاههای حرارتی، کارخانه

شیمیایی، سیمان سازی، کاغذسازی، نساجی، دباغی 
و .. نقش بارزتری در ایجاد آلودگی های زیست 

نمودن منشاء برخی محیطی دارند. مشخص 
پیامدهای آلودگی های صنعتی بخصوص در مناطقی 
که تجمعی از صنایع در باالدست وجود دارد؛ از 
جمله مواردی است که با استفاده از خدمات 
کارشناسی میتوان بطور علمی و صحیح به آن دست 
یافت و این موضوع می تواند در حل بخشی از 

 د. مشکالت محیط زیستی صنایع مفید باش

تجهیزات و فرآیندهای پاالیش و کنترل  .4
 آلودگی ها و اطمینان از کارآیی آن 

تجهیزات و فرآیندهای تصفیه و پاالیش برای کنترل 
آلودگی های زیست محیطی بکار رفته و متاسفانه 
در برخی از موارد ؛ عدم بررسی همه جانبه قبل از 
بکارگیری برخی از دستگاهها و تجهیزات مشکالتی 

برای واحدهای صنعتی به وجود آورده است که با را 
استفاده از خدمات کارشناسی میتوان از صحت 
بکارگیری و کارآیی این تجهیزات اطمینان الزم را 

 کسب نمود.

اثرات فلزات سنگین ناشی از برخی  .5
واحدهای صنعتی بر محیط و تعیین میزان 

 اثر 
فلزات سنگین موجود در پساب و فاضالب خروجی 
واحدهای صنعتی می تواند مخاطرات زیست 

محیطی زیادی را بر محیط زیست و انسان وارد 
سازد. با توجه به اختالفات موجود در تعیین میزان 
تاثیر این فلزات سنگین بر محیط پیرامونی استفاده 

 راز خدمات کارشناسی می تواند به تعیین میزان اث
 صحیح کمک نماید.

اثرات لجن و لجناب تصفیه خانه های  .6
 فاضالب صنعتی و تعیین میزان اثر

محصول جانبی فرآیندهای تصفیه فاضالب 
واحدهای صنعتی ؛ لجن می باشد که دفع غیر 
اصولی و نامناسب آن می تواند مخاطرات زیست 
محیطی زیادی را به دنبال داشته باشد. با توجه به 

ود در تعیین میزان  تاثیر این لجن اختالفات موج
ها بر محیط پذیرنده استفاده از خدمات کارشناسی 

 می تواند به تعیین علمی میزان اثر کمک نماید.

 جمع بندی
هر چند که استانداردها و ضوابط زیست 
 محیطی هم موضوع مکان یابی فعالیتهای تجاری ؛
صنعتی و معدنی و هم میزان مجاز آلودگی های 

و معدنی را مشخص نموده ولی در عمل  صنعتی
مباحث کارشناسی متعددی می تواند در حوزه 
کارشناسی مهندسی محیط زیست در زمینه های 
مختلف امور صنعتی و معدنی و قوانین و مقررات 
مربوط به محیط زیست مطرح باشد که در این مقاله 
سعی شده  به اهم آن پرداخته شده است. با ایجاد 

محیط زیست در رشته های  رشته مهندسی
کارشناس رسمی، کارشناسان رسمی این رشته می 
توانند به خوبی نسبت به بررسی مهندسی مسائل 
زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی و اعالم 
نظر دقیق، علمی و صحیح در مورد آن اظهار نظر 
نمایند که امید است با مد نظر داشتن این موارد و 

ن توان کارشناسی، دستگاههای استفاده بهینه از ای
متولی ؛ واحدهای صنعتی و معدنی و سیستم قضائی 
کشور بتوانند از این پتانسیل در جهت حل مسائل 
زیست محیطی حوزه صنعت و معدن به خوبی 

 استفاده نمایند.
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 های برگزیدهکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کارشناسان رسمی گذری بر صالحیت
 ها و فرایندها()مفاهیم، ضرورتدادگستری 

پدید آورندگان: نادر آزادبخت، داریوش بازگیریان و 
 پورحسین اسدی

  1396انتشارات: شاپور خواست، خرم آباد 

 چکیده

کارشناس الزم است افزون به مهارت در کار، به  
قواعد و مقررات مربوط به رشته کارشناسی و انواع 

های تخصصی مربوط به رشته خود احاطه صالحیت
داشته و بدان آراسته باشد تا کارشناسی را که به او 

گردد را هرچه بهتر انجام دهد و در راه ارجاع می
ی هامودن پلهعمل و پیگیری وظایف قانونی و پی

موفقیت او را همراهی کند. در همین راستا، 
مجموعه حاضر شامل عناوینی چون: سوگند نامه 

ای کارشناسان کارشناسی، منشور اخالق حرفه
نامه نحوه اعطای رسمی، مفهوم صالحیت و نظام

صالحیت کارشناسی، دالیل و ضرورت تبیین و 
ری های پیگیای، فرایندهای حرفهاحراز صالحیت

کار و چگونگی اجرای قرارداد کارشناسی، چارچوب 
 باشد.گزارش و نظر به کارشناسی و .... می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی کار در ارتفاع
 پور / آرزو پورمحی آبادینویسندگان: حسین امامی

 1395ناشر:مؤلف. نوبت چاپ اول / 

 

 چکیده
کوچک و بزرگ در از دیرباز سالیانه هزاران حادثه 

پیوندد و ضمن های کار در جهان به وقوع میمحیط
های مالی و جانی و محیطی، بعضاً ایجاد خسارت

دیدگان فراهم ناپذیری را بر حادثهخدمات جبران
آورد. به منظور بررسی و پیشگیری از وقوع می

ها، اطالعات و به خصوص حوادث، بایستی داده
آوری و بر را جمعقوانین موجود در هر جامعه 

تجزیه و تحلیل حوادث پرداخت و بر مبنای آن 
 اقدامات اصالحی و پیشگیرانه انجام داد.

یکی از مباحث مهم در بحث حوادث ناشی از کار 
برای کارشناسان رسمی دادگستری حوادث مربوط 

باشد. همین امر نویسندگان به سقوط از ارتفاع می
به چندین ساله را بر آن داشت که با توجه به تجر

در زمینه آموزش کاربردی حفاظت در تبادل سقوط 
اقدام به گردآوری کتاب مذکور نمایند. در این 
کتاب سعی گردیده است با زبانی ساده و در قالب 

های پیشگیرانه از وقوع حوادث عکس و تصویر داده
 در این بخش ارائه گردد.
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