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دیباچه
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و 
مجاهدت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسا 
و راسخ امام راحل به گوش می رسد که: »مسجد محلی است که از آن باید امور 
اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز 
حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور نباشد که خیال 
کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی 

ما برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این سالها، فعالیت های شـــایان توجهی در بسیاری از نهادها و سازمان های 
متولی در حوزه مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی مدیریت مسجد و تدوین 
نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری مغفول و فراموش شده بود که در 
آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و عطف به فرمایش امام عزیز )ره( که پیروزی ما 
برای اداره مسجد است، بر آن شدیم، داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد 

59/4/20 :  .1
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که به تعبیر مقام معظم رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در 
امر مساجد1« محسوب می شود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع 
و تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دست اندرکاران و کارگزاران عرصه مسجد 

تقدیم نماییم. 
امید است ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، با ارائه نظرات و پیشنهادات 
خود، در تکمیل هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت مسجد، سهیم 
باشید. فراموش نکنیم »چنانچه مساجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه 
های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئوالن برداشته خواهد 

شد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1.  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2.  : رهبرمعظم انقالب –1390/7/19
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خادمانمساجدوضرورتیادگیری«
مهارتهایفنیوحرفهای
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13 خادمان مساجد و ضرورت یادگیری مهارت های فنی و حرفه ای  

چند سالی اســـت که آقای معصومی خادم یکی از مساجد منطقه ی دو شده 
اســـت و با خانواده اش در مسجد زندگی می کند. اوایل تنها یک حوض و چند 
باغچه ی خاکی در حیاط مســـجد دیده می شد. از آنجا که پدر آقای معصومی 
باغبان بوده، او نیز این هنر را از او یاد گرفته و با ذوق باغبانی اش حیاط مسجد 
را دگرگون کرده است. با کاشـــتن گل های بهاری طراوت و شادابی خاصی به 
مســـجد داده؛ مخصوصاً بوته های گل محمدی و گل سرخ که زیبایی حیاط 
مســـجد را دوچندان کرده اند. در گوشه های باغچه، چند درخت انجیر و بهار 
نارنج و... کاشته است که در فصل بهار، بوی عطر شکوفه هایش هوش از سر آدم 
می برد. در کنار در ورودی، دو گل یاس کاشته که وقت نماز مغرب و عشا بوی 
خوش آن تمام فضای مسجد را پر می کند. اوقات بیکاری اش را به گل و گیاهان 
اختصاص می دهد و گاهی با اهل و عیال و یکی دو تا از همســـایه های مسجد، 
در حیاط فرش پهن می کنند و چای می نوشـــند. آقای معصومی به بعضی از 
بچه های خوب مسجد وظیفه ی آب دادن و رسیدگی به گیاهان باغچه و تمیز 
کردن حوض مسجد را هم محول کرده است که هم کمک کارش باشند و هم یاد 
بگیرند نسبت به مسجد و کارهای آن مسئولیت پذیر باشند. هر هفته بچه هایی 
که مرتب در نماز شرکت می کنند، به عنوان کمک کننده در امر باغبانی حیاط 
انتخاب می شـــوند. بعضی از کالس های فرهنگی مسجد هم در حیاط برگزار 
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می شوند و فضای زیبای آن، حال و هوای دلنشینی به کالس ها می دهد. کسی 
از اهالی نیست که قبل یا بعد از نماز در حیاط مسجد توقف نکند و نگوید »خدا 
خیرش دهد، خدا پدرش را بیامرزد، خـــدا بچه هایش را برایش نگه دارد، چه 
مرد خوش ذوقی و...«. گاهی وقت ها اهالی محل از پیر و جوان، ساعتی قبل از 
نماز مغرب می آیند و کنار باغچه ها می نشینند. هیئت امنای مسجد تصمیم 
گرفته اند چند صندلی هم در حیاط مســـجد بگذارند تا نمازگزاران بتوانند از 
این حیاط زیبا و گل ها و درختان آن لذت ببرند. این کار او نه تنها برایش خیر 
اخروی داشـــته و باعث ایجاد نشاط و جذب بیشتر مردم به مسجد شده است، 
بلکه باعث شده در کنار کار اصلی خادمی، درآمد جانبی هم داشته باشد. چند 
تن از اهالی محل، کار باغبانی در خانه یا محل کار خود را به او سپرده اند و او هم 
اوقات بی کاری را در کنار خادمی مسجد به این کارها می پردازد و از این راه هم 

درآمدی دارد.
چقدر پسندیده اســـت که خادم مسجد در کنار خادمی، هنر یا حرفه ای بداند 
یا حتی ســـعی کند حرفه یا هنر مورد عالقه اش را یاد بگیرد و این گونه کمک 
کننده به مسجد باشـــد. از این طریق، نه تنها می تواند از پس کارهای کوچک 
مســـجد بر آید، حتی می تواند برای خود درآمد جانبی کوچکی داشته باشد؛ 
مسجِد خادمی که به کار دستگاه های صوتی وارد است، دیگر مشکل همیشگی 
میکروفون و از کار افتادگی دیگر وسایل صوتی مسجد را ندازد، مسجدی که 
خادم آن با تعمیرات کولر آشنایی دارد، دیگر در فصل گرما با مشکل سرویس 
کردن کولر مواجه نمی شـــود و یا خادمی که کمی نقاشی ساختمان می داند، 
می تواند برای رنگ کردن مســـجد کمک کار باشد و در کنار کارهای مسجد، 

از حرفه و هنر خود برای یک کار کوچک و جانبی اقتصادی هم استفاده کند.
 نویسنده:محمدتنها	
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آشناییباتاسیساتحفاظتی«
وامنیتیمسجد
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17 آشنایی با تاسیسات حفاظتی و امنیتی مسجد  

مسجد خانه خداست و آنچه در آن اســـت، بیت المال محسوب می شود. این 
اموال اگر وقف مسجد باشند و یا ِملک مسجد محسوب شوند در هر دو صورت، 
حفظ آنها در وهله اول برای همه افراد و به خصوص خادم مســـجد وظیفه ای 

شرعی و مهم به شمار می رود.1 
اما حفظ اموال مسجد در چهارچوب دو دسته فعالیت صورت می پذیرد:

الف.حفاظت
ب.نگهداری

1. ملک مسجد مانند وسایلی که از درآمد موقوفه و مانند آن خریداری می شود.



18

 الف(حفاظت	
کلمه حفاظت در فرهنگ لغت عمید، به معنای حراست و نگهبانی آمده است. 
ما در این بخش مفهوم حفاظت را برای خادم مســـجد، به عنوان حفظ اموال 

مسجد در برابر خطرات زیر گرفته ایم:
1.سرقت
2.تخریب

خادم مسجد در برابر هرکدام از این ســـه مقوله مسئولیت دارد. الزم به ذکر 
نیست که کوچک ترین اهمالی در انجام این مسئولیت، به نابودی اموال مسجد 
می انجامد. بنابراین، خادم مســـجد باید در انجام وظایفی که در ادامه می آید، 

دقت تاّم و تمام داشته باشد.

سرقت(1
سرقت یعنی دزدیده شدن، برداشـــتن و ربودن مالی که متعلق به فرد یا نهاد 
دیگری ست. مســـجدها خواهی نخواهی به علت عدم رعایت مسائل امنیتی، 
متأسفانه همواره در معرض سرقت هستند. مسائل امنیتی که در مسجد اگر 
مورد توجه قرار بگیرد میزان احتمال ســـرقت را به درصد بسیار کمی تقلیل 

می دهد و وظیفه این موضوع بر عهده خادم است. 

پنجره(111
پنجره های یک مسجد از جمله پاشنه آشـــیل های امنیتی مساجد در برابر 
سرقت ها هستند. اگر مسجد شما فاقد نرده های دزدگیر است، باید با هزینه ای 
که خیلی هم زیاد نیست، تمام پنجره های مسجد را به این نرده ها مجهز کنید 
و البته اگر ارتفاع پنجره ها نســـبت به سطح زمین زیاد است، نیازی به دزدگیر 
لزوما وجود ندارد و می توانید از طریق نصب و جوش دادن یک گیره و خریدن 
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یک قفل، نسبت به ایمن سازی آن اقدام کنید. نصب گیره و قفل در پنجره هایی 
که نسبت به ســـطح زمین در ارتفاِع قابل دسترس هستند هم می تواند اقدام 

اطمینان بخشی باشد.

دربمسجد(112
درب مســـجد، مهم ترین بخش امنیتی هر مسجد برای پیش گیری از سرقت 

است.
مساجد شهری عموماً چند درب ورودی دارند و درب اصلی در اکثر اوقات رو به 
خیابان و یا کوچه باز می شود. خادم مسجد باید توجه داشته باشد که مسدود و 
ایمن کردن درب هایی که مورد استفاده و عبور و مرور در مسجد نیست، اولویت 
اول کاری اوست. توصیه می شـــود که در درب های مرتفع آهنی که عموما در 

ساختمان مساجد بکار رفته اند، نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

الف.برایدربهایآهنیوعمودیبزرگازدویاسهگیرهقفلاستفاده
شود.

ب.گیرههایقفلحتماًدرداخلدربوروبهفضایداخلیمسجدنصب
گرددتاامکانشکستنوبریدنقفلهاکاهشپیداکند.

برای درب های آهنی معمولی ورودی های غیرقابل استفاده مساجد هم خادم 
باید این نکته را در نظر بگیرد که اگر این ورودی تک درب است، حتماً جدای 
از نصب قفل با اطمینان اصلی توسط یک جوشکار، گیره مخصوص قفل های 

ضامن دار را هم بر روی درب جوش بدهد تا ایمنی این قسمت هم تأمین شود.
اما برای درب اصلی مســـجد هم اقدامات حفاظتی بسیار اهمیت دارد. قفل 
مرکزی و اصلی درب ورودی مسجد - چه درب چوبی باشد و چه درب فلزی -، 
مهم ترین نقطه ای است که خادم باید به آن توجه کند. کنار گذاشتن قفل های 
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قدیمی، اولین اقدامی است که شما باید به سرعت آن را انجام دهید. قفل های 
جدیدی که در بخش بعد نمونه هایـــی از آنها و ویژگی آنها را ذکر می کنیم، به 
طور قطع امنیت مسجد را تأمین و خیال شما را آسوده می کند. در کنار آن اگر 
درب مسجد شما فلزی و به سبک درب های قدیمی است، دو و حتی سه گیره 
برای بستن قفل هایی که در بخش بعد اقسام آن را ذکر می کنیم، ضروری است. 
اما در مورد مساجدی که درب چوبی دارند، اقدامات امنیتی با تعویض قفل به 
تنهایی صورت نمی پذیرد و شـــما خادم عزیز باید با هماهنگی امام جماعت و 

هیئت امنای مسجد به نصب حفاظ، پیِش روی درب بپردازید.
حفاظ هایی که به صورت معمول در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، دو 

نوع است:

حفاظ آکاردئونی یا کرکره ای که به صورت کشویی باز و بسته می شود و . 1
برای ساخت و نصب آن باید به آهنگری ها مراجعه کرد و به علت حجم 

کمی که اشغال می کنند، بسیار قابل استفاده و مفید هستند.

حفاظ آهنی تک لنگه یا دولنگه که به بیرون باز شـــده و به دیوار چپ یا . 2
راست درب مماس می شود.

حفاظ اســـتیل یا درب های حفاظ استیل که هم کارایی قابل اطمینانی . 3
دارند و هم از درب های آکاردئونی زیباتر هستند و البته هزینه آنها اندکی 

باالتر است.
نکته ای که نباید در این میان مورد غفلت واقع شـــود این است که برای درب 
پشت بام مسجد هم تمامی اقداماتی که برای درب اصلی ذکر گردید، باید مورد 
توجه قرار گیرد. در این باره نصب حفاظ و در نظر گرفتن قفل مطمئن بســـیار 
اهمیت دارد و خادم و سایر مسئوالن مسجد باید به این نکته توجه داشته باشند 
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که نصب این حفاظ ها قطعا امنیت مســـجد را باال می برد و در مجموع هزینه 
زیادی در بر نخواهد داشت. نکته نهایی در موضوع حفاظت درب و پنجره، بحث 

قفل هاست که بدان در ادامه خواهیم پرداخت.

قفل(113
برای محفوظ کردن درب مسجد، مهم ترین ابزار قفل است، اگر درب مسجد 
شـــما درب آهنی است و از قفل های حیاطی اســـتفاده می کنید، باید به این 
نکته توجه داشته باشید که نســـل جدید قفل های حیاطی از حیث امنیت 
کارایی بســـیار باالتری دارند و می توانید قفل مسجد را با قیمت نسبتاً پایینی 
تعویض کرده و امنیت مسجد را باالتر ببرید. از جمله این قفل ها به سه نوع آن 
اشاره ای کوتاه می کنیم و اطالعات تکمیلی را خادم در صورت نیاز می تواند از 

فرشگاه های ابزار و یراق تهیه کند.

قفلحیاطیبرقیباکلیدکامپیوتری(11311
این قفل ها با ویژگی های زیر، گزینه مناسب تری از قفل های حیاطی قدیمی 

برای درب آهنی مسجد شماست.
ورودی برق این قفل 12 ولت اســـت و برای نصب این قفل، نیازی به قفل درب 

بازکن و زنجیر و دیگر تجهیزات نیست.
ایمنی این قفل بسیار باالست و دارای دو زبانه می باشد. این مدل جزو قفل های 
دو زمانه است. شاسی قرمز تعبیه شده بر روی قفل، وظیفه باز کردن قفل را از 

داخل مسجد به عهده دارد.

قفلحیاطیبرقهوشمندباکلیدکامپیوتری(11312
قفل های نسل جدید برقی هوشمند، عالوه بر ویژگی های قفل حیاطی برقی و 
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غیر هوشمند، ویژگی های ذیل را هم دارا می باشد:
این قفل ها قابلیت تعریف کردن 400 عدد تک و یا کارت را دارد و این امکان بر 
روی این سیستم می باشد که با یک عدد تک تا چندین قفل را باز نماید.  این قفل 
حیاطی مجهز به جعبه الکترونیکی و هوشمند که سیستم »آر. اف. آی. دی« 
نامیده می  شود، مجهز است. این سیستم قابلیت نصب بر روی انواع درب های 
چوبی و فلزی را دارد و به عنوان کلید الکترونیکی هوشـــمند و ریموت کنترل 
می توان از این سیستم بهره برد. کارت هوشمند و ریموت کنترل، قابلیت باز 
کردن انواع قفل ها را دارند و همچنین می توان آنها را برای هر قفل به تعداد زیاد 
و مکرر حذف یا صادر کرد. این سیســـتم مجهز به مستر کارت برای حذف یا 

تعریف کارت ها و ریموت کنترل های جدید می باشد.
معموال برای تمامی درب های ساختمانی، عالوه بر دستگیره و لوال، یک قفل 
کتابی که معموال داخل لنگه درب جاســـازی می شود نیز نصب می گردد. این 
قفل ها از تنوع بســـیار باالیی برخوردار می باشند؛ هم از جهت عملکرد و هم از 

جهت کیفیت و امنیت.

قفلهایضامندار(11313
این نوع قفل ها سال ها، به عنوان وســـیله ای اطمینان بخش برای حفاظت از 
مساجد به شمار می رفتند. در واقع ضامن ها همان برآمدگی های اطراف سوراخ 
کلید در قفل هستند، به طوری که اگر کلیدی، شیارهایی متناظر با ضامن ها 

نداشته باشد، گردانیدن و حرکت آن در قفل ممکن نیست.
این قفل ها، امروزه از حیث ایمنی، قفل مطمئنی نیستند. اما اگر به هر دلیلی 
یک مسجد هنوز از این قفل ها استفاده می کند، خادم باید توجه داشته باشد 
که تا ســـر حد امکان برای درب ورودی اصلی از دو گیره که بر روی درب آهنی 
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جوش می خورد، برای ایمنی بیشتر استفاده کند تا با استفاده از دو قفل احتمال 
سرقت کاهش پیدا کند.

قفلهایآویزنسلجدید(11311
قفل های ضامن دار معمولی که با فشار اهرم می شکنند و مدل های جدیدتر آن 
را به راحتی می توان برش داد، این روزها جای خود را به قفل های آویزی داده اند 
که ویژگی های امنیتی بســـیار باالیی مثل مقاومت در برابر برش و شکستگی 

دارند و به کلیدهای کامپیوتری ویژه ای مجهز هستند. 

قفلهایکتابی
شما برای موارد استفاده این چنینی انتخاب قفل های کتابی را هم در اختیار 
دارید که نســـل دوم آنها که »قفل کتابی دو عددی« است، می تواند انتخاب 

فوق العاده ای برای درب یک مسجد باشد.

نکته:
خادممحترمبایدتوجهداشتهباشدکهنمونهازکلیدقفلهایمسجد•

رادرجایامنینگهداریکندوازهمراهداشتنتمامکلیدها،خودداری
کند،برایاینامرپیشنهادمیشودکلیددومرادرجاییغیرازدرون
مسجدودراختیارامامجماعتمسجدباشدتااگرکلیداولمفقودشد،
ازکلیددوماســتفادهشود.ذکرایننکتهازاینجهتاهمیتداردکه

نسلجدیدقفلهابهراحتیقابلبازکردنوشکستننیست.
خادممســجدبایدازدراختیارگذاشتنکلیدهایمسجدبهافراد•

متفرقهشدیداًبپرهیزد.
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دزدگیر(111
دزدگیرها برای مساجدی که 24 ســـاعته فعال نیستند، گزینه بدی نیست، 
هر چند پیشنهاد می شـــود به جای این کار، سه وعده نماز جماعت در مسجد 
برقرار شود. به هر صورت، دزدگیرهای الکترونیکی در مساجدی که موقوفات 
باارزش تاریخی و قدیمی دارند، امری ضروری ست. نسل جدید دزدگیرهای 
هوشمند که به تلفن همراه و ثابت هم متصل می شوند و بر اساس سیستم های 
کامپیوتری کار می کنند، شاید برای خدامی که منزلشان از مسجد فاصله دارد، 

گزینه خوبی باشد. 

سرقتدرساعاتفعالیتمسجد(115
قسمت عمده سرقت هایی که در مسجد صورت می پذیرد، در حین فعالیت های 
مســـجد اســـت که خادم در این زمینه هم می تواند با هوشمندی و احساس 

مسئولیت میزان آن را به شدت کاهش دهد.

سرقتکفش(11511
مسبوق به سابقه ترین سرقت در مساجد، سرقت کفش نمازگزاران است. اگر 
مسجد شما فاقد جاکفشی کمددار است، در جریان باشید که محیط مناسبی 
را برای سرقت در اختیار سارقان قرار داده اید. بنابراین، باید برای این امر همین 
فردا درخواست ساخت جاکفشی کمدی قفل دار را به امام جماعت مسجد و یا 
هیئت مدیره مسجد بدهید. این امر عالوه بر اینکه جلوی سرقت کفش ها را در 
مســـجد می گیرد، از دو جنبه دیگر هم گزینه بسیار مناسبی است؛ اول اینکه 
جلوگیری از مصرف بی رویه کیسه پالســـتیکی در مسجد است. کیسه های 
پالستیکی برای طبیعت بسیار مضر هستند و جالب به نظر نمی رسد که مسجد 
به عنوان خانه خدا، برون داد مضر برای طبیعت داشته باشد. شاید شما خادم 
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عزیز بگویید که کیسه های برزنتی و به قول معروف ساک های حمل کفش را 
برای این امر در نظر گرفته اید که این امر هم باعث ایجاد آلودگی هایی در مسجد 
می گردد و بهداشت مســـجد را به خطر می اندازد. این ساک ها منبع آلودگی 
هستند و عالوه بر این، در شأن مسجد نیست که کفش وارد آن شود. بنابراین، 

حفظ بهداشت مسجد هم لزوم وجود جاکفشی کمددار را می رساند.

نکته:
پیشازاینکهاینجاکفشــیهایکمدیوقفــلدارتهیهگردند،•

پیشنهادمیشوددروقتنمازویامراسم،یکیازنوجوانانویاجوانان
مسجدیوظیفهمحافظتازکفشهایمؤمنانرابرعهدهبگیرد.

برایجایگذاریاینجاکفشــیهااگرمسجدشمامدخلیااطاقک•
ورودینداردونمیتوانیدبههرعلتیاطاقکورودیپیشورویدرب
مسجدبسازید،میتوانیددرداخلدربمسجدوبااستفادهازدیوارهای
پیشساختهمتحرکدرفضاییمتناســب،یکپادریمناسبایجاد
کنید.اماپیشنهادمیشــودبرایحفظحرمتوبهداشتمسجد،یک
اطاقکســادهامازیبادرورودیدربمسجدبادرنظرگرفتناقدامات

امنیتیایجادکنید.

سرقِتمهروقرآنوتسبیح(11512

ســـرقت واژه زیبایی برای چنین رویدادی شاید نباشـــد و ما گمان را بر این 
می گذاریم که این اتفاق ها از سِر اشتباه رخ می دهد. با این وجود، برای جلوگیری 
از خروج مهر و قرآن و تســـبیح از مسجد، خادم محترم می تواند چند راهکار را 

مدنظر قرار دهد؛
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الف(برایثبتموقوفهیمسجدبودنقرآنهاوکتبادعیه،یکمهرتهیه
شودودرصفحاتابتداییوانتهاییاینکتبحکشودکهبیرونبردن

قرآنهاومفاتیحو...بهبیرونازمسجدجایزنیست.

ب(برایمحکمترشدناینکار،میتوانهمینعبارترادریکصفحه
A3چاپکردوبررویدیوارکناردربخروجیویاتابلواعالناتمسجد

چسباندتاخداینکردهازرویناآگاهیاموالمسجدازمسجدخارج
نشوند.

ج(درمراسماتشبهایقدرومانندآن،اگردربیرونازمسجدهمفرش
پهنمیشودوافرادالجرمقرآنهایمســجدرابهبیرونازمسجد
میبرند،الزماســتایننکتهتوسطمجریمراسمویایکیازهیئت
امناازپشتمیکروفوناعالمگرددکهبردنقرآنهایمسجدبهخارج
ازمسجدشرعاًوعرفاًوقانوناًجایزنیست.خادممیتواندازجوانهای
مسجددرقسمتخواهرانوبرادراناستفادهنمودهودرپایانمراسم
قرآنهاومفاتیحهاراباکمکایشانجمعآوریکند؛کهاینهماقدامی

مفیدبرایحفاظتازاموالمسجدبهشمارمیرود.

د.درموردمهرهاهمخادممحترمبایدجامهریرادرکناردربخروجقرار
دهدتامهرهابهاشتباهدردستوجیبافرادنماندوازمسجدخارج

نشود.

س.برایتســبیحهاهمعالوهبرذکرعدماجازهشرعیبردنتسبیحبه
بیرونازمسجد،الزماستخادممحترمیکمکانبررویدیوارکنار
دربخروجیمسجددرنظربگیردتامردمتسبیحهاراببیندوبرآن

آویزانکنندوآنهاراازمسجدخارجنکنند.
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آشپزخانه(11513
آشپزخانه مسجد معموالً محل کار اصلی خادم در مسجد است و اموال زیادی از 
مسجد در آن قرار دارد. خادم عزیز می بایست کلید آشپزخانه را در اختیار افراد 
متفرقه قرار ندهد و تمامی امور آن با هماهنگی او انجام شود. همچنین خادم باید از 
تعداد ظروف و اموال آشپزخانه، لیستی تهیه کرده و به صورت ماهانه، تعداد آنها را 
بررسی کند. این لیست باید در سمت چپ درب ورودی بر روی دیوار نصب شود و 
طبق جدول ماهانه نتیجه بررسی را بر روی آن نوشته شود؛ به طور مثال چه تعداد 
نعلبکی در ماه آذر وجود داشته و در دی ماه، این میزان به چه تعدادی رسیده است، 
تا اگر تغییری در این فهرست رخ داد، خادم محترم متوجه نوِع اتفاقات باشد و در 

ورود و خروج افراد به این مکان محدودیت قائل شود.
نکته بعدی، نصب یک برگ نوشته مبنی بر عدم ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

است که باید در یک قاب زیبا بر روی درب آشپزخانه نصب گردد. 

میکروفونوابزارصوتیمسجد(11511
خادم محترم باید توجه داشـــته باشـــد که از جمله اقالم ارزشمند و ضروری و 
گران قیمت مسجد، وسایل صوتی آن است. حفظ و نگهداری این وسایل هم بر 
عهده اوست. اگر مسجد شما از میکروفون های بدون سیم استفاده می کند. خادم 
محترم باید توجه داشته باشد که این وسیله در معرض سرقت در مسجد است و 
او بایستی میکروفون را بعد از هر وعده نماز، با دقت در جای مخصوص خود قرار 

بدهد. در جلسات قرآن عصرگاهی و شبانه هم همین دقت باید صورت بپذیرد. 
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نکته:
درجلساتزنانهمسجدکهصبحهابرگزارمیشودهم،بایداستفادهاز•

میکروفونبدونسیممسجدباهماهنگیخادمانجامشودومیبایست
ویپسازاتمامجلسه،میکروفونوسایراقالمتحویلیراطبقفهرست

دریافتکردهوتحویلبگیرد

انبارمسجد(11515

انبار مســـجد از جمله قسمت هایی است که بیشترین دلیل برای سرقت از آن 
وجود دارد؛ دالیلی چون وجود وســـایل گران قیمت و البته، بی توجهی خدام 

عزیز به مسائل حفاظتی در آن مهم ترین دلیل سرقت از انبار مساجد است.

الف.اولیننکتهدرافزایشضریبامنیتیانبارمسجد،توجهبهدربآن
است.خادمعزیزمیبایســتتمامیاقداماتیکهدربارهدرباصلی
مسجددرباالبیانشدرادرمورددربانبارانجامدهد.نصبقفلهای
هوشمندیکهرمزوکدآنتنهابایددراختیارخادمویکیازاعضای
محترمهیئتامنایمسجدباشد،میتواندیکیازراههایایمنکردن
انبارباشــد؛گامبعدینصبدربحفاظتینردهایبرایانباراستکه

بسیارضروریبهنظرمیرسد.

ب.انبارگردانیوتهیهلیستیازاموالمسجدکهدرانباراستهماقدامی
استکهبهطورحتمبایدموردتوجهخادمقراربگیرد.دربحثسرقت
اموالمسجد،فهمیدنایننکتهکهسرقتصورتگرفته،بسیارمهم
اســت.دربســیاریمواردخادممدتهاپسازانجامسرقتمتوجه
میشودکهیکفرشیاقابلمهیایکوسیلهدیگریازانبارسرقتشده
استکهدیگردرآنزماناینموضوعقابلپیگیرینیست.بنابراین،
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انبارگردانیماهانهراخداممحترمبایدبهشــدتجدیبگیرندوبه
صورتدوهفتهیکبارانجامدهند.

ج.ازمحلانبارمســجدنبایدافرادمتفرقهآگاهباشند.چراکهاطالعات
اینچنینتنهامختصخادماســتوجزواطالعاتطبقهبندیشده
مسجداست.خادمبایدتوجهداشتهباشدکهاگرانبارمسجدشبهقول
معروفلورفتهوافرادزیادیازمکانآنباخبرند،میتوانددرصورت
امکان،مکانانبارراتغییردادهوانباررابهاتاقدیگریمنتقلکندواگر
اینامکاننیست،اقداماتحفاظتیوکنترلیمسجدرابهصورتجدی

درنظرداشتهباشد.

د.خداممحترمبایدتوجهداشتهباشندکهکلیدانباربههیچوجهنبایداز
اختیارآنهاخارجشدهودراختیارافرادمتفرقهقراربگیرد.

سرقتدرساعاتیغیرازساعاتفعالیتمسجد(111

نکاتعمومی(11111
به طور معمول در مساجدی که تمام وقت فعالیت ندارند، سرقت هایی در ساعات 
غیر فعال بودن مسجد ممکن است رخ بدهد. برای پیشگیری و واکنش مناسب 

به وقوع این سرقت ها چند نکته ضروری است:

الف.درصورتوقوعسرقتازمسجد،خادمبایدبدوندستزدنبهچیزی
ازانباروباهماهنگیامامجماعت،پلیسرادرجریانسرقتقراردهد.
عدمتوجهبهایننکتهموجبکندیکاروشکستپیگیریهایپلیس

درشناساییسارقخواهدشد.

ب.اگرخادمیهستیدکهبهتازگیمسجدراتحویلگرفتهاید،بایددرنظر
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داشتهباشیدکهتمامیکلیدهاراازخادمقبلیتحویلبگیریدودرصورت
امکانقفلهایاصلیوحیاطیمســجدراتعویضکنید.اینکارباعث

امنیتبیشترمسجدوکاهشاحتمالخطردراینزمینهخواهدشد.

ج.خادمبایدتوجهداشتهباشدکههنگامخروجازمسجد،تمامیافراداز
مسجدخارجشدهباشند،دقتدرچککردنقسمتبانوانواتاقهای
مسجدوزیرزمینودستشــوییهاووضوخانهدراینموردضروری

است.

دوربینمداربسته(11112

در نهایت، نصب دوربین های مداربســـته در ورودی و قسمت هایی از مسجد 
می تواند راهکار خوبی برای حفاظت از مسجد باشد. این اقدام در مساجد کشور 
هرچند معمول نیست، اما در مساجد 24 ســـاعته و پاره وقت، کارکردهایی 
پیشگیرانه دارد و ذکر مجهز بودن مســـجد به دوربین مداربسته می تواند در 
ذهنیت سارق برای سرقت از مســـجد خلل ایجاد کند. قیمت دوربین های 
مداربســـته با توجه به تعداد دوربین ها و کیفیت ضبط تصاویر از دویست هزار 

تومان تا 3 میلیون تومان متفاوت است.
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خطرتخریب(2

راهکارنگهداری(211
احتمال سرقت از مســـاجد خوشبختانه به علت فضای خاص جامعه ما بسیار 
پایین است و اصوال بسیاری از اموال مسجد، اموالی نیستند که مورد سرقت قرار 
بگیرند. بنابراین، مهم ترین وظیفه خادم در مسجد، نگهداری مناسب اموال از 
خطر تخریب است. کلمه تخریب با کلمه ویرانی مترادف است و همین مترادف 
بودن نشان می دهد که وظیفه خادم در برابر تخریب اموال مسجد به چه میزان 

سنگین است. 
تخریب عمدتاً بر اثر 2 عامل ایجاد می شود:

عوال طبیعی مانند گذر زمان و فرسودگی، سرما، گرما، آفتاب، رطوبت و... .. 1

عوامل انسانی مانند دخالت و دست بردن در سازماِن دستگاه ها، وسایل و... .. 2

تخریببراثردخالتعواملطبیعی(21111
میزان اموالی از مسجد که در برابر عوامل طبیعی به طور استاندارد و متعهدانه 
حفاظت نمی شـــوند و از بین می رود، بسیار زیاد است. همین موضوع عالوه بر 
بی نظمی، هزینه های مادی زیادی را به مسجد تحمیل می کند. برای شروع از 

اموال موجود در حیاط مسجد شروع می کنیم.

خادممسجدبایدبداندکه:
آفتاب دشمن اقالم و اموال پالســـتیکی و پارچه ای مسجد است. بنابراین، 
می بایست وسایل و اشیایی که در پشت بام و حیاط و پشت پنجره های آفتاب گیر 

مسجد است را از خطر تابش مستقیم آفتاب دور کند. 
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راهکار:
خادم می تواند...

با حفاظت از شیلنگ باغچه و حیاط مسجد از تابش مستقیم آفتاب،  •
آنها را از پوسیدگی نجات دهد.

با در نظر گرفتن آسترهای ارزان قیمت برای پرده های مسجد، آنها  •
را از تابش مســتقیم نور آفتاب و در نتیجه تغییر رنگ و پوسیدگی 

نجات دهد.

رطوبت عامل فساد بســـیاری از اموال مسجد که در انبار نگهداری می شوند، 
می باشد.

راهکار:

خادم می تواند هر دو ماه یک بار فرش های جمع شــده مســجد را  •
که در انبار نگهداری می شــوند به حیاط مسجد آورده و در صورت 
نداشتن حیاط، با کمک جوانان مسجدی به پشت بام مسجد برده و 

چند ساعتی در معرض نور آفتاب قرار دهد.

خادم می تواند پس از اســتفاده و شستن دیگ های مسجد در ایام  •
محرم و احیاناً ماه رمضان، آنها را کامال خشک کرده و در معرض هوا 
قرار دهد تا رطوبت آنها گرفته شــده و باعث خوردگی و زنگ زدگی 

نشود.

خادم می تواند برای قســمت زیرین درب های دستشــویی که در  •
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معرض برخورد با آب هســتند، با هماهنگی هیئت امنا و استفاده از 
افراد متخصص، یک الیه اســتیل به اندازه 50 سانت را به دو سمت 
درب پرچ کرده و باعث جلوگیری از پوسیدگی و افزایش طول عمر 

این درب ها گردد.

خادم می تواند پس از شستن ظرف در آشپزخانه مسجد، کابینت های  •
فلزی زیرین سینک ظرفشویی را کامال خشک کرده و از پوسیدگی 

آنها جلوگیری نماید.

خــادم می تواند برای فصل زمســتان با در نظــر گرفتن کاورهای  •
پالســتیکی و برزنتی برای کولرهای آبــی و فن کولرهای گازی در 

پشت بام، آنها را از رطوبت و باران حفاظت کند.

خــادم می تواند در انبار مســجد با قــرار دادن پالت های چوبی در  •
زیر وســایل و تجهیزات مســجد، از انتقال رطوبت کف انبار به آنها 

جلوگیری کند.

خادم می تواند با احساس مسئولیت در برابر رطوبت زدگی ولو جزیی  •
قســمتی از دیوار مسجد و رفع به موقع مشکل، از تخریب بیشتر و 

ایجاد هزینه گزاف برای مسجد جلوگیری کند.

ســـرماویخزدگی از عواملی است که در مســـاجد می تواند باعث ایجاد 
هزینه های سنگین گردد و بخشی از وظیفه خادم حفاظت اموال مسجد از این 

پدیده طبیعی است.
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راهکار:

خادم می تواند در فصل زمستان، شیلنگ های مسجد را به طور کامل  •
از آب خالی کرده و به انبار انتقال دهد، در غیر این صورت با یخ زدن 

آب در آن، شیلنگ ترکیده و پاره و غیرقابل استفاده می شود.

خادم می تواند با فرا رســیدن فصل سرما و عدم استفاده از حوض  •
حیاط مســجد، کاشی ها و آب نماها را با یک الیه پالستیک و گونی 
بپوشــاند و با طناب آن را محکم کند تا مانع نفوذ سرما و شکستن 

آنها شود.

خادم می تواند برای حفاظت از لوله های داخل حیاط مســجد، که  •
عموماً در فصل زمستان استفاده می شوند، در ابتدای فصل سرما از 
فلکه اصلی آب را ببندد و شــیرها را بــاز کرده، تا آب از آنها خارج 
شود و سپس با در نظر گرفتن مقداری پشم شیشه به عنوان عایق، 

آنها را از شکستگی در فصل سرما برهاند. 

خادم می تواند نهال های حیاط مســجد را بــا کمک از باغبان های  •
شهرداری، مجهز به پوشــش محافظ برای فصل زمستان کند تا از 

یخ زدگی آنها جلوگیری شود. 

خادم می تواند با اقدام به موقع و سریع در فصل سرما و پارو کردن  •
پرف پشت بام و حیاط مسجد، از یخ زدگی و فشار بر روی ایزوگام و 
سقف مسجد و شکستن سنگ های کف حیاط جلوگیری کند. عالوه 
بر اینها، حفظ سالمتی و لیز نخوردن مراجعان به مسجد هم چنین 

امری را دارای اهمیت بیشتری می کند.
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تخریببراثردخالتعواملانسانی(212

شـــاید مخاطب این بخش بیش از خادم می توانست، هیئت امنا و امامان . 1
جماعت مسجد باشند که به طور کلی از خادم انتظار دارند در تمامی امور 
مسجد تخصص داشته باشد. شـــاید این موضوع برای 50 سال گذشته 
خوب بوده است، اما با پیشـــرفت تکنولوژی، امروزه هرکسی باید نقش 

تخصصی خود را ایفا کند. 

خادم به عنوان مدیر امور داخلی مسجد، وظیفه هماهنگی امورات مسجد . 2
را در قســـمت فیزیکی بر عهده دارد و می بایست در شرایطی که امکان 
استفاده از متخصصین برای پیشـــبرد امور مسجد وجود دارد، از دست 
زدن به اموری که توانایی اصالح یا اســـتفاده و راه اندازی آنها را ندارد، 

بپرهیزد.

خادم محترم باید توجه داشته باشد که در امور سیستم صوتی مسجد اگر . 3
اشکال پیچیده ای به وجود آمد، از دخالت افراد متفرقه که به قصد اصالح 
آن تمامی سیستم را مختل می کنند، جلوگیری کند و اجازه دخالت و 
دسترسی به افراد غیرمتخصص را ندهد. این مسأله در مورد سیم کشی 

برق مسجد و سیستم لوله های آب رسانی مسجد هم صادق است.

موضوع دستشویی های مســـجد، از جمله معضالت مساجد به خصوص . 4
مساجد 24 ساعته در کشور اســـت. خدام می بایست برای نگهداری 
سرویس ها و شیرآالت و تمامی امکانات آنها یک تابلوی اعالنات کوچک 
در وضوخانه و سرویس ها به صورت مجزا نصب کند و نکاتی را پیرامون 

چگونگی استفاده صحیح از این وسایل را ذکر نماید.



36

عالوه بر این موضوع، سرکشی مستمر ساعتی به سرویس ها در مساجد 24 . 5
ساعته، امری بسیار ضروری است که خطر سرقت و تخریب اموال مسجد 
را از میان می برد. خادم همچنین در دستشـــویی مسجد، می بایست با 
قرار دادن دریچه اضطراری روی درب های هر ســـرویس، انجام اعمال 

خرابکارانه و غیراخالقی را کنترل کند.

جمعبندی
شـــاید این مطالب با توجه به حجم کار و حوزه های مختلف مســـجد، نیاز به 
جمع بندی نداشته باشد. بی نهایت باشد اما خادم باید بداند که در مسجد و برای 
محافظت ازاموال مسجد، جسم او به تنهایی نباید فعال باشد، بلکه با اندکی فکر 
و زمان سنجی می تواند از وارد آمدن هرگونه خسارت به مسجد جلوگیری کند. 
اگر مهارت فکر کردن و تصمیم ســـازی و تعامل با امام جماعت و کمک هیئت 
امنای مســـجد ابزار کار یک خادم در مسجد باشد، اموال خانه خدا قطعاً کمتر 
تخریب و فرســـوده و نابود می شود و محافظت از آنها با دقت و کیفیت باالتری 

انجام می پذیرد.

 نویسنده:مهدیرزاقیطالقانی	
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چگونگیبهینهسازی«
تاسیساتصوتیمسجد
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شاید خاطره انگیزتریِن صداهایی که در طول عمر شنیده ایم، صداهایی باشد 
که از مسجد شـــنیده ایم؛ صداهایی که معنویت در عمق آنها است و بوی امید 
و حرکت و خوبی می دهنـــد؛ صدای اذان و نماز جماعت عده ای مؤمن! صدای 
دعای سحر و عشـــق بازی در ماه خدا و صدای محّرم و نوحه های جانسوز. این 
صداها، همگی برای ما خاطره هایی از جنس دیگرند. صدا هایی که در روزگار 
نه چندان دور، از حنجره های ایمانی مردان خدا، گوش و جانمان را می نواختند 
و حاال به مدد تکنولوژی و پیشرفت علم، با کمک سیستم های صوتی، زندگی ما 

را با طنین عشق به معبود عطرآگین می سازند. 



40

 چرابهیادگیریاینعلمدرمساجدنیازمندیم؟	
سیستم های صوتی مساجد شـــاید یکی از مهم ترین بخش های یک مسجد 
باشند که تأثیر عملکرد درست آنها گاه بر انسان هایی است که شاید گام هایشان 
برای رسیدن به مسجد سنگین است؛ آنها که شاید عطر حضور در مسجد را بنا 
به دالیلی نمی توانند حس کنند؛ اما با شنیدن صدای اذان و نماز و خطابت در 

مسجد، دلشان هوایی مسجد می شود. 
عملکرد صحیح سیستم صوتی مسجد می تواند موجب اشتیاق عده بیشتری از 
مردم یک محله و منطقه به مسجد شود و در صورت صحیح نبودن این عملکرد، 
شاید شاهد ریزش آنها که اهالی مسجد هستند نیز باشیم. بنابراین امام جماعت 
و هیئت امنا و خادم، برای هدفی باالتر از یک انجام وظیفه عادی در مسجد، باید 
سیستم صوتی مسجد را بشناسند و برای آن مهارت، برنامه ریزی و بعضاً هزینه 
هم داشته باشـــند تا از این میان قدرت جاذبه ای برای مسجد ایجاد کنند که 

تعداد افراد بیشتری از فیوضات حضور در مسجد بهره مند گردند.
خادم عزیز و البته ائمه جاعات مساجد و هیئت امنا محترم باید توجه داشته باشند 
که در نصب یا راه اندازی و استفاده بهینه از سیستم صوتی مسجد، آنچه اهمیت 
دارد تأییدات دو گروه خطیب و مداح و از آنها مهم تر مردم اســـت. شما باید بر 
اساس نیاز و فضای خود، سیستم صوتی را طراحی کنید و طبیعتاً تمام تالش های 
صورت گرفته اگر با سیستم صوتی مناسب مسجد که هزینه زا هم نیست و بیشتر 

طراحی محور است، آمیخته نشود، نتیجه ای در مسجد به دست نخواهد آمد.
در ادامـــه در چند بند به صورت مختصر دالیل نیاز بـــه یادگیری این علم در 

هیئت ها را بیان می کنیم. 

الف(جهتبهرهبرداریازلوازمودستگاههایپیشرفتهبهبهتریننحو،نیاز
بهآموزشویادگیریاست.
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ب(دربسیاریازمساجدوهیئتها،مبالغموردنیازجهتتهیهلوازمبا
زحمتومشقتفراوانبهدستمیآید.پسضروریاستکههزینه
آنبادقتووســواسفراوانباشد.بدوناطالعاتوعلمالزمدراین
زمینه،نمیتواننتیجهایدرخورانتظارداشــتوحتیخدایناکرده

ممکناستنتیجه،نامطلوبوپرازضررباشد.

ج(مســتمعاهلبیتحقداردباکیفیتیمناسبوبدونناراحتی،از
صوتمجلساستفادهببرد.یکیازمهمترینعواملمؤثربرافزایشاین

کیفیت،همیندستگاههاووسایلصوتیاست.

با توجه به کم بودن افراد متخصص، چه از نظر علمی و چه از نظر فنی در این زمینه 
و نیز سختی دسترسی به این دوستان جهت مشاوره، باید خود خادم مسجد به 
دنبال علم اندوزی و افزایش اطالعات خود در این زمینه باشد. برای شروع شاید بد 

نباشد که از تعریف صوت آغاز کنیم. به راستی صوت یا صدا چیست؟
صدا یا صوت، یکی از انواع انرژی اســـت که از تحرک ذرات ماده به وجود می آید؛ به 
این گونه که یک ذره با حرکت )برخورد( خود به ذره ای دیگر، ذره ی دیگر را به حرکت 
درمی آورد و به این ترتیب، صوت نشر می یابد. صدا ارتعاشی است که توسط حس 
شنوایی انسان درک می شـــود. ما معموالً اصواتی را که در هوا حرکت می کنند، 

می شنویم؛ ولی صدا می تواند در گاز، مایع و حتی جامدات نیز حرکت کند.
انسان به تکنولوژی تولید و پخش صدا در جهان دست زد تا صداهای بیشتری 
را با کیفیت بیشتر بشنود و همین اصل برای سیستم صوتی مسجد باید در نظر 
گرفته شود تا مردم بیشتری صدای برخاسته از مسجد را با کیفیت مطبوع تری 
دریافت کنند که برای این امر نیاز به آگاهی ها و مهارت هایی است که در ادامه 

بدانها خواهیم پرداخت.
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 سیستمصوت	
سیستم صوت مسجد شامل امکاناتی است که صوت قاری، سخنران، مداح و هر فرد 
در جایگاه سخنرانی را به بهترین شکل ممکن به کل سالن انتقال می دهد. تجهیزات 
صوتی مساجد باید به نحوی با طراحی صدای مســـجد هماهنگ باشند که با وجود 
اِِفکت هایی مانند اکو، فرکانس های تشدیدشده حداقل گردد و پرتاب صوت در تمامی 
محیط سالن مسجد یکنواخت باشد. برای ایجاد چنین وضعیتی در مسجد، از طرفی باید 
معماری خاص و متناسب برای این امر داشته باشد، و از طرف دیگر نیازمند تجهیزات 

صوتی خاصی جهت تنظیم بهتر صدا است.
نصب و به کارگیری سیستم صوتی برای مساجد در ایران تاریخ دقیقی ندارد؛ اما بنا به 
شنیده ها به اواخر دهه ی چهل و آغاز دهه ی پنجاه باز می گردد که مساجدی که جمعیت 
بیشتری داشتند، سعی می کردند از سیســـتم صوت استفاده کرده تا صدای خطیب و 
نوحه خوانشان برد بیشتری داشته باشـــد. پیشینیان ما در گام نخست، از آمپلی فایر ها 
استفاده می کردند که هنوز هم در بسیاری از مساجد نسل جدید آنها قابل استفاده است.

1))Amplifier(آمپلیفایر
آمپلی فایر یا به طور خالصه شده آمپ، دســـتگاهی است برای تقویت سیگنال های 
ضعیف صوتی )تقویت صدا(. میزان یـــا درجه تقویت آمپلی فایرها با هم تفاوت دارد و 
معمواًل برای تفکیک آنها، از دســـته بندی براساس توان تقویت کنندگی آنها استفاده 
می شود. آمپ کاربردهای متفاوتی داشـــته و در جاهای مختلف، با اندازه  و توان های 

متفاوت به کار گرفته می شود. 
صدای تولیدی توسط هر دستگاه صوتی به تنهایی قابل شنیدن نیست. بنابراین صدا 
باید به آمپلی فایر فرستاده شـــود تا طی چند مرحله تقویت و تفکیک شود، سپس به 

بلندگو ها در هر کانال ارسال گردد. خروجی آمپلی فایر با بلندگو ها باید یکسان باشد.
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در دهه ی پنجاه آمپلی فایر های مونتاربو ایتالیا و هیتاچی و توشیبا بسیار مورد استفاده 
قرار می گرفتند که به مرور زمان با ورود شرکت های ایرانی، جای خود را به آنها دادند. 
متداول ترین آمپلی فایر چند دهه ی اخیر، آمپلی فایر های فلزی پایه دار ساخت شرکت 
فاراتل از نوع Public Address موسوم به Mac180 هستند که در سال های بعد تولید 
این سری از دستگاه های آمپلی فایر، توسعه یافت و منجر به تولید اکوآمپلی فایر های 
دیجیتال فاراتل تا 2000 و 3000 وات گردید که هنوز هم در کنار محصوالت شرکت 
چنگ، در بسیاری از مساجد از آنها استفاده می شود. بوق شیپوری که در باالی پشت بام 
مساجد می گذارند، این وظیفه را نیز انجام می دهد و بیشتر خدام با چگونگی استفاده از 

آنها آشنا هستند، اما برای تکمیل این مهارت نکاتی را در این باره باید ذکر کرد.

اجزاییکآمپلیفایر
آگاهی از اجزای یک آمپلی فایر و چینش اجزای آن، شـــما خادم عزیز را در 
عیب یابی و رفع اشکال از دستگاه کمک می کند. ممکن است دستگاه آمپلی فایر 
در مقابل شـــما کار نکند. چنانچه ترتیب پروسه کاری آن را بدانید، می توانید 

برای آزمایش آن اقدام کنید و به سرعت عیب آن را بیابید.
گاهی سیم میکروفن قطع است و شـــما خادم عزیز سرگرم تعمیر سیم باند 
می شوید! گاهی دســـتگاه برق ندارد و شما مشغول ور رفتن با کلید میکروفن 
هستید! گاهی همه چیز درست است و شما احساس می کنید دستگاه سوخته 

است، درحالی که فقط ولوم بسته است! و...
یک آمپلی فایر از دو بخش کلی تشکیل می شود:

الف( میکسر
ب(پاور
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آمپلی فایرهای رایج شامل هر دو بخش هستند؛ لکن دستگاه های میکسر یا 
پاور، مجّزا از هم نیز در بازار وجود دارند.

نکته:
دستگاههایمیکسررایجدربازار،غالباًدارایپاوروبرخیبدونپاور•

هستند.

الف(میکسر)mixer(: وظیفه دریافت صدا، مخلوط کردن صداهای مختلف، 
تقویت اولیه، تنظیم کیفیت، و اِفِکت دادن به صدا را بر عهده دارد.

نکته:
افکت)effect(هرجلوهصوتیمثلتکراروپیچشراگویند.•

ب(پاورصدا)power(: وظیفـــه دریافت صدای ضعیف )در حد هدفون( و 
تقویت آن در حد مطلوب را عهده دار است.

در واقع ســـیم میکروفن و aux ورودی و خروجی به قسمت میکسر دستگاه 
وصل می شود و سیم باند خروجی به پاور دستگاه.

اجزایمیکسر
الف(پریاولیه)ورودی(: تقویت کننده اولیـــه که میکروفن به آن وصل 

می شود.
یک دستگاه ممکن است دارای یک یا چند ورودی میکروفن )پری( باشد. تعداد 
بیشتر پری برای کسانی مفید است که می خواهند صداهایی با کیفیت های 
مختلف را دریافت کنند. شـــما می توانید صدای یک نفر را کم کنید و صدای 
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دیگری را زیاد، صدایی یکی از مداحان را به عنـــوان نمونه بم کنید و صدای 
دیگری را شـــفاف و زیر. تعداد زیاد میکروفن این امکان را برای شـــما فراهم 

می کند.
خادم عزیز البته هیچگاه سعی نکنید در یک مجلس معمولی و نیمه معمولی 
بیش از چهار میکروفن استفاده کنید )حتی برای سرود و تواشیح(؛ زیرا کنترل 
میکروفون های متعدد برای تنظیم کننده دســـتگاه و خوانندگان، به مراتب 

سخت تر است.
دّقت داشته باشید که در دستگاه های جدید، فیش میکروفن به صورت مادگی 
ساده نیســـت، بلکه یک فیش مخصوص است که سه شاخه آن درون دستگاه 

فرو می رود.

ب(اکویاافکُتر:دستگاه های آمپلی فایر برای دلنشین کردن صدا از یک بخش 
»جلوه های ویژه« برخوردار هستند. عموم دستگاه ها از اکو )تکرار( برای زیبا کردن 
صدا استفاده می کنند. برخی دســـتگاه ها و عموم میکسرها امکانات بیشتری برای 

تغییر و تبدیل صدا دارند.

ج(پریاصلی)main(: صداها پس از پری اول با هم متحد، و به یک صدا تبدیل 
می شوند. سپس به آنها افکت داده می شود و برای ورود به پاور قدرت آماده  می شوند. 
پری خروجی وظیفه هدایت صدای تجمیع شـــده به سمت پاور را به عهده دارد. پری 
خروجی می تواند صدا را بین دو پاور به صورت گزینشی تقسیم کند و به هر پاور خروجی 

سهم مجزایی از صدا را بفرستد )البته در دستگاه هایی که دو عدد پاور خروجی دارند(.
پری خروجی گاهی فقط شامل ولوم تنظیم صدا است و گاهی امکان تنظیم زیر و بم را 
نیز دارد. نیز ممکن است زیر و بم خروجی های دو کاناله متحد یا از هم جدا باشد. بنابراین 
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درصورتی که دستگاه شما دارای دو عدد پری دوم برای دو عدد خروجی پاور باشد و این 
دو پری تنظیم زیر و بم مجزا داشـــته باشند، خواهید توانست از دو باند خروجی، دو نوع 
صدای متفاوت دریافت کنید و مثاًل کیفیت صدا را در بخشی از مجلس خود شفاف تر یا 

در بخشی پرحجم تر ارائه دهید.

د(اکوالیزر: برخی دستگاه ها امکان دست کاری ظرافت های بیشتری از صدا را در 
اختیار شـــما قرار می دهند. اکوالیزر امکان کنترل فرکانس های مختلف صوتی را به 
شما می دهد و در صورت توان تئوری و عملی تنظیم کننده، خواهید توانست صدایی با 

لطافت بیشتر به دست آورید.

اجزایپاور
پاور وظیفه تقویت ضریب قدرت را به حدی که پاسخگوی مجلس شما باشد، بر 
عهده دارد. محدودیت پذیرش باند و محدودیت حجم صدای خروجی وابسته 
به قدرت و امپدانس1 پاور خروجی است. قدرت دستگاه بر معیار قدرت پاور آن 

تعیین می شود، مثاًل: 100 وات یا 300 وات یا بیشتر... 
تعداد باندهایی که به یک پاور می توان وصل کرد، بر اســـاس معیار امپدانس 
خروجی آن تعیین می شود. معموالً در پشت دستگاه ها در محل اتصال باندها 

نوشته شده که امپدانس خروجی چقدر است.

1. امپدانس الکتریکی مقدار مقاومتی اســـت که تحت یک اختالف پتانسیل در برابر جریان الکتریکی ظاهر 
می شود. مقدار امپدانس یک عدد حقیقی یا مختلط است که بنا بر قانون اهم از نسبت ولتاژ به جریان به دست 

می آید. امپدانس با حرف Z نمایش داده می شود.
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نکته:
دربیشتردســتگاههاامپدانسOHM 4درنظرگرفتهشدهکهبه•

معنایامکانوصل1عددباند11اهمبهاینپاوراســت)میزاناهمهر
باندبررویآننوشتهشدهکهمعموالًمیزانآن8تا11اهماست(.

برخی دســـتگاه ها برای فراهم آوردن امکان وصل باندهای بیشتر و دریافت 
توان خروجی باالتر، دو یا سه پاور خروجی دارند. البته گول نخورید! تعداد زیاد 
ســـوراخ های فیش باند خروجی به معنای تعداد زیاد پاورها نیست؛ بلکه این 
خروجی ها که در پشت دستگاه قرار دارند، جفت جفت یا سه تا سه تا یا چهارتا 
چهارتا به هم متصل هستند. مهم آن است که ببینید در مقابل دستگاه چند 

)main( .ولوم برای خروجی پاور در نظر گرفته شده است

الف(منبعتغذیه: یک دستگاه به دالیلی نمی تواند از برق مستقیم شهری 
)220 ولت( اســـتفاده کند، بلکه باید این برق را برای مصرف دستگاه محدود 
کرد. منبع تغذیه که غالباً بـــه صورت یک ترانس کاهنده خودنمایی می کند، 
نقش اساسی در قدرت دستگاه دارد و عالوه بر تأمین برق مورد نیاز پاورها، برق 
راه انداز پری ها را هم تأمین می کند. برقی که برای پری و اکو مورد نیاز اســـت، 

زیاد نیست )حدود 12 ولت با آمپر پایین(. 
منبع تغذیه در دســـتگاه های زیِر 20 وات )مثل اکو همراه ها( برقی برابر با 18 
 DC تأمین می کند و در دستگاه های باالتر از آن حدود 42 یا 50 ولت DCولت

)یا بیشتر...(.

ب(محافظ: در بسیاری از دستگاه ها برای محافظت از دستگاه، محافظی در 
مسیر خروجی تعبیه می بینند که عمده کار آن، محافظت از اتصال خروجی 
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دستگاه است. زیرا اگر سیم خروجی دستگاه اتصال کند، فشار توانی که بر پاور 
تحمیل می شود، به صورت تساعدی باال می رود و در مدت کوتاهی آن را تا مرز 

سوختن می رساند.
کافی است که دستگاه مسجد شما محافظ نداشـــته باشد و شما خروجی را 
اتصال بدهید و یک داد در دستگاه بزنید. به احتمال 90 درصد دستگاه شما در 

عرض چند ثانیه خواهد سوخت!
برخی دستگاه ها محافظ دارند، اما محافظ منبع تغذیه. این دستگاه ها به اتصال 

خروجی حساس هستند و باید مواظب اتصال خروجی آنها بود.
بعضی دستگاه ها هم گرچه محافظ خروجی دارند، محافظت آنها با نشتی هایی 

همراه است که امکان سوختن دستگاه را در صورت تکرار اتصال باال می برد.
بسیاری از دستگاه ها به فیوز اکتفا می کنند و محافظ دیگری ندارند. توجه داشته 
باشید که محافظ بودن فیوز مشروط به رعایت مقررات آن است و حتی چنین 

فیوزی نیز با نشتی هایی همراه است که برای دستگاه شما خطرناک است.

پیشنهادبرایخریدآمپلیفایر
اگر دستگاه آمپلی فایر قدیمی شما به درستی کار می کند، نیازی به تغییر آن 
نیست. اما چنانچه در کیفیت صدای آن مشکلی وجود دارد، در ابتدا آن مشکل 
را برطرف نمایید و باز اگر مورد تأیید شـــما و اهالی مسجد نبود، در پی خرید 
آمپلی فایر های جدیدتر بروید؛ چراکـــه آمپلی فایرهای قدیمی قدرت پرتاب 
صدای بسیار خوبی دارند و از حیث قطعه نیز نسبت به آمپلی فایر های جدیدتر 

مزیت دارند.

اکو(2
دستگاه های آمپلی فایر، یا اکو دارند یا افکتر. افکتر مربوط به میکسرها و برخی 
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دستگاه های جدید است که یکی از انواع افکت آن اکوی تکرار می باشد.
یک اکوی دیجیتال، صدایی را از ورودی دریافت کرده، پس از تبدیل آن به نوع 
خاصی از اطالعات،1 در حافظه خود ذخیره می کند. سپس بعد از کمی فاصله 
و تأخیر، حافظه خود را بازخوانی می کند و آن را به سیگنال صوتی تبدیل کرده 
و به خروجی می فرســـتد. بنابراین یکی از محورهای مهم در یک اکو، فاصله و 
مقدار تأخیر آن است. دقت داشته باشید که یک اکوی مناسب برای ما ایرانی ها 

حداقل باید بتواند 300 میلی ثانیه تأخیر ایجاد کند.
حال اصولی از تنظیم اکو و دیگر اِفِکت ها را شرح می دهیم:

اکوی تکرار معموالً سه ولوم برای تنظیم دارد:

الف(حجماکو: این ولوم که هم در ردیف میکروفون ها تعبیه شده است و هم 
در قســـمت تنظیمات اصلی اکو، حجم ورودی و خروجی از مدار اکو را تنظیم 
می کند. صدای اکو را می تـــوان به حدی زیاد کرد که تکرار آن به اندازه صدای 

اول و حتی بیش از آن شود.
مواظب باشید که تناســـب را در ولوم اکوی ردیف میکروفون و ولوم اصلی اکو 
مراعات کنید؛ چون اگر ولوم اکو در ردیف میکروفون خیلی زیاد باشد، کیفیت 
مطلوب را در صدای تکرار به ثمر نمی نشاند؛ و چنانچه ولوم اصلی اکو بیش از 

حد زیاد باشد، باعث می شود که مثاًل صدای هوا و فیش صدا شدت یابد. 

تنظیمحجماکو: معموالً در تنظیمات هیئتی، هنگام روضه و سینه زنی حتماً 
از اکو استفاده می کنند؛ اما در تنظیمات رسمی تر، اکو را کمتر می کنند و گاهی 

1. دستگاه اعداد دودویی یا دستگاه اعداد باینری )به انگلیسی:Binary ( هر عدد را به وسیله دو رقم صفر و یک 
نشان می دهد. این حالِت نمایش اعداد را »نمایش اعداد در مبنای دو« نیز می نامند.
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از اکو پیچشی با حجم پایین استفاده می کنند. به هر حال بیشتر مداح ها نبود 
صدای اکو را هنگام روضه خوانی مایه خشک بودن مجلس می دانند و هنگام 

سینه زنی، مایه بی شور و حال بودن مجلس.

اماهنگامسخنرانی: هیچگاه هنگام سخنرانی اکو را زیاد نکنید؛ چون مایه 
زدگی معنوی است و فرصت فکر کردن را از مخاطب می گیرد. عموم سخنران ها 
هم گاهی اشاره می کنند که از زیاد بودن صدای اکو نمی فهمند چه می گویند! 
اما استفاده از اکوی کم با تکرار کم در مورد برخی از سخنران ها توصیه می شود. 
سخنران هایی که فضای سخن آنان بیشتر معنوی و حسی است، باید کمی اکو 
داشته باشند، بر خالف سخنران هایی که شاد و سرزنده صحبت می کنند و با 

مخاطبان ارتباط صمیمی و خودمانی برقرار می کنند.

ب(ولومتکرار)repeat(: در عین حال که صدای اکوی شنیده شـــده کم 
می باشد، این امکان است که تعداد تکرار آن زیاد باشد؛ به این ترتیب که مثاًل 
صدای اصلی ده وات است و تکرار آن یک وات؛ ولی همین تکرار یک وات 10 بار 

تکرار می شود!
زیاد بودن ولوم تکرار مایه همهمه ی زیاد و کسل کننده بودن فضا است؛ پس 

این ولوم را بیش از حد زیاد نکنید.
با این توضیح هنگامی که احساس می کنید صدای اکو زیاد است، باید تشخیص 
دهید که زیاد جلوه نمودن آن به خاطر زیاد بودن حجم آن است یا زیاد بودن 

تکرار آن؟
در تنظیم این دو ولوم باید قانون موسیقیایی را مراعات کنید:

در جایی که مجلس شما نشـــاط دارد و افراد در تکاپو هستند )مثل شور در 
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سینه زنی ها( ولوم اکو را بیشتر و تکرار آن را کمتر کنید )مثاًل سه بار تکرار(؛ ولی 
در جایی که مجلس در حال و فضای سکوت و آرامش و حزن است، ولوم را کمتر 

و تکرار را بیشتر کنید )مثاًل پنج بار تکرار(.

ج(ولومفاصلهیاسرعت)delay-speed(: قدرت تنظیم کنندگان صدا را 
با مهارت تنظیم این ولوم می سنجند! برای تنظیم فاصله ی بین هر دو تکرار، 
باید سرعت ضرب حاکم بر مجلس را خوب درک کنید. بر حسب اینکه خواننده 

تند می خواند یا کند، تنظیم این ولوم تغییر می کند.
مثاًل ممکن اســـت در ابتدای مجلس روضه خوانی فاصله ی 400 میلی ثانیه 
مناسب باشد، بعد در سینه زنی به 350 برســـد و در شور به 300. به هر حال 
توجه کنید که یک تنظیم نامعقول و غیرمتعارف ارائه ندهید. با تنظیم نامناسب 
فاصله، می توان یک مجلس را کاًل به هم ریخت. اگر احساس می کنید ضرب اکو 
تنظیم نیست و تأخیر آن با ضرب صدای خواننده همخوانی ندارد، صدای اکو را 

کم کنید تا زمانی که ضرب مناسب را کشف کنید.
نکته:

اگربیندونوعفاصلهمرّددبودیدیــااحتمالمیدادیدبایدکمی•
فاصلهراکمترکنید،فاصلهیکمترراانتخابکنید!درصورتشــک،
حتماًبنارابراقلبگذارید.فاصلهاگرازحداستانداردکمترباشد،بهتر

استازاینکهبیشترباشد.

نکته:
اگررویولومتأخیرنوشتهشدهباشد)speed(بازیادشدنآنولوم،•

سرعتزیادمیشودوفاصلهکم.چنانچهنوشتهشدهباشد)delay(با
زیادشدنآنفاصلهزیادمیشودوسرعتکم.
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افکترها(3
کار با افکترها کمی پیچیده تر و ســـخت تر به نظر می آید. هر دستگاه در افکتر 

خود از استانداردی متابعت می کند.
تنظیمات اکوی تکرار در غالب افکترها محدود اســـت و شما ملزم هستید از 
استانداردهای خوِد دســـتگاه تبعیت کنید. برخی از افکترها از ولومی به نام 

پارامتر بهره مند هستند که یک بُعد از تنظیمات افکت ها را جبران می کنند.
میکســـر دایناکورد  امکان تنظیمات حرفه ای را برای کاربر قرار داده که قابل 
تحسین است؛ اما تمام مدل های این میکسر با مشکل دیستورت1 )خرابی صدا( 
اکو در فرکانس باال مواجه هستند. در این دستگاه یک بار با صدای بلند بگویید: 

سسسس، تکرار این صدا چگونه است؟

باند(1
بلندگو به گونه ای دستگاه مبدل انرژی گفته می شود که انرژی الکتریکی را به 
صدا تبدیل می کند. بلندگو زمانی که در درون جعبه یا محفظه قرار می گیرد، در 

ایران اصطالحاً »باند« نامیده می شود.
باندها برای فضاهای بسته مسجد مورد استفاده قرار می گیرند و برای فضاهای 
باز به علت پرتاب زیاد صدا، گزینه بوق های شـــیپوری و البته هورن ها بیشتر 

کارایی دارند.

1. )دیســـتورت: Distorted( صدای خراب: صدایی که بیش از اندازه قوی باشد و باعث شود نمایشگر میتر 
به آخرین درجه برسد. اولین شـــرط صدای خوب، دیستورت نبودن آن است. وقتی صدایی دیستورت شود، 
اصطالحاً به ِخر ِخر می افتد. برای درک این اصطالح کافی است یک موسیقی بگذارید و بعد صدای آن را تا انتها 
باال ببرید. وقتی اسپیکرتان توانایی پخش تمامی فرکانس ها را در آن ولوم مشخص نداشته باشد، صدا به صورت 

شفاف پخش نمی شود، یعنی دیستورت می شود
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اصولاستفادهازباند

الف(اتصاالتباند:دقتکنیدکهمثبتومنفیباندهاراحتماًدرستوصل
کنید؛چونباندیکهمثبتومنفیآنبرعکسباشــد،کاراییآننیز
برعکسخواهدبودوصدارابهسمتعقبنشانهخواهدگرفت!شاید
دربرخیباندهادرنگاهاولاثرآنراحسنکنید،امادرحینکاراثرآن

راخواهیددید.

ب(تناسباهمباندهارامراعاتکنید.شماحقنداریدیکباندکوچک1
اهمرابهیکباندبزرگ11اهمموازیکنید!بااینکارهمبهدســتگاه

فشارخواهدآمدوهمبهباندکوچک.

ج(اگرســیمباندهادرطولواندازهباهممساوینباشد،صدایباندها
باالنسنخواهدشد.پسبهنحویسیمِکشیکنیدکهسیمهامساوی

باشند.

د(فیشباندبایدســفتومحکمباشدتاهنگامکار،فیشیکهبهپشت
آنوصلشده،ازآنبیروننپرد!برخیفیشهایمخصوصوجوددارد
کهفیشهایورودیراقفلمیکنند.دقتکنیدکهاتصالکردنفیش
باندهاهنگامورودوخروجفیش،میتواندبرایدستگاهخطرناکباشد.

ه(تعدادبانددرمجلس:مجلسشمابرحسبوسعتوسطحنویزآننیاز
بهباندهایمتعدددارد.اگرمجلسشــمابزرگیاشلوغاستوسرو
صدایزیادیدارد،یکباندبرایکارشمامناسبنخواهدبود؛حتیاگر

صدایدستگاهراتاآخرزیادکنید.

و(نکتهقابلتوجهاینکهصدایباندبایدبرمجلسغالبباشد؛یعنیصدای
باندبهگونهایباشدکهنســبتبهفضااحساسضعفنکند.اگریک
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بانددریکاتاق80متریکارگذاشتهباشید،خیلیفرقداردبااینکه
دوعددباندبگذاریدوحتیصدارانصفکنید!وقتیتعدادباندهاباال
میرود،برزیروبمحاکمبرفضاهمتأثیرمیگذاردوآنجااستکهمداح
وشنوندهاحساسکمبودصدانمیکنند؛مخصوصاًدردستگاههاییمثل

چنگایننیازبیشترنموددارد.

البتهمتقابــالًزیادکردنبیشازحدتعدادباندهاهممیتواندصدایی
تیزوگوشخراشراایجادکندکهتنظیمکیفیتدستگاهدراینهنگام

ضروریاست.

یکنکته:
درموردبرشودیســتورصدا:وقتیتعدادباندهاکماســت،شما•

مجبوریدصداراتاآخرزیادکنیدواینباعثدیستورصداوافتکیفیت
صداییمیشودکهازدستگاهشنیدهمیشود.پستعدادباندهارابیشتر
کنیدتامجبورنشــویدصداراتاآخرزیادکنیدوباندها،صدایینرمو

باکیفیتبهشماارائهدهند.

تأثیرفضابرکاراییباند
چنان که اشاره کردیم، یک باند در فضای بزرگ نمی تواند پاسخگو باشد. اگر در 
فضای باز، مثل خیابان، صدایی پخش کنید، برای رسیدن به حد مطلوب صدای 
بم و برای پر کردن صدا نیاز دارید که ولوم بم را چند برابر بیشتر کنید؛ بنابراین 
برای فضاهای بزرگ تر اگر قدرت دستگاه شما اجازه می دهد، تعداد باندها را 

بیشتر یا ولوم بم را زیاد کنید.
در فضای باز اگر سیســـتم شما )باند و دستگاه( خیلی قوی نیست، حتماً از دو 
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عدد بوق در کنار باند استفاده کنید. بوق های جدیدی وجود دارند که کیفیت 
مطلوب تری ارائه می دهند و دیرتر می سوزند )بوق های مستطیلی(.

صدا در مجلس شلوغ مثل صدا در مجلس خلوت نیست. شاید هنگام امتحان 
قبل از مجلس احســـاس کنید صدا خیلی خوب اســـت، اما در حین مجلس 

هیچگاه صدای مطلوب را نشنوید.
به بازخورد فضا توجه داشته باشید. فضایی که بازتاب صدا در آن زیاد است، برای 
تنظیم باندها با مشکل مواجه است. در یک سالن خالی صدا می پیچد و عالوه بر 
همهمه شدید، باعث سوت کشیدن باندها می شود. پس سعی کنید زمین شما 
مفروش باشد. جمعیت زیاد نیز برای از بین بردن بازخورد گرفتن مؤثر است. شما 

شفاف ترین صدا را که هیچ همهمه ای در آن نباشد، در فضای باز خواهید شنید.
دما و رطوبت هوا نیز بر نحوه کارایی باند ها تأثیر می گذارد. وقتی در یک مجلس 
بسته هوا دم می کند و بوی عرق همه بلند است، توقع شنیدن صدای خوب را 

نداشته باشید، حتی از بهترین باند! بنابراین تهویه مناسب بر صدا تأثیر دارد. 
اما برای فضاهای بسیار بزرگ چه کنیم؟ فضاهای بسیار بزرگ روباز به گونه ای 
هستند که نمی توان از باند در آنها استفاده کرد، بلکه نیاز است متوسل به بوق 
شویم که برد باالیی دارد. طبعاً باید قید کیفیت را بزنیم و بی خیال صدای پر با 

بم قوی شویم!
اگر از بوق هم اســـتفاده کنید، با مشکل تداخل صداها مواجه می شوید؛ یعنی 
صدای بوقی که فاصله بیشتری با شما دارد، با کمی تأخیر به گوش شما می رسد 
که این آزاردهنده اســـت )مثل صدای مأذنه های مســـاجد که هر روز شاهد 
هستید ده صدا به دنبال هم به گوش می رسد(. گاهی نیز بازتاب صدا است که 
به گوش شما می رسد، یعنی صدا از نزدیک شما به دوردست می رود و دوباره 

بازمی گردد و به سر شما می خورد!
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البته باند خوب در فضای باز حرف آخر را نمی زند، بلکه فضای باز تنظیم خاص 
خود را می طلبد )مید زیاد با باس کم(، دستگاه خوب هم برای فضای باز )مثل 

فضای معمولی( حرف اول و آخر را می زند.

بوقشیپوری(5
متداول ترین بلندگوی بیرونی در مســـاجد، بوق ها یا بلندگوهای شیپوری 

آلمینیومی هستند. 
بلندگوهای  شیپیوری از جمله بلندگو هایی هستند که به دلیل طراحی شکل 
ظاهری، توانایی پرتاب صدا را دارند. از این بلندگو ها در فضاهای باز اســـتفاده 
می کنند. این بوق ها در دو نوع فلزی و فایبرگالس و در وات های مختلف موجود 

می باشد.
ساختار این نوع بلندگوها از دو قسمت یونیت )واحد تولید صدا( و شیپور تشکیل 
می شـــود. صدای تولیدشده توسط این بلندگوها از لحاظ زیر یا بم بودن، فقط 
حد میانی را شامل می شود و فقط بخش کوچکی از شنوایی انسان را پوشش 
می دهد؛ لذا از کیفیت الزم برخوردار نخواهند بود )قســـمت های حذف شده، 

بخش پرطنین یا صدای بم و همچنین بخش لطیف یا صدای زیر است(.
ولی ازآنجاکه این بلندگوها به صورت شـــیپور عمل کرده و صدای یکسویه 
دارند، معموالً دارای برد مؤثر و پرتاب خوبی هستند. این ویژگی سبب می شود 
این بلندگوها با وجود کیفیت نامطلوب، معموالً در مساجد مورد استفاده قرار 
گیرند. ارزان بودن و استقامت فیزیکی این بلندگوها نسبت به سایر بلندگوها 

موجب می شود به سادگی در حد وسیعی به کار گرفته شوند.
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نکته:
اگردرمسجدشماازنسلقدیمبوقهایشیپوریاستفادهمیشود،•

بهایننکتهتوجهداشتهباشیدکهبوقهایشیپوریقدیمیفقطپرتاب
داشتهومتأسفانهdb)قدرت(1آنبهطوریبودهکهبهشنواییانسان
آسیبمیرساندواگرنزدیکآنقرارگیرید،صدایشبرایشنواییشما

مشکلزاخواهدبود.
اما در نســـل جدیِد این بوق ها تغییراتی صورت گرفته که اگر در مقابل آن قرار 

بگیرید، به تارهای شنوایی آسیب نمی رساند، درحالی که صدا قوی است.

یونیت
بوق شـــیپوری ها چیزی جز یک تکه فلز نیستند. اصل مطلب قطعه ای به نام 
یونیت است که در پشت آنها نصب شده است. این یونیت هم چیزی جز آهن ربا 
نیست؛ آهنربایی که در داخل آن پرده ای کاغذی شکل و نازک قرار گرفته است

زمانی که یک بوق از کار می افتد، اگر دستگاه مشکلی نداشته و سیم ِکشی سالم 
باشد، ایراد از یونیت است که به صورت پیچی پشت بوق نصب می شود. خادم 
باید مهارت تعویض یونیت ها را داشـــته باشد و این قسمت از این سطور برای 

مهارت یابی شما در تعویض یونیت ها است.
شما در صورت اطمینان از مشکل یونیت، به آرامی 4 پیچ خودکار پشت بوق را 
باز کرده و به وسیله هویه، 2 سیم را از آن جدا می کنید و پرده یونیت جدید را به 
جای یونیت پیشین قرار داده و آن را جا انداخته و دوباره به همان 2 سیم پیشین 

لحیم می کنید.

1. در فیزیک، برای محاسبه میزان و سطح قدرت منابع صوتی، از این معیار استفاده می شود.
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نکته:
نکتهایکهبایددرجاانداختنپردهیونیتدرداخلیونیترعایت•

شود،ایناستکهزمانیکهقصدداریدمجدداًسیمهارالحیمکنید،باید
توجهداشتهباشیدکهمحللحیمهابهبدنهیونیتنچسبد.البتههمیشه
بعدازبستنپردهوپیچهاییونیت،بایدیونیترابایکباتریقلمی)1
جفت(تستکنید.اگرصدایتوقتوقداد،نشانمیدهدشمابهدرستی
کارخودراانجامدادهاید.همیشهمشکلسوختنپردهیونیتهاوجود
دارد.همیشههمکاربهاینسادگینیستکهشمابیاییدوپردهیونیت
راتعویضکنید!بعضیمواقعبوقدرارتفاعباالییوجودداردونمیشود
کههمیشــهبوقراکهبازحمتبستهشده،بازکرد!راهحل،استفاداز

ترانسمچینگاست.

ترانسمچینگ
ترانس مچینگ، مثل ترانس معمولی اســـت و یکی از موارد استفاده آن، در 
بلندگوهای شـــیپوری مثل بلندگوهای مساجد اســـت. فرض کنید 5 عدد 
بلندگوی مختلف با وات های گوناگون داریـــد و همه ی آنها را می خواهید به 
یک آمپلی فایر به طور موازی وصل کنید. در اینجا باید هر بلندگو یک ترانس 
مچینگ داشته باشد. ترانس های مچینگ در این مثال سیم پیچ اولیه شان، همه 
با هم برابرند؛ ولی ثانویه ترانس بسته به قدرت و وات بلندگو فرق دارد. درنتیجه 
خروجی آمپلی فایر به همه ی ترانس های مچینگ به طور موازی وصل می شود 
و ثانویه ترانس ها هم به سیم پیچ بلندگوها وصل شده و هماهنگی صوتی برقرار 

می شود.
به زبان ساده، ترانس مچینگ یک ترانســـفورماتور است که در یک طرف آن 
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مطابق شکل چندین ســـیم دارد. شاید در لحظه اول با دیدن ترانس مچینگ 
وحشت کنید، اما وسیله ای بسیار ساده است. در خروجی بیشتر آمپلی فایر های 

مساجد، خروجی هایی به نام 0 و 100 ولت داریم.

0و100ولتچیست؟
خدام عزیز توجه داشته باشید که همیشه مسافت، دشمن سیگنال الکتریکی 
است؛ به علت سیم و مقاومت آن بر اثر روابط فیزیکی. متخصصان سیستم های 
صوتی برای حل این مشکل، اســـتفاده از ولتاژ الکتریکی را پیشنهاد داده اند. 
در آمپلی فایر ها پـــس از تقویت صدا، آن را به یک ترانس افزاینده می دهند که 

خروجی 100 ولت نام دارد.
این 100 ولت در پشت دستگاه تعبیه شده است تا در صورت لزوم از آن استفاده 
شـــود. برای اینکه یونیت ها در امان باشند،  از این 100 ولت استفاده می شود. 
البته اســـتفاده از برق 100 ولت دســـتگاه بدون ترانس مچینگ امکان پذیر 
نیســـت؛ چون ترانس مچینگ یک ترانس کاهنده است. بنابراین 0 و100 به 

خاطر جلوگیری از افت سیگنال شما است.
ترانس مچینگ ها همیشـــه یک کاغذ راهنما دارند و دارای رنگ های مختلف 
از سیم ها هستند که بیانگر ولتاژ ها و توان های خاصی است. همواره 2 سیم از 
چندین سیم ترانس مچینگ مختص برق 100 ولت است. بقیه سیم ها متعلق 
به یونیت ها با اهم های مختلف با توان های متفاوت است. به طور مثال سیم های 
قرمز و زرد مختص برق 100 ولت هســـتند و سیم های آبی و طوسی مختص 

یونیت 16 اهم و 35 وات.
بنابراین کار ترانس مچینگ این اســـت که ولتاژ را به صدا تبدیل می کند. اگر 
ترانس را جدا کنید، دیگر نمی توانید از خروجی 0 و 100 آمپلی فایر برای بلندگو 
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استفاده کنید و اگر این کار را کنید، 100 ولت برق به بلندگو داده اید که حتماً 
خواهد سوخت.

نکته:
همیشــهترانسمچینگبایددرنزدیکترینفاصله)حتیاالمکان•

وصلبهدستهبوق(باشد

خریدترانسمچینگ
اگر هنوز آمپلی فایر مسجد شـــما فاراتل است، در مورد ترانس مچینگ بهتر 
است از مچینگ های آزمون استفاده کنید که سیم بندی این نوع ترانس مشابه 

ترانس مچینگ های فاراتل است که دیگر تولید نمی شود.

اصولقرارگرفتنبوقهایشیپوریدرباالیمسجد

الف(اولینگامدراینراســتاقراردادنبوقشیپوریدرباالتریننقطه
مسجداست.اگرمسجدشمامنارهدارد،رویمنارهودرغیراینصورت

بررویسقفمسجدباشد.

ب(ترتیبقرارگرفتنبوقهادرمنارههابهنحویباشدکهدرچهارسمت
جغرافیایی،چهاربوققرارگرفتهباشدواگربررویسقفاست،چهار

گوشهسقفمسجد،چهاربوقباشد.

ج(جهتبوقشیپوریبایدبهسمتیباشدکهجمعیتموردنظرمسجد
درآنقراردارند.

د(زاویهقرارگرفتنبوقشیپوریهابایدمستقیم)رویسقفخانههانه
خودخانهها(باشدتاپرتابمناسبتریداشتهباشد؛چراکهخودصدا
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درطولزمانافتمیکندوآرامآرامپایینمیآید.هرچهارتفاعباالتر
باشد،پرتابصدایبیشتریخواهیدداشت.

هـ(چنانچهخادمجدیدمســجدهســتیدوتجربهنحوهطراحیبوق
شیپوریهارانمیدانید،ازخادمباتجربهیقبلیمددبگیرید.

نکته:
ممکناستپوششصدایشمابراساستعدادبوقهایشیپوریو•

یونیتهایتان100مترباشــد.درحالتیخاصپوششصدارابرای1000
مترمیخواهید.بهطورمثالبراییکمراسمویکشبویکدهه.در
اینحالتنیازیبهباالبردنصدایدستگاهنیست؛زیراسیستمصوتی
شماکشــشآنرانخواهدداشتوتنهاکاریکهمیتوانیدبکنید،این
استکهبهجایســوزاندنیونیتهاوهزینهبرایمسجد،اگردرانبار
بوقشیپوریدارید،بهسیستماضافهکنیدیایونیتهایباالتریرامورد

استفادهقراردهید.

چنانچه این مساحت مورد نیاز مسجد برای رساندن صدا بیشتر شد، باید در هر 
صد متر یا 150 متر، یک بوق بگذارید و با کابل چند بوق را در فواصل متناسب 
روی تیر برق یا دیـــوار نصب کنید. در این حالت کابل باید به ترمینال 100-0 
ولت پشت آمپلی فایر برسد تا قدرت رساندن صوت را به فواصل دور پیدا کند. 
بنابراین هیچگاه باال بردن ولوم دســـتگاه تا آخر، راه رساندن صدا به مخاطب 

مسجد که در فاصله ای دور قرار دارد، نیست.
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نسلجدیدبوقها(1

هورن
هورن ها تکنولوژی جدید بوق ها هستند که برای فضاهای باز و با قدرت پاشش 
فوق العاده و کیفیت بهتری نسبت به بوق ها وارد بازار شده اند. هورن ها بلندگوی 
شـــیپوری اهمی با قدرت 50 وات به باال و ضدآب هســـتند که در مدل هایی 
دارای پایه و طراحی ویژه برای پرتاب باال می باشـــند. برای استفاده از هورن ها 
باید از آمپلی فایر های قدرتمندتری استفاده کرد و البته می توان برای آن پاور 

جداگانه نیز گذاشت.
هورن  عالوه بر کارکرد در فضای باال و احتماالً حیاط مســـجد، گزینه بسیار 

مناسبی برای دسته های عزاداری در محّرم است. 

میکروفون(7
صدابَر یا میکروفن )microphone( وسیله ای است که صوت را به الکتریسیته 
و نیز حسگری است که صوت را به ســـیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. 
میکروفون ســـاختار بسیار ســـاده، اما خالقانه ای دارد. نحوه کار میکروفون 
برعکس اسپیکر یا بلندگو است؛ یعنی به جای اینکه انرژی الکتریکی را به صدا 

تبدیل کند، انرژی صوتی را به جریان الکتریکی تبدیل می سازد.
میکروفون های موجود به دو دسته میکروفون های معمولی با ارتباط کابلی و 

میکروفون بی سیم تقسیم می شود. 

الف(میکروفونهایمعمولیباارتباطکابلی
این میکروفون ها که متداول ترین نوع آن می باشـــند، با یک رشته کابل که در 
داخل خود از دورشته سیم و یک شبکه محافظ نویز یا شیلد تشکیل شده است، 
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به دستگاه ثبت صدا متصل می شوند. 

کابلباندوکابلمیکروفن
کابل باند و کابل میکروفن عامل انتقال سیگنال سیستم صوتی است. کابل از 
عناصر اصلی سیستم صوت می باشد؛ پس باید در انتخاب آن دقت الزم را نمود 
تا از رسیدن سیگنال صوت به صورت کامل از میکروفون به دستگاه میکسر و از 

آمپلی به باند اطمینان حاصل نمود.
جنس کابل در سیستم صوتی در مسجد بزرگ باید از جنس مس خاص باشد؛ 
زیرا هر چه میزان مس سیم بیشتر باشد، صدای امام جماعت در نماز جماعت و 

خطیب، مداح، مؤذن و مکبر رساتر است و فشاری هم به دستگاه نمی آید.
برای فعالیت دقیق تر می توان با اهم متر میزان مقاوت ســـیم را در نظر گرفت، 
به این ترتیب که یک اهم متر دیجیتالی که قیمت آن نزدیک به ده پانزده هزار 
تومان است، تهیه کرده و سر اهم متر را روی کابل می گذارید تا  ببینید چند اهم 

می خواند و این مشخص می کند که آیا این کابل مس است یا نه.
وقتی دســـتگاه اهم می خواند، آن کابل به کار شما نمی آید و هر چه اهم کابل 
پایین تر باشد یا اهم نداشته باشـــد، عالی است. این اهم خواندن خودش را در 
جایی نشان می دهد که شما می خواهید بیســـت یا سی متر کابل بکشید و 
کابلتـــان 15 اهم می خواند و خود باند اگر یکی باشـــد، 8 اهم دارد؛ درنتیجه 
می شـــود 23 اهم و به دستگاه آمپلی فایر فشار می آید و دستگاه داغ می کند و 
می سوزد؛ چراکه خروجی دستگاه ها فقط ظرفیت 16 اهم دارند؛ بنابراین با یک 
اهم متر دیجیتال می توانید سیم ها را تست کنید و موجب هزینه کالن خرید 

دستگاه برای مسجد نشوید و از آن طرف به کیفیت عالی در باندها برسید.
جهت اتصال میکروفن به میکسر، باید از سیم مخصوص میکروفن که دارای 
دورشته مغزی و شیلددار است، استفاده نمود. برخی کابل ها دارای فویل نیز 
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هستند که در برابر نویز مقاومت بیشتری دارند.
جهت اتصال باند به آمپلی فایر از کابل قطر بزرگ تر استفاده کنید؛ مخصوصاً 
در فواصل دورتر، هر مقدار قطر ســـیم باند بزرگ تر باشد، اهم کمتر می شود و 

حداکثر توان از آمپلی به بلندگو انتقال می یابد.
در انتخاب روکش کابل نیز دقت نمایید؛ روکش از ســـیم شما در برابر ضربه و 

فشار محافظت می کند.
از زیر فرش بردن یا نبردن کابل ها یا از روی دیوار کشیدن آنها و از روی دیوار یا از 
داخل کانال های پالستیکی مخصوص بردن کابل ها، نشان دهنده سلیقه شما 
است. پیشنهاد می شود برای این امر وقت بگذارید و کابل ها را از روی دیوار و از 

داخل محفظه پالستیکی رد کنید.

ب(میکروفونهایبیسیم
سیستم های میکروفون بی سیم به امام جماعت و مداح مسجد اجازه می دهند 
بدون هیچ زحمتی و بدون وجود کابل دســـت و پاگیری که در میکروفن های 
سنتی باسیم وجود دارند، با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و توجه و تمرکز 

کامل بر عملکرد خود داشته باشند.
این سیستم از یک میکروفون، یک فرستنده و یک گیرنده تشکیل شده است 
که برای انتقال صدا از باند )VHF( فرکانس خیلی باال یا )UHF( طیف فرکانسی 

مافوق باال استفاده می کند.
اگرچه مزایای میکروفون بی سیم روشن است، انتخاب یک سیستم بی سیم 
ممکن است کار آســـانی برای خادم مسجد نباشد. این فناوری می تواند کمی 
پیچیده به نظر رســـد. مدل های مختلف با تکنولوژی های مختلف و امکانات 

گسترده در بازار وجود دارد. این وضعیت انتخاب را بسیار مشکل خواهد کرد.
برای خرید میکروفون های بی سیم باید نســـبت کارکرد این میکروفون ها با 
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برنامه های مسجد درک شود. اگر مراسم بزرگ مداحی حرفه ای یا برنامه های 
خاص این چنینی ندارید، میکروفون های ساده مناسب تر است. سیستم های 
بی سیم گران تر، تقریباً همیشه از سیســـتم دایورسیتی بهره می برند و ارائه 
کیفیت بهتر صدا، دامنه طوالنی تر و ویژگی های بســـیار مفیدتری نسبت به 
نمونه های ارزان تر خواهند داشت. مدارات پیچیده تر احتمال تداخل مضر را 
کاهش می دهد و اجازه می دهد سیستم در مکان های خاص مورد استفاده قرار 
گیرد. سیستم های گران تر ممکن است امکانات دیگری از قبیل: منابع تغذیه 
داخلی، خروجی صوتی اضافی و سوئیچ زمین داشته باشند. اگر کیفیت صوتی، 
محدوده عملیاتی و عدم تداخل بسیار مهم است، عملکرد باالتر تجهیزات باید 

در نظر گرفته شود.
سیستم های VHF معموالً بسیار خوب کار می کنند، به شرط آنکه محدودیتی 
در شرایط فرکانســـی محیط نداشته باشـــید. بااین حال، سیستم UHF در 
محیط های با تداخل فرکانسی باال و فرکانس های مزاحم ترجیح داده می شوند.

بنابراین UHF را انتخاب کنید، اگر:

الف(قصدداریدازمیکروفونمسجددرمحیطهاومکانهایمختلفدیگر
هماستفادهنمایید.

ب(دریکزماننیازبهاستفادهازبیشاز1میکروفوندارید.

ج(مسجدشمادرمحیطشــلوغرادیوییمانندمرکزبیسیمنظامییا
فرودگاهقراردارد.

د(مسجدشمامایلوقادربهصرفبودجهبیشتریمیباشد.
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VHF را انتخاب کنید، اگر:

الف(برایمراسممختلفدرمسجدنیازبهاستفادهازکمتراز1میکروفون
بیسیمهمزماندارید.

ب(درمحیطهایرادیویی»باز	کهعاریازفرکانسهایزیاداست،ازآن
استفادهمیکنید.

ج(خطدیدمستقیمبینفرستندهوگیرندهدرمسجدندارید.

د(بودجهمسجدشمامحدوداست.

نکاتنگهداریمیکروفونها
پاشنه آشیل میکروفون ها، پرتاب شدن و افتادن آنها بر روی زمین است. خادم 
باید به شدت مراقب این اتفاق باشد که رخ ندهد. عالوه بر این، میکروفون ها با 
ورود مایعات و آب به شدت آسیب پذیر می شوند که در سطور بعد به نکته ای در 

این باب اشاره خواهد شد.
تعویض باطری های میکروفون های بی ســـیم با باطری هـــای اصل در بازار، 
از اصول نگهداری میکروفون ها محســـوب می شود. خادم عزیز توجه داشته 
باشـــید که باطری های مورد استفاده شـــما به روز باشد؛ چراکه باطری های 
تاریخ مصرف گذشته و قدیمی، به مرور زمان قدرت خود را از دست می دهند و 

برای میکروفون شما مشکل ایجاد می کند.

شارژباطریهایمیکروفون
برای مساجدی که به طور یک ســـره از میکروفون بی سیم استفاده می کنند، 
پیشنهاد می شود از باطری های شـــارژی استفاده کنند؛ زیرا هزینه مسجد را 

پایین می آورد. برای این امر الزم است از شارژر باطری استفاده شود. 
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پایهمیکروفون
بنا به دالیل زیادی وجود یک پایه میکروفون در مسجد ضروری است. اگر این 
وسیله در مسجد شما موجود است، توجه داشته باشید که پس از سوار کردن 
میکروفون بر روی آن برای سخنرانی خطیب یا سخنران و مداح، میکروفون باید 
به اندازه چهار انگشت از دهان فرد ثابت شود؛ چراکه عموماً هنگام سخنرانی 
و مداحی بزاق فرد به صورت قطرات ریز به بیرون پرتاب می شـــود و نفوذ این 
قطرات به درون میکروفون، جدا از مســـائل بهداشتی، ممکن است موجب 

سوختن میکروفون شود. 

مهندسیوطراحیسیستمصوتی(8
مهندسی و طراحی سیستم صوتی می تواند بر اساس شناخت خادم از مسجد و 
جمعیتی که در آن به تناسب در مراسم مختلف حضور پیدا می کنند و همچنین 
ذوق، ســـلیقه، مهارت و تجربه صورت پذیرد. نمونه های بسیاری از مدل ها بر 
اساس همین عوامل وجود دارند. بااین حال اصول ثابتی هم هستند که در این 

بخش سعی در بحث و تحلیل آنها داریم.
اصوالً در مساجد ایران ســـه دسته از مؤمنان و محبان اهل بیت و مناسک 

مذهبی حضور می یابند:

الف(جوانانومیانســاالنیکهبهمراسممداحیوامثالآن،پرشورترو
هیجانانگیزترنگاهمیکنندودرروزهایویژهومناسکمختلف،پای

منبریادرجلویمراسمبرایشورانگیختنوولولهحاضرمیشوند.

ب(میانساالنیکهدرمیانهمجلسمینشینندودوستدارندازنزدیک
شاهدشورهاوشنیدننطقهاباشند؛اماهیجانحضوردرفضایجلویی

راندارند.
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ج(افرادمســنوبزرگســالیکهعموماًدرگرداگردوانتهایمجلس
مینشینندوبهشدتحوصلهشانتنگوآراماندوآمدهاندکهازمجلس

استفادهکنندودرآرامشلذتببرند.
به اینها باید خود خطیب یا مداح را هم اضافه کرد. مهندسی صوت در مسجد 

موجب رضایت این بزرگواران می شود.
در جلسه مداحی، برای مهندسی صدا باید در ابتدا صوت را با حداقل دو بلندگو 
به مداح برسانیم؛ چراکه فضاســـازی و بازخوردگیری مداح موجب افزایش 
کیفیت کار او در مسجد می شـــود. خیلی از مداح ها نیاز دارند که اکو و تکرار 
صدای خود را بشـــنوند و در غیر این صورت، صدا را خشک احساس می کنند. 
برای سخنرانی هم این ترفند می تواند صورت پذیرد؛ به ویژه در ایام محّرم الاقل 

می تواند به افزایش کیفیت کار خطیب منجر شود. 
اگر در جلوی جایگاه یا منبر ستون هست، دو بلندگوی مداح روی ستون ها و 
اگر نیست، در دو سمت شنوایی و دید او و چنانچه این امکان فراهم نباشد، از 
دو سمت کنار یعنی چپ و راست او با فاصله دو تا سه متر جاسازی شود. باندها 
را به نحوی بچینید که روی آن به ســـوی گوش شنونده باشد و به طرف دهانه 

میکروفن نباشد.
درهرحال بهترین و اصلی ترین وضعیت این گونه است که برای مداح به طور 
جداگانه )که به آن مانیتورینگ گفته می شود( و برای باقی مستمعین مطابق 

آنچه در سطور بعد گفته خواهد شد، سیستم صوتی مهندسی شود.

پیشنهاد:
باندهایبرقیاکتیووباندهاییکهرویآنهاجداگانهآمپلیفایرنصب•

است،برایاینمنظوربسیارمناسباست.
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خادم نباید صدا را به طور یکســـان به تمام مجلس بر اساس همان سه دسته 
مخاطبی که در باال ذکر شد، برساند؛ چراکه این کار باعث می شود دسته سوم 

مخاطبان، آزار دیده و حتی مجلس را ترک کنند.
بنابراین و با درک این پیش فرض مهم، برای دسته اول، یعنی شورزن های مسجد 
هر 3 متر در 3 متر، یک باند می خواهید. برای دسته دوم که اهل هروله نیستند، 
هر 6 متر در 6 متر یک باند و در نهایت برای قسمت سوم یا همان مسن های آرام و 

بسیار عزیز مجلس، هر ده متر در ده متر یک باند باید در نظر بگیرید.
بر این اساس برای مثال فضای شما کاًل اگر ده متر باشد، در عرض چهار متر دو 
باند جلو می گذاریم، بعد از سه متر، دو باند می گذاریم و برای قسمت آخر، دیگر 

نیازی به گذاشتن باند نیست. 
مساجد ما عموماً حدوداً صد متر هستند. برای این صد متر، دو بلندگوی برقی 

آمپلی فایردار مداح را بر اساس قاعده جاسازی می کنیم. 
اول مجلس و برای جمعیت شـــورزن، دو باند در کناره ها می خواهید. بعد در 
فاصله سه متری این دو، باز دو باند دیگر می گذاریم و برای مثال اگر طول مجلس 

ده متر است، در انتهای مسجد هم در میانه دیوار یک باند می گذاریم.
اگر در حوالی انتهای مســـجد ستون باشد، بر روی ستون و حول آن و چنانچه 
ستون نباشد، به شرط دســـت وپاگیر نبودن، در وسط دیوار و باز اگر نشد، در 

گوشه مسجد می توان باند فوق را گذاشت.
فاصله باندها چه روی پایه و چه روی دیوار،  باید دو و بیست سانتی متر تا دو و نیم 
متر از زمین باشد و حتی اگر سقف مسجد 6 متر باشد، بیشتر از این مقدار نباشد. 

شـــیب باند باید با ده تا پانزده درجه روی جمعیت باشد؛ چراکه ما صدا را برای 
باالی جمعیت احتیاج نداریم و اگر با این شیب نگذاریم و صدا باال برود، صدای 

مرده به زمین برمی گردد که این اصاًل مناسب نیست.
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تا می توانید باند ها را بر روی دیوار مسجد نصب کنید؛ زیرا دوام و عمر سیستم 
ثابت  بیشتر است.

اگر آمپلی فایر شما در کنار منبر یا محراب است و امکان این را دارید که آن را به 
محفظه زیر منبر انتقال دهید، این کار را حتماً انجام دهید تا به واسطه محفظه 
منبر، سیستم صوتی شما حفاظ و ثبات بیشتری پیدا کند. چنانچه اتاق بالاستفاده 
و کوچکی در مسجد دارید، با کسب اجازه از امام جماعت و هیئت امنا، می توانید 
برای افزایش کیفیت و قدرت مانور خودتان، یک اتاق مدیریت صوت برای مسجد 

داشته باشد که این موضوع در صورت امکان بسیار پیشنهاد می گردد.

نکته:
عدهایبرایخالصیازصدایزیادباندیارهاییازســوتکشیدن•

باندها،رویباندهارابهپشــتمیچرخانندتاصداراازپشــتباندها
بشنوند.اینکاربسیاراشتباهاستوباعثمیشودکهفقطبازتابصدا
)فیدبک(بهگوششمابرسد.اینصداچیزیجزهمهمهنیست؛بنابراین
برایرفعمشکالتخودراهکاردیگریاتخاذکنید)ازجملهکمکردن

صداوباالبردنارتفاعباند(.

پخشاذان(9

الف(اذانزنده

الف(برایپخشاذانزندهوجهتافزایشدقتمؤذنوکیفیتسیستم
صوتی،پایهمیکروفونرادرجلویمسجدوجایدنجوخلوتبگذارید

ومراقبباشیدتاشلوغیموجبکاهشکیفیتکارنشود.

ب(پایهمیکروفونرابراســاسقدمؤذنتنظیمکنیــدوبهاوفاصله
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چهارانگشتیدهانتامیکروفونراگوشزدکنید.

ج(یکاذانمالیموهماهنگباسیستمصوتمسجدشمابراساسکشش
سیستمازیکصدایبلنداماگوشخراش،گیراترخواهدبود.

د(نهایتدقتخودرادرتنظیمزماناذانبهکاربندید.

ب(اذانازرادیو
برای پخش اذان از رادیو حتماً باتجربه شده اید؛ اما نکات زیر قطعاً قابل مالحظه 

است:

الف(هنگامپخشاذانبههیچوجهدرکناررادیوسروصداوگفتگوباسایر
افرادنداشتهباشید.

ب(یــکفیشرابطازهدفونرادیوبگیریــدوبهورودیمیکروفوندر
آمپلیفایربدهیدکهکیفیتپخشصدارابسیارباالمیبرد.

ج(بــههیچوجههنگامپخشاذانازکناررادیوبهخاطراحتمالاتفاقات
خاص،مثلبههمریختهشــدنموجرادیو،تکاننخوریدتابتوانیدبه

سرعتواکنشنشاندهید.

نسلجدیدسیستمهایصوتی(10
میکسر ، نسل جدید سیستم های صوتی محسوب می شود که کار اصلی آن، 
همان طور که از اسمش پیدا اســـت، میکس یا ترکیب می باشد. میکسر های 
صوتی الین های مختلف صدا را گرفته و بعد از ترکیب آنها با یکدیگر در غالب 

یک صدا تحویل می دهند.
بعضی از میکسرها دارای اِفِکت هستند و بعضی افکت ندارند.
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به طور معمول دو گونه میکسر صوت وجود دارد: 
میکســـرهای پاوردار )Powerd Mixer ( که دارای آمپلی فایر )تقویت کننده 

صدا برای اتصال به بلندگوهای پسیو( هستند. 
گونه دیگر، میکسر بدون پاور )Unpowered Mixer( است که همان میکسر 
معمولی خواهد بود. ضعف میکسر ها، به خصوص در جلسات سخنرانی، ضعف 
در تغییر اِفِکت از یک مداح به مداح دیگر است و عالوه بر این، نیاز به کامپیوتر 
پیشرفته و اتاق مجزا و... آن را فعاًل برای مساجد، سیستمی غیرضروری ساخته 

است.

تنظیمسیستمصوتیجهتبیرونرفتن(11
هیئتازمسجددرماهمحّرم

الف(سیستمصوتیاکشیدنسیمبینگاریها
اگر دسته شما دسته بزرگی است و نیاز به چند بوق و باند دارید، گام اول مهیا 
کردن گاری یا ماشین حمل سیستم مادر است. اگر از آمپلی فایر های قدیمی 
استفاده می کنید، توجه داشته باشید که شما به بوق در وهله اول و باند در وهله 
دوم احتیاج دارید. برای هر گاری جلو و عقب سیستم مادر باید دو بوق شیپوری 
که به ســـمت عقب و جلو دسته است، نصب کنید و طبیعتاً اگر از باند استفاده 
می کنید، همان فاصله دو و بیست سانتی متر تا دو و نیم متر ارتفاع باندها از روی 

زمین را حفظ کنید.
مداح روی گاری و ماشین مادر در کنار سیستم اصلی قرار می گیرد و شما برای 
دو گاری عقب و جلوی گاری مادر، به ازای هر بوق شـــیپوری یا باند، سیم ها را 

می کشید.
اگر آمپلی فایر شما قدرت کافی داشته باشد، هر کدام از سیم ها را به خروجی 
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چهار یا پنج گانه دستگاه متصل  سازید )درصورتی که دستگاه شما به همین 
مقدار بوق و باند نیاز داشته باشد(.

چنانچه تعداد بوق ها و باندهای شما بیشتر باشد، بالطبع نیاز به اضافه کردن 
آمپلی فایر های دیگر دارید و در این وضعیت باید آمپلی فایر ها را با هم هماهنگ 
کنید؛ به این ترتیب کـــه از الین اوت )LINE OUT( آمپلـــی اول به الین این                              
)LINE IN( آمپلی فایر دوم یک ســـیم اتصال )AUX( و از الین این آمپلی اول به 
الین اوت آمپلی دوم هم یک سیم اتصال )AUX( بکشید. برای دستگاه سوم و 

چهارم احتمالی نیز به همین ترتیب دستگاه ها همسان سازی  شوند.
در مورد سیم ها هم باید گفت که با توجه به ایجاد مقاومت در اتصاالت، هر چه 
کابل ها قوی تر باشند، صدای بهتری برای دسته فراهم کرده اید و اگر فرصت این 
کار را داشتید، گرداگرد سیم های اتصالی بوق ها و باند ها یک گونی پالستیکی 
یا نخی بکشید تا بر اثر سایش سیم ها از بین نروند و هزینه روی دست مسجد 

نگذارند. 
پیشنهاد دوم به کارگیری نوجوانان مســـجدی برای حمل سیم ها و باال نگاه 
داشتن آنها از روی زمین است تا مقاومت سیم ها به حداقل برسد و اموال مسجد 

به خوبی حفظ شود. 

ب(سیستمصوتبیسیمدردستهعزاداری
در سیستم وایرلس که در سال های اخیر رواج بیشتری یافته است و مزایایی 
چون عدم به کارگیری ســـیم و ایجاد مقاومت و آسیب به یونیت ها و بوق ها و 
باندها را دارد، یک فرستنده اصلی در کنار آمپلی فایر اصلی در گاری یا ماشین 
حمل مادر قرار می گیرد و به تعدا باند ها و بوق ها، گیرنده در گاری های مختلف 
قرار می گیرد. در این نوع سیستم می توان برای افزایش کیفیت صوت، به جای 
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بوق ها از هورن ها هم استفاده کرد.

نکاتپایانیبرایاستفادهازسیستمصوتیمسجد

الف(اگرازآمپلیفایرهایقدیمیاستفادهمیکنید،بایدبدانیدکهبرای
پرتابصدایخوبازطریقبوقشــیپوریهایباالیمسجد،بایداز
آمپلیفایرداخلمسجدتابوقشیپوری،ازسیمیکسرهویکتکهو

بدوناتصالیاستفادهکنید.

ب(میزاندادهشــما،یعنیقدرتیکهبرایپخــشبوقیاهمانصدااز
طریقآمپلیفایرهابهبوقشیپوریهایباالیمسجدمیدهید،بایدبا
یونیتهایشمابخواند.مثالًزمانیدستگاه180واتقدرتداردکهاین
180وات،180واتRMSیعنی1800واتمعمولیاســت.درصورتیکه
ازیونیتهاییاســتفادهمیکنیدکه35واتاست،دراینحالتشما
خودتانموجبسوختنیونیتهایمیشــوید.بعضیازخادمها،با
ســوختنیونیتبهفکرتعویضآمپلیفایرمیافتندوفکرمیکنند
دستگاهمقصراست!ایندرحالیاستکهنوعاستفادهشماازدستگاه
مشکلداردومثلایناستکهشمایکباِربیستتُنیرابرروییک
وانتبگذارید.طبیعیاستکهوانتدوامنمیآورد.بنابراینبایدبرای
مساحتپرتابصداییکهمیخواهید،یونیتبوقشیپوریراباقدرت
دســتگاههماهنگکنید.مثالًبرای1800واتآمپلیفایربایدحداقل
بیستیونیترادرپشتبامداشتهباشیدتابتوانیدصدایدستگاهراتا

آخربلندکنید.

ج(بههریونیتفقطمیتوانیکیونیتوصلکرد.
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د(تافاصله30الی10متریابیشترهمبایدازترانسمچینگاستفادهکرد.

ه(حتیاالمکانازدستزدنبهبرق100ولتدستگاهاجتنابورزید.

و(برایاتصال100ولتتاترانسمچینیگازکابلاستفادهکنید؛یاکابل2
*75برق)دودرهفتادوپنج(یاسیمسفیدبرقنمرهباال.

ز(باتوجهبهاینکهبیشترمساجدوتکیههاازفاراتلاستفادهمیکنند،اگر
دستگاهمسجدشماهمفاراتلاست،هریونیترا25واتحسابکنید.

ح(بانصبترانسمچینگمیتوانیدباتقســیمصحیحباروامپدانس،
جلویســوختنبلندگورابگیرید.همچنینباعثجلوگیریازاتالف

تواندستگاهدرمسافتهایطوالنیمیشوید.

نتیجه
نظام صوتی مسجد علی رغم پیچیدگی های فنی و سیستماتیک، مسیر انتقال 
مالیم و باانعطاف و زیبای معارف دینی در مسجد است. اگر بتوانید در تدارک و 
تنظیم این سیستم به مهارت های باال توجه کنید، کمک بزرگی به این انتقال 
ندای معارف دینی از خانه ی خدا به گوش و جان مستمعین و مردم کرده اید. 
این کار، هم شما را در زمره ی زحمتکشـــان موفق مسجد قرار می دهد و هم 

اجری دنیوی و اخروی برای شما به همراه خواهد داشت. 

 نویسنده:مهدیرزاقیطالقانی	
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نگاهیبهراهاندازیوسرویس«
تاسیساتسرمایشیدر

مساجد
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اگرچه برای یک خادم، تغییر فصل ها نشـــان از رهایی از یک دغدغه را در خود 
دارد، اما از ســـویی دیگر، دغدغه ها، وظایف و مسئولیت های جدیدی را هم به 

همراه خود می آورد. 
منظور از کلمه ی »سرمایش«، پایین آوردن دمای چیزی نسبت به دمای آن 
در شرایط فعلی است. با توجه به طبیعت و آب و هوای نسبتاً گرم و بعضاً سوزان 
کشورمان در فصول گرم سال، سیستم سرمایش مساجد بسیار حائز اهمیت 
است و خادم –بر اســـاس وظیفه ی اصلی خود یعنی حفظ فضای مطبوع در 
مســـجد به عنوان خدمت به خانه ی خدا و نمازگزاران- می تواند با فراگیری 
نکاتی چند و یافتن مهارت درباره ی سیســـتم ســـرمایش مسجد، عملکرد 

موفقانه ای داشته باشد.
برای ایجاد فضای مطبوع در فصل تابستان در مسجد، خادم با دو مسئله مواجه 

است؛
1.ایجادفضایسرد،خنکومطبوعدرمسجد.
2.حفظسرمایایجادشدهدرمحیطمسجد.

در مورد اول و برای ایجاد فضای خنک و مناسب در مسجد، بار اصلی بر دوش 
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دستگاه های سرمایشی است و وظیفه ی مهم خادم، سرویس کردن متناوب، 
مراقبت و نگهداری این دستگاه ها در طول سال می باشد.

در مورد دوم، خادم باید با ایجاد تمهیداتی ساده، از هدررفت سرمای ایجاد شده 
در مسجد، جلوگیری کند.

ایجادفضایسرد،خنکومطبوعدرمسجد(1

پیشینه(111
با توجه به طبیعت عمدتـــاً کویری و گرم ایران، همواره مســـئله ی خنک 
نگاه داشتن مساجد، دغدغه ی اهالی مسجد و خادمان آن در فصل های گرم و 
حتی ماه های منتهی به فصل تابستان بوده است. نکته ای که گذشتگان مورد 
توجه قرار می دادند و امروزه متأسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد، در نظر گرفتن 
تمهیدات سرمایشی در معماری مساجد است. در بعضی مناطق گرمسیری، 
مردم و مسجدسازان فضایی در زیرزمین مسجد برای استفاده ی مناسب در 
فصل تابستان در نظر می گرفتند که با عدم دریافت تابش مستقیم نور خورشید، 
فضایی مطبوع به شمر می رفت. همچنین در بعضی مناطق گرمسیری هم چون 
یزد و کرمان، در مســـاجد هم چون ســـایر بناها بادگیر1 مورد استفاده قرار 
می گرفت. مساجد جامع و بزرگ شـــهرهای کویری هم به نوعی در معماری 

1. بادگیر به عنوان یک سیســـتم سرمایشی، جزئی از ساختمان های مناطق گرم و خشک و یا گرم و مرطوب 
اســـت که با قرار گرفتن در مســـیر باد و هدایت آن، در کاهش دما نقش مؤثـــری دارد. این روش را می توان 
طبیعی ترین روش تهویه ی ســـاختمان دانست. نحوه ی کار بادگیر به زبان ساده چنین است که هوای جاری 
بیرون از خانه را به داخل خود می کشد و با کمک تشت های آبی که درون آنها تعبیه شده، هوا را خنک و سبک و 
به داخل خانه هدایت می کند. در واقع، باد پس از برخورد با سطوح فوقانی بادگیر، به داالن هایی هدایت می شود 
که با ســـطح آب داخل حوض خانه برخورد کرده )مثل بادگیر باغ دولت آباد یزد( و فضای داخلی اتاق را خنک 
می کند. در مناطق مرطوب، باد فقط از کانال های خشک عبور می کند )مثل بادگیرهای بنادر جنوبی( و فضای 

اتاق را تهویه می کند.
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خود، سیستم سرمایشی مســـجد را در نظر می گرفتند. بارزترین مشخصه ی 
کالبدی مساجد دشت های فالت ایران، حیاط مرکزی است که فضای مسجد 
را در مقابل محیط گرم و خشک، محافظت می کند. وجود حوض آب، درختان 
متناسب با آن فضا و آب پاشی صحن مســـجد، از اقداماتی بود که برای ایجاد 
فضای مطبوع در مساجد مورد استفاده قرار می گرفت. ابتکار دیگر سازندگان 
این مساجد، استفاده از مصالحی بود که نقش عایق حرارتی را ایفا می کردند و از 
آن جمله، خشت و آجر بوده است که در دیوارهای ضخیم، وظیفه ی جلوگیری 
از تبادل حرارت میان محیط داخلی و خارجی را ایفا می کرده اســـت. ایجاد 
گنبدهای مرتفع، بام های گنبدی و گنبدهای دو پوسته و... هم اقداماتی بود که 

برای نظام سرمایشی مساجد در گذشته صورت می پذیرفته است.

سیستمهایسرمایشیفعلی(112
امروزه در بنای عموم مســـاجد ایران از کولرهای آبی و کولرهای گازی بیش 
از سایر سیستم های سرمایشی اســـتفاده می شود و پنکه های سقفی هم در 
بسیاری از مساجد نقش مکمل دارند. همان طور که ذکر شد، اولین وظیفه ی 
خادم، رسیدگی و سرویس مرتب این سیستم ها در طول سال است. برای این 
رسیدگی، شناخت اجمالی از اجزا و چگونگی کارکرد آنها بسیار حائز اهمیت 

است.

کولرهایآبی(11211
اگر مسجد در مرحله ی انتخاب سیستم سرمایشـــی است، باید به این نکته 
توجه داشـــت که انتخاب کولر آبی، تنها برای مناطقی با میزان رطوبت نسبی 
کمتر از 40 درصد )مانند تهران، کرج، اصفهان، مشـــهد و...( مناسب است؛ 
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سیستم خنک سازی کولر آبی بر اساس سیستم تبخیری1 است و به هیچ وجه 
مناسب مساجد شهرهایی مانند چالوس، گرگان، رشت و... نمی باشد. بنابراین، 
در صورت وجود این شـــرط اولیه، کولر آبی به علت قیمت مناسب آن در برابر 
کولرهای گازی و بازده سرمایش باال، گزینه ی مناسبی برای چنین مساجدی 

است.

پیشنهادویژه(11212

کولرهایآبیِسلولُزی2
نسل جدید کولرهای آبی سلولزی، می تواند یک انتخاب خوب برای مساجد 
باشد؛ کولر ســـلولزی انرژی، عالوه بر قدرت خنک کنندگی بیشتر، به علت 
اســـتفاده از دیواره ی متحرک سلولزی به جای پوشـــال، مانع انتقال قارچ و 

باکتری به داخل محیط می گردد.
ویژگی های برتر در این کولر، بدین شرح است که کف کولر که از اجزای حساس 
در مقابل فرسایش و پوسیدگی محسوب می شود، ضخیم تر و همچنین توسط 
عنصر و ماده ای شیمیایی3 حفاظت شـــده است. در کولرهای سلولزی، برای 
کاهش آثار منفی لرزش و ارتعاشات، در نقاط اتصال دستگاه اکسیژن ساز4 به 
کابین کولر، از الستیک های لرزه گیر مناسب استفاده شده است. رنگ پودری، 
در برابر شرایط جوی مقاوم و دارای درخشندگی و ثبات نوری بسیار عالی است. 

1. سرمایش تبخیری، فرایندی است که در آن از پدیده ی تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده 
می شود. در این فرایند، گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان الزم برای تبخیر آب استفاده 

می شود. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار آبی که تبخیر می شود بستگی دارد.
2. معنی کلمه ی سلولز در لغت نامه دهخدا: جسمی است جامد، بی بو، بی طعم و سفید رنگ، در آب و الکل حل 

نمی شود، به طور طبیعی در سلول های گیاهان وجود دارد که مهم ترین عنصر ساختماِن آنها است
3. اپوکسی
4. ونتیالتور
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از آنجا که زمان پوسیدگی ورق با ضخامت آن نسبت مستقیم دارد، در قسمت 
کف کولر، به جای ورق 0.7، از ورق 1.25 گالوانیزه استفاده شده است. سقف 

شیب دار در کولر، مانع جمع شدن آب بر روی آن می شود.
ویژگی برجسته ی این کولر، دیواره ی متحرک سلولزی آن می باشد. بازدهی 
خنکی این دیواره ی متحرک، بیشتر از بازدهی پوشال معمولی است. دیواره ی 
متحرک سلولزی دارای قدرت جذب آب است و مانند کاغذ خشک کن می تواند 
آب را به خود جذب کرده، در مقابل هوا مرطوب باقی بماند. هوای گرم و خشک 
با عبور از پد سلولزی، حرارت خود را به آب داده، با تبخیر آب به طور کامل، هوای 
خنک و مطبوع به وجود می آید. فرایند تبخیر در دیواره های متحرک سلولزی، 

موجب تولید بخار آب خالص می شود که فاقد آلودگی ها و مواد معدنی است.
در نهایت، با رتبه ی E در مصرف انرژی، هزینه ی بیشتر خرید این کاال با کاهش 
هزینه های مصرف انرژی، جبران خواهد شد. همچنین با این انتخاب، مسجد 

دارای کاالیی با کیفیت تر و با دوام بیشتر خواهد بود.

نکته:
عمومــاًکولرهایآبی1باتوجهبهقیمتمناســبتر1انتخاباول•

سیستمسرمایشیمساجداستوهرچندکهمعایبیهمچونمصرف
باالیآب،عــدمامکانانتخابدما،بویبد،ایجادزنگزدگیو...1هم
درانتخابآنوجودخواهدداشت،باشــناختوسرویسبهموقعو
اقداماتیازایندســتکهدرادامهخواهدآمد،میتوانازاثراتاین

معایبکاست.
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نصبکولرآبی
برای نصب یک کولر آبی، نکات زیر باید مدنظر باشد:

محلی انتخاب شـــود که ایجاد لرزش و صدا ننماید؛ مثل روی ستون ها . 1
ونزدیک دیوار ها.

کولر نزدیک دودکش، هواکش آشپزخانه و یا هواکش چاه فاضالب، قرار . 2
نگیرد.

چهارپایه ای به ارتفاع 30 سانتی متر زیر کولر قرار گیرد.. 3

به منظور جلوگیری از لـــرزش، در محل اتصال کولر به کانال ها از برزنت . 4
استفاده شود.

یک کولر سرویس نشده، تمام تالش ها برای صرفه جویی در مصرف برق و آب 
را بی اثر می کند.

بنابراین، پیشنهاد ابتدایی آن اســـت که نصب و سرویس این کولرها توسط 
متخصصان این امر صورت گیرد یا حداقل هر دو ســـال یک بار، الکتروموتور 
آن توسط تعمیرکار بررسی و سرویس شـــود. این کار در اصل پیش گیری از 

سوختن الکتروموتور در اوج فصل گرما است.
اگر امکان مراجعه به متخصصین امر فراهم نیست و یا به هر دلیلی افراد شخصاً 
قصد انجام این امور را دارند، ابتدا باید بدانیم که چگونه فرایند ایجاد سرما در 

این کولرها صورت می پذیرد و این دستگاه چه اجزایی دارد.
سیستم کولر آبی از ســـه ورودی برق، آب و هوا تشکیل شده است و فقط یک 
خروجی هـــوای مرطوب و خنک دارد. کابل بـــرق ورودی کولر، کابلی چهار 
رشته ای است که هر یک از چهار رشـــته به ترتیب مربوط به نول، پمپ آب، 
دور کند و دور تند می باشد. آب ورودی به کولر معموالً از طریق یک شیلنگ 5 
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میلی متری تغذیه می شود که مستقیماً به یک شناور متصل می گردد. هوا نیز از 
طریق دریچه های کولر که توسط پوشال پوشانده  شده اند، وارد کولر می شود.

فرایندوتجهیزات
کولر آبی از دو بخش گردش آب و گردش هوا تشـــکیل یافته است که این دو 
گردش توسط دو موتور جداگانه انجام می شود. سیستم گردش آب کولر توسط 

پمپ آب و سیستم گردش هوا به وسیله ی موتور اصلی کولر صورت می پذیرد.
قطعات و تجهیزات کولر آبی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

1. الکتریکی: شامل کلید سه دکمه ای قطع و وصل، پمپ آب و موتور کولر.
2. مکانیکی: شامل توربین هوا، تسمه و شناور

3. ثابت: دریچه ها، بدنه، اتصاالت شبکه ی آب رسانی و شیر تخلیه.

سرویسزمستانی
کولر آبی نباید تنها در فصل تابستان مورد بررسی و سرویس قرار گیرد؛ سرویس 
یک کولر آبی، از آغاز فصل سرما و پس از خاموش کردن کولر در انتهای فصل 

تابستان آغاز می شود. برای این کار باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.
1. قبل از هر اقدامی برای ســـرویس زمستانی، الزم است جریان برق کولر 

قطع گردد.
2. در گام بعدی و پس از اطمینان از عدم اتصال دســـتگاه به مدار برق، آب 

تشتک را خالی نموده و شیر ورودی آب کولر را ببندید.
3. در فصل سرما توصیه می شود دریچه ی کولر بسته شود، زیرا کانال کولر 
به علت داشـــتن ارتفاع و قطر بیشتر نسبت به دودکش ساختمان، عمل 
مکندگی قوی تری انجام می دهد و می تواند به عنوان دودکش عمل کند؛ 
در نتیجه این امکان وجود دارد که جریان خروج دود از دودکش بخاری به 
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صورت معکوس انجام شود و گازهای سمی به فضای داخلی کشیده شود.
4. موتور و پمپ روغن کاری شده را از کولر جدا کنید و در جای مناسب که 

رطوبت نداشته باشد، نگهداری کنید.
5. در پایان، روی کولر با الیه ای نایلون زخیم و پس از آن با برزنت مخصوص 

پوشانیده شود تا از گرد و خاک و باد و باران مصون بماند.

سرویستابستانی
با وجود محافظت و سرویس زمستانی، بعضی از قطعات کولر باید همزمان با 
آغاز فصل گرما، معاینه شوند؛ ضریب فرسایش بعضی از این قطعات باال است و 
ممکن است بر اثر فرسوده شدن، مصرف برق و آب کولر را باال برده و یا منجر به 

تحمیل هزینه ی سنگین مالی تعمیر و یا حتی تعویض کولر شود.
از آنجا که در این مرحله آشنایی با قطعات کولر می تواند کمک شایانی کند، پیش 

از هر اقدامی الزم است مطالب قبلی در مورد قطعات کولر با دقت مطالعه شود.

برایکولرهایمسجدسایهبانتهیهکنید.(1
بدنه ی فلزی کولر در تابش مستقیم آفتاب، گاهی بسیار گرم می شود. انتظار 
خنکای کامل از کولری با این شرایط، چندان منطقی نیست. پس باید سایه بانی 
برای کولر تعبیه شود تا خنک بماند و عملکرد مطلوبی داشته باشد و همچنین 

مصرف انرژی کولر پایین آید.
سایه بان کولر ها دو نوع اســـت؛ نوع اول که قیمت بیشتری دارد و به سایه بان 
سنتی معروف است، همانی است که از 4 عدد پایه ی فلزی و یک سقف برزنتی 
تشکیل شده است. پایه ها روی زمین قرار می گیرند و سقف بر سر کولر گسترده 

می شود.
در این نوع از سایه بان، پایه های فلزی بر سطح پشت بام قرار می گیرد و تدریجاً 
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به عایق ایزوگام مســـجد آسیب می رساند. بر این اســـاس، نوع جدیدتری از 
سایه بان ها تولید شده که با پایه هایی فلزی روی سقف کولر نصب می شوند؛ این 
پایه ها با زاویه ی 45درجه، به چهار گوشه ی سقف کولر پیچ می شوند و سایه بان 

روی آنها قرار می گیرد.
ایجاد سایه بان برای کولرهای مسجد به گونه ای که از تابش مستقیم آفتاب به 
دور باشد، به کارایی آنها بسیار کمک خواهد کرد. چهار پایه ی کولر را مستقیماً 
روی سطح آسفالت یا ایزوگام قرار ندهید و زیر پایه های آن سنگ قرار دهید تا 

در سطح آسفالت فرو نرود.

خروجیهوایکولرهارابادهانهیورودیآنهاتنظیمکنید.(2
کولرها ممکن است پس از چند ســـال، اندکی جابه جا شوند. این جابه جایی 
معموالً به دلیل تکان هایی کـــه موتور کولر به بدنـــه ی آن می دهد، ایجاد 
می شود. هم راســـتا نبودن خروجی کولر با دهانه ی کانال، باد خنک را هدر 
می دهد. بنابراین، یکی از مهم ترین نکاتی که حین سرویس کولر باید در نظر 
داشت، هم راستا بودن خروجی و دهانه ی کانال است که با پارچه ای ضد آب و 
ضخیم مثل برزنت، پشتیبانی می شود. پارچه های برزنتی هم به تدریج آسیب 
می بینند و ممکن است در گوشـــه و کنار آنها درزهایی پدید آید. حتما ً دقت 
کنید که چنین درزهایی وجود نداشته باشد و باد خنکی که کولر تولید کرده 

هدر نرود.

برقدستگاهراقطعکنید.(3
الزم اســـت از خاموش بودن کولر و عدم اتصال جریان برق اصلی )فاز( به کولر 
مطمئن شـــوید. اگر کولر دارای فیوز جداگانه است، آن را قطع کنید، در غیر 
این صورت با اســـتفاده از فازمتر و یا ضربه با پشت دست به بدنه ی کولر، از برق 
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نداشتن آن مطمئن شوید.

اطمینانازانتخابکولر.(1
از یکی از اهالی مســـجد کمک بگیرید و از او بخواهید کولر را یک بار روشن و 

خاموش کند تا مطمئن شوید در حال سرویس کدام کولر هستید.

بازکردندرپوشها.(5
در مرحله ی بعد، دریچه های کولر را باز کنید. برای باز کردن درپوش کناری، 
آن را از محل مخصوص گرفته و به طور عمودی به طرف باال بکشید تا قسمت 
تحتانی آن از بدنه جدا گردد، ســـپس در را به طرف خارج کشیده، آن را بیرون 

بیاورید. ناودان های مستقر در درپوش ها را تمیز کنید تا منافذ آن باز شود.

سالمتقطعاترابررسیکنید.(1
در حالی که آب کولر تخلیه شده است، از دستیار خود بخواهید به ترتیب و یکی 
یکی دکمه ها را بزند تا از سالمت پمپ آب و موتور کولر اطمینان حاصل نمایید. 
قطعات الکتریکی معموالً نیازمند سرویس و قابل تعمیر نیست و در صورت از 

کار افتادن، بهتر است تعویض شود.

تسمهیکولررابررسیکنید.(7
تسمه ی گرداننده ی توربین، باید در وضعیتی تعادلی - نه خیلی سفت و محکم 
که به موتور فشار وارد کند، نه چندان ُشل که موتور دچار گیرپاژ شود- باشد. در 
صورتی که تسمه از حالت نرمال خود خارج شده و از اطراف آن نخ بیرون زده، 
باید تعویض شـــود. برای بازدید یا تعویض تسمه ی کولر، ابتدا با آچار مناسب، 
مهره های پایه ی الکتروموتور را ُشـــل کرده، با فشار دست، الکتروموتور یا پایه 
را کمی به ســـمت دهانه ی خروجی کولر هدایت و به آرامی تسمه را از روی 
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پولی و فلکه خارج کنید. برای جا انداختن، مجدداً تســـمه ی مناسب را بین 
شیارهای پولی و فلکه قرار داده، با نیروی دست، الکتروموتور یا پایه را به سمت 
مخالف دهانه ی خروجی کولر هدایت نمایید و مجدداً با آچار، مهره های پایه ی 

الکتروموتور را محکم کنید.

پمپآبرابررسیکنید.(8
با احتیاط پمپ آب را باز نموده و پس از تمیز کردن رسوب آب از روی آن، آن را 

روغن زده و به درستی در محل خود نصب نمایید.

پوشالهاراعوضکنید.(9
بعضی از بخش های کولر مثل پوشـــال ها، هر سال باید عوض شود. پوشال ها، 
محل مناسبی برای رشد باکتری ها و قارچ هاست. این باکتری ها و قارچ ها که در 
طول زمستان بین بافت پوشال پدید آمده اند، با جاری شدن آب روی پوشال ها 
جان می گیرند و معموالً بوی ناخوشایندی ایجاد می کنند. جدای از این بوی بد، 
خطر ایجاد بیماری های تنفسی را به همراه دارند. با توجه به ارزان بودن پوشال، 

بهتر است هر سال عوض شود.
پوشال جدید، حتماً باید متناسب با اندازه ی کولر باشد؛ تراکم باالی پوشال های 
بزرگتر از سایز کولر، موجب اختالل در سیستم گردش هوای کولر می شود و هوا 

به درستی به کولر نمی رسد.
در موقع تعویض پوشال، باید ابتدا آن را خیس کرده و در محل مخصوص خود 

گذاشته، سپس شبکه ی سیمی مخصوص را روی آن قرار دهید.

نکته:
شکمپوشالرابگیریدتاآبرویتسمهوواترپمپنریزد.•
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موتور1قلبتپندهیکولر1رادریابید.(10
کولر یک پمـــپ آب و یک دینام دارد که اولی، فرایند گردش آب و دومی عمل 
گردش هوا را به انجام می رساند. این موتور ها هرقدر سالم تر باشند، به عملکرد 
بهینه تر کولر و مصرف انـــرژی کمتر کمک می کنند. در زمان بازدید از این دو 
موتور، ابتدا باید گرد و غبارشـــان را گرفت و بعد آنها را روغن کاری کرد. موتور 
کولر، دو قطعه یاتاقان دارد که باید حتماً روغن کاری شوند. پیش از روشن کردن 
کولر نیز باید ابتدا پروانه را با دست چند دور بچرخانید تا روان شود. اصوالً یک 
دینام نباید بیشتر از هفت ساعت بی وقفه کار کند. این موتور به همراه پمپ آب، 

در خطر سوختن بر اثر کارکرد زیاد قرار دارند.

شستوشویکولرفراموشنشود.(11
پیش از روشن کردن کولرها، بد نیست از محکم بودن پیچ و مهره هایی که به 
چشم می آیند، مطمئن شوید. بعد از آچارکشی، به سراغ کف کولرها بروید و 
حتماً آن را بشویید. شست وشـــوی کف کولرها باید با فرچه پالستیکی انجام 
شود تا به رنگ آن آسیبی نرسد. اگر قسمتی از رنگ کف کولر از بین رفته بود، 

بی تردید به زودی زنگ می زند و ممکن است تا یک سال بعد بپوسد. 

نکته:
دراینمواقع،مقداریقیرایزولهکهیکنوعقیرآمادهوسرداست،•

ازرنگفروشــیتهیهکنیدوآنراباقلموبــرکفکولرپخشکنید.
نگذاریدنقطهایازچشــمتاندوربماند،هرجاخاکنشسته،بشویید؛
اینخاکهایاِگلمیشودودرکولرمیماند،یاهمراهبابادخنک،وارد

ریهیاهالیمسجدمیشود.
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شیلنگهاراتعویضکنید.(12
شیلنگ آب کولر ها اگر از نوع نامرغوب باشد، در آفتاب خشک شده و احتماالً 
بعد از یک ســـال مصرف، آماده ی پاره شدن است. پس بهتر است شیلنگ آب 
کولر را هم عوض کنید و نوع مرغوب تر آن را بخرید که به شـــیلنگ یخچالی 
معروف اســـت. یکی از مهم ترین معیار ها برای استفاده ی بهینه از کولر، توجه 
به همین شیلنگ است. اگر سیستم گردش آب به درستی در کولر انجام شود 
و پوشال ها کاماًل خیس شـــوند، کولر خنکای بیشتری تولید می کند و انرژی 

کمتری را هدر می دهد.

شناورهارابررسیکنید.(13
شناورهای قدیمی موجود در بازار یا به صورت دو قطعه پالستیک زانویی شکل 
و با یک پیچ تنظیم به هم متصل بودند و در انتهای آن یک حباب پالســـتیکی 
قرار داشـــت و یا به صورت یک میله ی فلزی متصل به یک حباب پالستیکی 
بودند. اخیراً شناوری به بازار معرفی شده است که مشکالت شناورهای قدیمی 
را ندارد و بر روی خود حباب پالســـتیکی، از عدد 1 تا 8 درجه بندی شـــده و 

می توان اندازه ی آب داخل کولر را با گرداندن حباب به خوبی تنظیم کرد.
فلکه ی آب کولر را باز کنید تا از سالمت شناور اطمینان حاصل کنید. با دست و 
به آرامی شناور را باال بیاورید و عمل قطع آب را بررسی کنید. اگر آب به درستی 
وارد کولر نمی شـــود یا عمل قطع به طور کامل انجام نمی گردد، باید شناور 

تعویض گردد.

بررسینهاییراانجامدهید.(11
پس از کنترل شناور، نوبت بستن مجدد شیر تخلیه و آب گیری کولر است. حتماً 
پس از بستن شیر تخلیه از زیر کولر آن را کنترل کنید که نشتی نداشته باشد. 
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اگر شناور درست تنظیم شده باشد، باید سطح آب یک سانتی متر پایین تر از 
حداکثر ارتفاع شیر تخلیه باشد. در غیر این صورت، باید شناور را درست تنظیم 
کنید. ضمناً دقت کنید که سطح کولر نسبت به زمین تراز باشد؛ یعنی کولر به 

گونه ای واقع شده باشد که آب در یک طرف آن جمع نشود.
با پر کردن کف کولر از آب و روشـــن نمودن پمپ، اطمینان حاصل نمایید که 
مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است. پس از روشن شدن 
پمپ آب، اتصاالت را به دقت کنترل کنید که از جایی بررسیه نداشته باشد، زیرا 
یکی از مهم ترین دالیل ســـوختن موتور کولر و پمپ آب،  پاشیدن آب بر روی 

بدنه ی موتورهای الکتریکی است.
در این زمان، دو دریچه ی کناری کولر را ببندید و پمپ آب و موتور کولر روشن 
کنید تا یک بار عملیات کامل داخل کولر را ببینید. گاهی اوقات آبی که از باال 
روی پوشـــال ها می ریزد، به جای آن که از پایین تخلیه شود از وسط پوشال 
منحرف شـــده و بر روی توربین هوا یا پمپ آب می پاشد که عملیات کولر را 
مختل خواهد کرد. در صورتی که مشـــکلی مشاهده نشد و صدای کار کردن 
قطعات و موتور طبیعی بود، آخرین دریچه را نیز ببندید. قبل از بستن آخرین 
دریچه، مطمئن شوید که درب جعبه ی تقســـیم برق داخل کولر به درستی 

بسته شده باشد.
برزنت اتصال دهانه ی کولر به کانال کولر را کنترل کنید تا هوا از کنار آن نشت 
نکند یا پاره نشده باشد. همچنین شیلنگ انتقال آب و فلکه ی آب را نیز بررسی 

کنید تا نشتی یا پاشش نداشته باشد.

دونکتهبرایپیشازروشنکردنکولر:(15
قبل از روشن نمودن موتور در اول فصل، پارچه ی بزرگی را خیس کرده و آن را 
مقابل دریچه ی هوا قرار دهید تا از ورود گرد و خاک به درون اتاق جلوگیری به 
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عمل آید.
برای تهویه ی بهتر، پمپ آب را به مدت 10 دقیقه روشـــن نمایید تا پوشال ها 

خوب خیس شود، سپس موتور کولر را روشن کنید.

گامنهایی(11
پس از اتمام کار و روشن کردن کولر، با شـــنیدن هر گونه صدای غیر عادی، 

سریع کلید کولر را خاموش کنید.

مدیریتمصرفبرقدرمصرفکولرهایآبی
خادم مسجد می تواند با اقداماتی ساده اما کلیدی، مصرف برق در کولرهای آبی 

را به حداقل برساند. در این راستا باید بدانیم: 

کانال کشی کولرهای آبی باید از کوتاه ترین مسیر انجام شود. اگر هم  •
کانال های کولر خارج از ســاختمان قرار دارند، حتماً باید به وسیله ی 
عایق کاری با پشــم شیشه یا عایق های دیگر، از گرم شدن کانال ها و 
هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقیم نور خورشید بر آنها جلوگیری 

شود.

همان طور که در بحث ســایه بان مطرح شــد، این اقدام می تواند بر  •
مصرف برق دستگاه تأثیرگذار باشد.

هرچه طول و پیچ و خم مســیر کانال کشــی کولرهای آبی بیشتر  •
باشــد، فشــار هوا در مســیر کانال ها کمتر، مصرف انرژی بیشتر و 

سرمای حاصل نیز خفیف تر می شود.

استفاده ی بی  مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق،  •
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ســماور، المپ های متعدد )در موارد غیر ضروری( و... باعث افزایش 
گرمای مسجد می شود و نیاز به استفاده از کولر را افزایش می دهد.

برای صرفه جویی در مصرف برق باید در مسجد از سیستم سرمایش  •
موضعی اســتفاده گردد؛ به این معنی که هوای سرد تنها به سالن 
اصلی مســجد که مورد اســتفاده قرار می گیرد منتقل شود. خادم 
مســجد می تواند به این منظــور دریچه های ورودی هوا به ســایر 

مکان های غیر ضروری را مسدود کند.

باید در حد امکان از روشــن نگه  داشــتن مداوم کولر در طول روز  •
پرهیز و تا حد امکان از دور ُکند )آرام( کولر اســتفاده شود تا فشار 

کمتری به دستگاه وارد آید.

برای جلوگیری از خروج ســرما، اطراف پنجره  و درها را با نوارهای  •
درزگیر عایق بندی کنید. استفاده از تهویه ی طبیعی در هنگام شب 

و درزبندی اماکن در طول ایام گرم، بسیار مؤثر است.

بهترین درجه ی حرارت مسجد در تابستان بین 18 تا 22 درجه ی  •
سانتی گراد است. پس از سرد کردن بیش از حد خودداری شود.

اینکولرهایبیانصافوفصلهایگرمیکهنسیمدارند.
گفته می شود کولرهای آبی در روز تا 200 لیتر آب مصرف می کنند و این میزان 
مصرف، از سرانه ی روزانه ی مصرف آب در ایران، خیلی بیشتر است. بنابراین 
بد نیست که خادم مسجد در راستای انجام وظیفه ی دینی خود در این روزگار 
کم آبی، با نصب قاب های توری به پنجره ها، گام نخست را بردارد؛ پنجره هایی 
که به توری مجهز هستند، می توانند باز شوند و در زمان هایی هم چون غروب و 
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شب های تابستانی ، پذیرای خنکای نسیم های گذرا در مسجد باشند. این امر 
می تواند فرصتی برای استراحت کولرهای پر مصرف هم باشد.

کولرهایگازی(11213
اگر مسجد شما در اقلیم مرطوب است و یا به هر دلیل دیگری توسط مسئوالن 
مسجد دست به انتخاب کولرهای پرهزینه ی گازی زده شده است، باید بدانید 
که مهم ترین وظیفه ی شما در برابر این کولرها، کنترل مصرف و جلوگیری از 

ایجاد هزینه ی باالی برق برای مسجد است.
کولر گازی، کولری است که با تبدیل گاز به مایع و سپس مایع به گاز -هم چون 

فرایند سرمایشی یخچال ها- تولید سرما می کند.

انواعکولرگازی
1.کولرهاییکتکهیاپنجرهای
2.کولرهایدوتکه)اسپلیت(

3.کولرهایپرتابل)قابلحمل(
1.کولرهایایستاده

کولرهاییکتکهیاپنجرهای
به جز گزینه ی کولرهای پرتابل)قابل حمل(، بقیه ی این کولرها در مســـاجد 
مورد استفاده قرار می گیرند و از این میان، کولرهای یک تکه ی دیواری یا پشت 
پنجره ای -که به آسانی در داخل قاب پنجره نصب می شوند- بیشتر متداول و 
مورد توجه می  باشند. کولرهای پنجره ای، معایب زیادی دارند و می توان گفت 
که نسل اول کولرهای مورد اســـتفاده در ایران می باشند که تکنولوژی تاریخ 
مصرف گذشته ای دارند. از جمله معایب این سیستم ها می توان به صدای بلند 
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و لرزش دستگاه که گاهی پنجره ی متصل را هم به صدا در آورده و می لرزاند و 
همچنین مصرف بسیار زیاد برق اشاره کرد. تفاوت کولرهای پنجره ای و مزیت 
آنها نســـبت به کولر های دیواری، یک تکه بودن، سهولت در استفاده و امکان 
حمل و نقل و جابه جایی آنها می باشد. اکثر کولرهای پنجره ای تنها ایجاد سرما 
می کنند. به هر صورت، کولر های پنجره ای به صورت یک پارچه می باشـــد به 
این معنا که کمپرســـور و فن این دستگاه، مشابه کولر پرتابل در یک پک قرار 
دارد. کولرهای پنجره ای دارای برق مصرفی تک فاز می باشـــند. بهتر است که 
برق مصرفی کولرهای پنجره ای را از کنتور به صورت مجزا تهیه کرد و توصیه 

می شود برق این نوع از کولرها از پریز معمولی داخل مسجد تأمین نگردد.

سرویسزمستانی
1. پیشـــنهاد اول این است که کولر را از محفظه ی آن جدا کرده و به داخل 
انبار و محیطی امن و خشـــک انتقال دهید و آن را نه بر روی زمین، بلکه 

روی پایه ای چوبی قرار دهید.
2. اگر انتقال کولر برای شـــما امکان پذیر نیست، پس از مصرف تابستانی 
ضروری است که در شروع هر فصل سرمایش، درزگیری بین کولر گازی 
و فریم پنجره را بازرســـی کنید تا از اتصال آن با بدنه ی فلزی کولر گازی 
اطمینان حاصل کنید. رطوبت می تواند به این درزگیر آسیب برساند و 

باعث می شود تا هوای سرد از محیط خانه خارج شود.
3. روی کولرهای پنجره ای -هم چون کولرهای آبی- پوشـــش نایلونی و 
برزنتی کشیده شود تا در برابر باران، سرما و یخ زدگی احتمالی محافظت 
شـــود. این امر خود از ورود گرد و غبار به داخل کویل ها هم جلوگیری 

می کند.
4. برق ورودی به کولر را از کنتور قطع کنید.
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5. نایلونی را به اندازه ی طول و عـــرض کولر برش داده و در جلوی دریچه 
ورودی کولر قرار دهید تا از ورود سرما به محیط داخلی مسجد جلوگیری 

شود.

سرویستابستانی
ســـرویس و نگهداری مناسب کولرهای گازی مســـجد در شروع فصل گرم 
به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف بـــرق مؤثر خواهد بود. خادم باید به 
این نکته توجه داشته باشد که فیلترها، کویل ها و پره های کولر گازی به طور 
مرتب نیاز به تعمیر و نگهداری دارند تا در طول سال های بهره برداری، مؤثرتر 
و کارآمدتر عمل کنند. در صورتی که نگهداری و تعمیر مورد توجه قرار نگیرد، 
می توان با اطمینان گفت عملکرد کولر گازی دچار افت و کاهش مداوم خواهد 

شد و این به معنی افزایش مصرف انرژی به طور پیوسته خواهد بود.

فیلترهایکولرگازی(1
فیلترها مهم ترین بخش در تعمیر و نگهداری کولر گازی هســـتند که اگر به 
طور مرتب تعویض یا تمیز شـــوند، کارکرد کارآمد کولر را تضمین می نمایند. 
فیلترهای کثیف و مسدود شـــده، مانع از گردش نرمال هوا می شوند و به طور 
قابل مالحظه ای بهره وری سیستم را کاهش می دهند. با مسدود شدن جریان 
طبیعی هوا، هوایی که از میان فیلتر می گذرد، ممکن است آلودگی و کثیفی ها 
را به طور مستقیم به کویل اوپراتور)تبخیر کننده( منتقل کند و جذب گرمای 
کویل را مختل و تضعیف می نماید. با تمیز نگه داشتن فیلتر می توان مصرف 

انرژی کولر گازی را از 5% تا 15% کاهش داد.
بعضی از انواع فیلترها قابل اســـتفاده ی مجدد هستند اما بقیه ی فیلترها باید 
حتماً تعویض شـــوند. فیلترها در انواع و اقسام و بازدهی های مختلف موجود 



98

هستند. فیلترهای سیستم کولر گازی خود را هر 15 روز یا یک ماه در طور فصل 
خنک سازی، تمیز و یا تعویض کنید.

کویلهایکولرگازی(2
در طور ماه های بهره برداری، بخش های جـــذب آلودگی1 کولرهای گازی، 
کثیفی ها را جمـــع می کنند. هرچند که وجود یک فیلتـــر تمیز مانع از این 
می شود که آنها به سرعت کثیف شـــوند، اما در طول زمان، کویل اوپراتور به 
تدریج کثیفی ها را جمع می کند. کثیفی هـــا گردش هوا را کاهش می دهد و 
کویل ها را عایق می کند، در نتیجه توانایی آن را در جذب گرما کاهش می دهد. 
برای رفع این مشکل، کویل اوپراتور خود را هر سال بررسی کنید و هر زمان که 

الزم است، آن را تمیز نمایید.
اگر محیط پر از گرد و خاک یا شاخ و برگ درختان نزدیک کویل های کندانسور7 
بیرونی کولرهای مسجد باشد، این کویل ها نیز می توانند بسیار کثیف شوند. 
شما می توانید به آسانی کویل کندانسور را ببینید و اگر کثیفی روی پره های 
آن جمع شده اســـت، حتماً آن را تمیز کنید. شما باید منابع کثیفی را از کولر 
دور کنید و از تجمع آشغال در اطراف آن جلوگیری کنید. هواکش، برگ های 
در حال ریزش و ماشین چمن زنی، منابع ایجاد کثیفی هستند. نواحی اطراف 
کویل را تمیز کنید، مثاًل دور کردن شاخ و برگ به اندازه ی شصت سانتی متر از 
اطراف کولر، باعث می شود تا جریان هوای اطراف کندانسور به اندازه ی کافی و 

به صورت مناسب باشد.

پرههایکویل(3
پره های آلومینیومی روی کویل اوپراتور و کویل کندانســـور، به آسانی خم 

1. کویل اواپراتور و کویل کندانسور
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می شوند و می توانند گردش هوا از طریق کویل را مسدود کنند. وسیله ای به نام 
»برس پره« وجود دارد که با استفاده از آن می توان پره ها را به موقعیت اصلی 

خود بازگرداند.

کانالهایمسدودشده(1
هرازگاهی یک ســـیم ضخیم را از کانال های گذر آب عبور دهید. کانال های 
مسدود شده، مانع از کاهش رطوبت کولر گازی و موجب ایجاد رطوبت اضافی 

می شود که این رطوبت منجر به تغییر رنگ دیوارها یا فرش می شود.

نکته:
حتیالمقدورســعیگردددرابتدایهرفصلگرم،نسبتبهتمیز•

کردنکندانســوروبرطرفکردنگردوغبارآناقدامگردد.اینکار
میتواندبیستدرصددرافزایشراندمانکولرمؤثرباشد.

کولرهایدوتکه)اسپلیت(
امروزه کولر های گازی یا اسپلیت یونیت ها یکی از پرطرفدارترین و متداول ترین 
تجهیزات تهویه ی مطبوع بوده که برای تأمین ســـرمایش )و در برخی موارد 
همراه با گرمایش( در محیط های مختلف از جمله مساجد مورد استفاده گستره 
قرار می گیرد. هرچند که این کولرها هم معایبی دارند، اما دارای مزایای زیادی 
هم مانند ســـرمایش و گرمایش یک نواخت و مطبوع، فیلترهای چندگانه ی 
تصفیه ی هوا و سرمایش و گرمایش ســـریع تر از سیستم های قدیمی برای 

مساجد هستند.
اگر مسجد شما در مرحله ی انتخاب کولر است، باید توجه داشته باشید که:

1. این کولرها هم چون کولرهای پنجره ای مناسب مناطق شرجی می باشند 
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و برای مناطق خشک، کولرهای آبی بهتر پاسخ گوی نیاز شما خواهند بود.
2. اســـپیلت  را تنها از برندهایی تهیه کنید که تحت لیسانس یک شرکت 
ایرانی باشند که این برندها را حمایت، تأیید و ضمانت  کند. در غیر این 
صورت، این احتمال وجود دارد که دستگاه اصل نباشد. بر اساس شواهد 

بازار، این احتمال به 80 درصد هم می رسد.

چگونگیعملکردکولرگازیاسپلیت:
به طور کلی تمامی کولرهای گازی و اسپلیت ها بر اساس سیکل تبرید1 تراکمی 
کار می کنند. در کولرهای گازی یا اسپلیت یونیت ها، ابتدا مایع سرد کننده در 
کندانسور )بخش بیرونی کولر گازی یا پنل بیرونی اسپلیت ها( خنک می شود 
و از طریق لوله ی مسی به شـــیر انبساطی و از آنجا به صورت گاز سرد کننده و 
آماده ی جذب گرمای محیط، وارد کویل پنل داخلی می گردد. هوای داخل نیز 
پس از عبـــور از میان کویل های پنل داخلی )اوپراتور( تبدیل به هوای خنک و 

دلپذیر در محیط می شود.
در کولرهای دو تکه، کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه 
شده اند. این واحد در خارج از ساختمان نصب می شود. واحد تبخیر یا اواپراتور و 
شیر انبساط نیز در یک واحد بنام یونیت داخلی تعبیه شده اند. کولرهای دو تکه 
عموماً دارای دستگاه کنترل از راه دور می باشند. هوا در جهت ورود به محیط 
منزل یا محل کار از دریچه ی مخصوصی که به خروجی هوا معروف اســـت، 
می گذرد. به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و موارد مشابه به داخل محیط 
منزل یا محل کار، پشـــت خروجی هوا سیم یا اسفنجی تعبیه می شود. گاهی 
ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا 

1. تبرید )Refrigeration(، قلب اصلی تولید سرمایش است
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قسمتی از لوله ی برگشتی برفک یا یخ ها ذوب شوند و در نتیجه، آب از جدارهای 
کولر سر ریز کند. برای پیش گیری از این مشکل، ترتیبی اتخاذ شده است که در 
صورت بروز حالت فوق، آب به خارج از کولر هدایت شود. این وظیفه بر عهده ی 
سینی زیر کولر است. در گوشه ای از سینی، لوله ی مخصوصی تعبیه شده که 
این آب ها از آن خارج می شـــود. برای جلوگیری از ریزش آب، عموماً شیلنگی 
به لوله ی مذکور متصل و با قرار دادن آن بر روی سطح زمین، از پراکنده شدن 

ذرات آب در محیط جلوگیری می شود.
بنابراین، اگر مسجد شـــما قدیمی است و در دیوار مسجد برای خروج این آب 
مسیری تعبیه نشده اســـت، در هنگام نصب باید به نحوی این لوله ی آب را از 
گوشه ی دیوار مســـجد به خارج هدایت کنید. در غیر این صورت، مجبور به 
استفاده از سطل آب هستید که می تواند برای شما -با توجه به حضور کودکان 

در مسجد و...- دردسر ساز باشد.

سرویسپنلداخلی
مرحلهیاول:

همان طور که در قسمت سرویس کولرهای آبی هم گفته شد، برای سرویس 
کولر گازی هم قبل از هر کاری برق کولر را قطع کنید تا خطری شما را تهدید 

نکند.

مرحلهیدوم:
در این قسمت باید سرویس پنل داخلی را انجام دهید. برای این کار، ابتدا باید 
قاب جلویی پنل را بازکرده و دو عدد فیلتر آن را بیرون کشـــیده و با استفاده از 

فشار آب، به نحوی که خاک و گرد و غباری روی آن باقی نماند، تمیز بشویید.
بعد از این کار، باید سنســـور کولر را بیرون کشیده و تمیز کنید و در جای خود 
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قرار دهید. این سنسور دمای محیط را بررسی کرده، به بُرد اصلی فرمان روشن 
و خاموش شدن خودکار کولر گازی را می دهد. اگر این سنسور کثیف باشد، به 

دلیل فرمان اشتباه به برد در سیستم شما اختالل ایجاد می شود.

مرحلهیسوم:
بعد از این کار، نوبت به شســـتن فین ها یا کویل ها می رسد. این کویل ها مانند 
رادیاتور ماشین عمل کرده و همیشه باید تمیز باشد تا با هوای محیط به خوبی 

ارتباط برقرار کند و سرما را از کویل ها به هوای اتاق منتقل کنند.
شما می توانید به وسیله ی یک افشانه)آب پاش( به کویل ها آب بپاشید و وقتی 
کاماًل خیس شدند، با یک برس نرم یا مســـواک به صورت عمودی روی آنها 
کشـــیده و پرز و گرد و خاک آن را تمیز کنید. اگر کولر گازی در جایی نزدیک 
آشپزخانه نصب شده باشـــد، معموالً کویل ها به دلیل گرما و پخت و پز، چرب 

شده و با برس کشیدن ساده به آن تمیز نمی شود.
در چنین مواردی باید یک اســـپری گاز پاک کن تهیه کنید. این اســـپری ها 
برای تمیز کردن اجاق گاز از چربی ســـاخته شده و به راحتی قابل تهیه است. 
این اســـپری را روی کویل ها بپاشید تا کف کند و تا یک ساعت اجازه دهید که 
چربی ها خوب شسته و نرم شود، سپس به وســـیله ی افشانه آب را روی آن 
اسپری کرده و با یک مسواک یا برس نرم، آن را تمیز کنید. مشاهده می کنید 

که براق و تمیز شد.

سرویسپنلخارجی
بعد از اتمام ســـرویس پنل داخل، نوبت به سرویس و شست وشوی کندانسور 
کولر گازی )پنل خارجی( می رسد. اگر چه این کار ضرورت ندارد، اما انجام آن 
به بهبود عملکرد دستگاه کمک می کند. پیش از شروع کار، حتماً دقت کنید که 
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در هنگام انجام این کار هم چنان برق کولر قطع باشد تا مشکلی از لحاظ اتصالی 
برق به وجود نیاید. قبل از هر کاری باید ایمنی را رعایت کنید.

با رعایت این اصول اولیه، سرمادهی و راندمان کار کولر باال و مصرف برق پایین 
خواهد آمد.

شیلنگ آب پر فشـــاری تهیه کنید و به وســـیله ی آن قسمت پشت و کنار 
کندانسور یا پنل خارجی کولر گازی را که شکلی مانند رادیاتور ماشین دارد، 
کاماًل تمیز نمایید. دقت کنید که هیچ گونه کثیفی روی آن باقی نماند. در انجام 
این کار، نگران موتور فن بیرونی که هنگام شستشـــو خیس می شود، نباشید 
زیرا کاماًل در برابر آب عایق بوده و مشکلی پیش نخواهد آمد. وقتی از انجام آن 

مطمئن شدید، تا یک یا دو ساعت کولر را روشن نکنید.
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کولرهایایستاده
کولرهای گازی مدل ایســـتاده هم مانند ســـایر مدل های کولرهای گازی و 
اسپیلت مناسب فضای شرجی هستند. این سیستم ها با ساختاری اقتصادی 
طراحی شـــده و راه کاری ایده آل برای کنترل هوای مکان هایی چون مسجد 
است. این کولر دارای قدرت ســـرمایش باال و رده ی انرژی B و مصرف انرژی 
نسبتاً کمی اســـت. کولرهای گازی عموماً سرمایشی-گرمایشی و هم چون 
کولر های اســـپیلت، همراه با فیلتر تصفیه ی هوا می باشند. این کولرها نوعی 
دیگر از کولرهای دو تکه است که پنل داخلی آن به صورت ایستاده روی زمین 
قرار خواهد گرفت. نحوه ی عملکرد این نوع کولرها، به کولرهای گازی دیواری 
مشابه است اما ســـرمادهی باالتری نسبت به مدل دیواری دارد. قدرت پرتاب 
باد فوق العاده در 4 جهت را دارند که از این جهت برای فضایی مانند مســـجد 

مناسب هستند.

نتیجه
وظیفه ی خادم مســـجد در مدیریت مصرف و حفظ محیط مطبوع مسجد، 
ایجاب می کند که دستگاه های سرمایشی مسجد را خوب بشناسد و از سویی 
دیگر سیستم های گرمایشـــی دیگر را هم از حیث نقاط ضعف و قوت، مورد 
بررسی قرار دهد تا در مقام مشورت به مســـئوالن مسجد، به تصمیم گیری 

صحیح تر کمک کند.

حفظسرمایایجادشدهدرمسجد(2

ــگاهداشــتنهــوای ــرایمطبــوعن خــادموراهکارهــایســادهب
مســجدوحفــظســرمایشآن
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الف(خادم مســـجد می تواند با نصب ســـایه بان های داخلی و خارجی برای 
پنجره های مسجد که هزینه ی چندانی ندارد، موجب  شود که در فصل تابستان 
فضای مسجد خنک تر شده و هزینه ی برق  هم کمتر شود. گرما از چند طریق 
وارد خانه می شود که مهم ترین و عمده ترین آن، حرارت ناشی از تابش گرمای 

خورشید است که از پنجره ها و سقف وارد خانه می شود.
نصب سایه بان های داخلی و پرده، گرمای ناشی از تابش خورشید که از طریق 
پنجره وارد خانه می شود را تا 65 درصد کاهش می دهد در حالی که این میزان، 

با نصب سایه بان های بیرونی به 95 درصد می رسد.

ب(پردههایماتوحصیری
استفاده از پرده های سفید و مات در فصل تابستان، 40 تا 50 درصد از گرمای 
خورشید که از شیشه عبور می کند را کاهش می دهد. نصب پرده های حصیری 
در بیرون پنجره که سابقاً بیشتر اســـتفاده می شد، می تواند 60 تا 80 درصد 

حرارت را کاهش دهد.

ج(کاشتدرخت
درختان و گیاهان هم می توانند به عنوان ســـایه بان عمل کنند؛ کاشت یک 
درخت در دیوار شرقی یا غربی مســـجد، موجب سایه انداختن روی پنجره و 
دیوارها می شود و با رشد درخت، می تواند روی پشت بام مسجد هم سایه ایجاد 
کند. بهتر است خادم از درخت هایی که در پاییز برگ آنها می ریزد استفاده کند 

تا در زمستان، مسجد بتواند از مزایای گرمای خورشید استفاده کند.
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د(عایقکاری
عایق کاری یا ایزوالسیون، روش مناسبی برای جلوگیری از انتقال گرما به داخل 
مسجد است؛ عایق کاری مسجد را از گرمای تابستان و سرمای زمستان محافظت 
می کند. بهترین محل برای عایق کاری، پنجره ها، پشت بام، سقف و راهروهای 
مسجد است چون این محل ها مهم ترین منبع جذب گرما هستند. برای پنجره ها 
از درزگیر های مخصوص می توان استفاده کرد و برای سقف اگر امکان ایزوگام 

کردن وجود داشته باشد، این حرکت می تواند گام بسیار مهمی باشد.

ر(مدیریتوسایلگرمایشی
خادم می تواند در فصل تابستان اگر امکان استفاده از آشپزخانه یا اتاق دیگری 
خارج از محیط مســـجد وجود دارد، اجاق گاز و سماور را به آنجا منتقل کند تا 

گرمای ناشی از این وسایل، محیط مسجد را تحت تأثیر قرار ندهد.

نکتهیپایانی
خادم برای فعالیت های خود در نظام سرمایشـــی مسجد می تواند از تخصص 
متخصصان و تالش های جوانان و اهالی مســـجد بهره بگیرد. در بعضی موارد 
ساده ترین ایده ها می تواند تأثیرات شـــگرفی بر راندمان کار بگذارد. پس از 

ایده های دیگران استقبال کنید
 مسئولیت پذیری و دقت شما می تواند هزینه های مسجد را تا حد امکان کاهش 
داده و از سویی دیگر، محیط مطبوعی را برای نمازگزاران و مؤمنان فراهم آورد. 

دست یابی توأمان به این دو هدف، نشانه ی موفقیت کامل شما است. 

 نویسنده:مهدیرزاقیطالقانی	
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آشناییباتاسیسات«
گرمایشیوحرارتیمسجد
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شناخت سیستم های گرمایشی رایج در مساجد می تواند خدام را در افزایش 
مهارت حفظ و نگهداری سیستم های گرمایشی یاری دهد، برای این منظور 

مسائل نگهداری سیستم های گرمایشی رایج را مورد بررسی قرار می دهیم:

 بخاریگازی	
بخاری گازی از جمله سیستم های گرمایشی است که امروزه در بیشتر مساجد 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ وســـیله ای برای گرم کردن داخل ساختمان یا 
بیرون از آن که با گاز طبیعی یا گاز مایع کار می کند. این دســـتگاه که گرمای 
تولیدی اش هزینه ی بســـیار پایینی برای مسجد دارد، شعله اش هوا را به طور 
موضعی گرم می کند و سپس به وســـیله قانون انتقال گرما در هوا، کل هوای 

مسجد گرم می شود. 

خرید(1
اگر از آن دسته خادمینی هستید که برای سیستم گرمایشی در زمستان پیش 
رو هنوز دســـت به خرید نزده اید، بخاری گازی، هم به طور مستقل می تواند 
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گزینه خوبی باشـــد و هم به طور مکمل می تواند در کنار سیستم های دیگر 
گرمایشی، کمک کار شما در گرم کردن فضای مسجد باشد.

بخاری های گازی انواع مختلفی دارند که می توانید برحسب نیاز خود یکی از 
مدل های زمینی یا دیواری آن را انتخاب کنید.

اگر برای مسجد خود به گزینه بخاری های دیواری فکر می کنید، باید بدانید که 
حرارت بخاری دیواری از زمینی کمتر است و فضای کمتری را اشغال می کند؛ 
اما از آنجایی که بخاری دیواری را شرکت های سازنده برای مکان هایی با متراژ 
پایین طراحی کرده اند، مثل اتاق کار یا یک اتاق کوچک در منزل، این بخاری ها 
نهایتاً تا هفت هزار کیلو کالری در ســـاعت قدرت دارند؛ بنابراین مناســـب 

مکان هایی با متراژ های باال نیستند.
در خرید بخاری های دیواری باید توجه داشته باشید که مدل بدون دودکش 
این بخاری ها فقط برای مکان های باز مناسب است، مثل مغازه ها که رفت و آمد 

در آنها زیاد است؛ ولی برای مساجد و فضاهای بسته پیشنهاد نمی شود.
یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب بخاری، در نظر گرفتن متراژ مکانی است 
که قرار است بخاری، گرمابخش آنجا باشد. پیشنهاد می شود بسته به بزرگی یا 
کوچکی مسجد، از چند بخاری در نقاط مختلف آن استفاده کنید؛ چراکه یک 
بخاری برای گرمایش بخش محدودی از فضای ساختمان مسجد، کاربرد مؤثر 

دارد.
شما برای صرفه جویی در هزینه های مسجد هم که شده، باید به دنبال تهیه یک 
محصول کم مصرف باشید. برای اینکه پس از خرید، هزینه های کمتری برای 
تعمیرات و نگه داری متحمل شـــوید، باید پیش از هر چیز به رده انرژی توجه 
کنید. رده انرژی همان خط های رنگی اســـت که تا به حال بارها بر روی لوازم 

خانگی خود دیده اید؛ اما معموالً هنگام خرید اصاًل به چشمتان نمی آید.
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همچنین در انتخاب بخاری باید به عواملی از قبیل ایمنی، مصرف کم، هزینه 
نصب مناسب، رده باالتر در برچسب انرژی و مطابقت با استانداردهای زیست 

محیطی نیز توجه کنید.

نکتهامنیتیدرهنگامخرید:
شمابایدهنگامانتخاببخاریهادقتکنیدکهحتماًبررویکارتن•

یادفترچهراهنما،قیدشدهباشدکهدستگاهمجهزبهسیستمحساس
بهمیزاناکســیژن)ODS(است.درسیستمایمنیقطعجریانگازبر
اثرکاهشاکســیژنیاهمان)ODS(،اگراکسیژنمحیطبههردلیلی
بههجدهدرصدکاهشیابد،بخاریخاموشمیشودوسیستمبهطور

خودکارجریانگازورودیبهبخاریراقطعمیکند.
بخاری باید دارای خدمات پس از فروش باشد که در دفترچه ضمانت نامه قید 
شده است. خدمات پس از فروش اولیه شامل نصب، راه اندازی و تست خروج 
گاز های منوکسید کربن می شود. ضمناً فراموش نکنید که بخاری حتماً توسط 

سرویس کاران مجاز نصب و راه اندازی شود.

نصبایمن(2
چه پس از خرید و چه هنگام راه اندازی مجدد بخاری، رعایت استاندارد نقش 

مهمی در افزایش ایمنی آن دارد. هنگام نصب بخاری باید: 

نصب و تعمیرات بخاری را بــه تعمیرکاران مجاز و خدمات پس از  •
فروش بســپارید. با تمام مهارت هایی که ممکن است داشته باشید، 
سعی کنید فقط برای اطمینان از ایمن بودن وسیله گازسوز مسجد، 
از خدمات پس از فروش مراکز تولیدی و در صورت تمام شدن دوره 
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ضمانــت، از متخصصان نصب که به صــورت آزاد نیز کار می کنند، 
استفاده کنید. 

به خروجی دودکش توجه کنید؛ زیرا قرار اســت گاز ســمی بدون  •
رنگ و بو و غیر قابل تشــخیص CO که هنگام روشن بودن بخاری 

تولید می شود، از طریق دودکش استاندارد خارج شود. 

مواظب باشید بخاری گازسوز هرگز بدون اتصال به دودکش روشن  •
نشود؛ زیرا منوکسید کربن و گازهای ُکشنده وارد مسجد می شوند. 

همواره از باز بودن مسیر دودکش و نشتی نداشتن لوله و سالم بودن  •
کالهک دودکــش که در انتهای دودکش، در بیرون از ســاختمان 

نصب می شود، اطمینان داشته باشید.

همچنین طول شیلنگ گاز از شیر تا بخاری نباید از 150 سانتی متر  •
بیشتر باشــد؛ چراکه استفاده از شیلنگ های بلند برای رساندن گاز 
به نقاط مختلف منزل بســیار خطرناک است. در صورت نیاز باید از 
شیلنگ های الســتیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده، 

استفاده کنید.

برای محکم کردن شــیلنگ های گاز از بســت های فلزی مناســب  •
استفاده کنید.

بعد از نصب هم مطمئن شــوید که لوله بخاری سریع گرم شود. اگر  •
دودکش بعد از نصب گرم نشــود، به این معنی است که دودکش به 
طور اصولی و استاندارد طراحی و نصب نشده است یا به دالیل مختلف 

گرم نمی شود که این موضوع باید توسط متخصصان بررسی شود.
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نگهداری(3
توصیه می شود بعد از فصل سرما و اتمام کار بخاری، ابتدا گرد و غبار را از بخاری 
با دستمال گرفته و هرگز بخاری را نشویید؛ مگر در مواردی که اجزاء آن توسط 
سرویس کار مجاز تفکیک شده باشد و بعد از خشک کردن، دوباره مونتاژ شود؛ 

چون بیشتر قطعات فلزی بوده و دچار زنگ زدگی می شود. 
حتی االمکان بخاری را بســـته بندی کرده یا در نایلون یا پارچه پیچیده و در 
انباری نگهداری کنید؛ نه در گوشه حیاط و پشت بام و محیط های سر باز؛ تا برای 
مصرف ســـال آینده مجبور به پرداخت هزینه هایی از قبیل رفع زنگ زدگی و 

گرفتگی لوله های داخلی و تعویض شیشه و سرویس مجدد نباشید.
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 شوفاژیاحرارتمرکزی	

شوفاژ
سیستم گرمایشی ایمن و مرسومی اســـت که این روزها در مساجد زیادی 
استفاده می شود، شـــوفاژ عموماً در دو شکل موتورخانه ای و پکیج نصب می 
شود. و شکل کارکرد آن به شکلی اســـت که نگهداری آن برای خادم مسجد 
سهل اســـت و به توجه زیادی را در داخل مسجد نمی طلبد؛ اما با این حال در 

شوفاژخانه نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد.

سیستمموتورخانهای
متأسفانه در بسیار از مساجد شاهد هســـتیم که سیستم شوفاژخانه توسط 
افرادی نصب می شـــود که به صورت تجربی این کار را یـــاد گرفته اند، و این، 
دغدغه ای دائمی برای خادم و مســـجد به وجود می آورد. اگر خادمی هستید 
که مسجد شما چنین سیســـتم موتورخانه ای دارد، امسال پیش از آغاز فصل 
سرما، از یک متخصص کارآزموده برای رفع دائمی مشکل استفاده کنید. اما 
اگر سیستم شوفاژخانه شما مشکل خاصی ندارد، ممکن است فقط با مسائل 

امنیتی و محافظتی آن روبرو شوید؛ پس به نکات زیر توجه کنید:

وجود یک کپسول آتش نشانی در شوفاژخانه الزامی است. اگر آن را  •
تهیه نکرده اید، سریع تر برای این موضوع اقدام کنید.

از ورود کودکان به شوفاژخانه به شدت جلوگیری کنید. •

اگر در محل شــوفاژخانه دستگاه تهویه هوا ندارید، خیلی زود برای  •
ایــن کار اقدام کنید. این اقدام عالوه بر باال بردن عمر اســتفاده از 
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دستگاه ها، باعث خروج گاز و عدم انفجار در مواقع نشت گاز می شود.

هیچ گاه مواد و وســایل اشتعال زایی چون نفت و بنزین و پیک نیک  •
را در شوفاژخانه نگذارید.

از محیط موتورخانه به هیچ عنوان برای انباری اســتفاده نکنید؛ تا  •
هم از خطرهای احتمالی جلوگیری کرده، و هم اجازه گردش هوا را 

در موتورخانه داده باشید.

اگر شــوفاژخانه دستگاه سیستم اعالم حریق ندارد، با اقدام در این  •
زمینه، خیال خود را از خطرهای احتمالی راحت کنید.

اگر دنبال امنیت بیشتری هستید، می توانید با نصب سیستم اطفاء  •
حریق این کار را انجام دهید.

در صورتی که این دو سیســتم را در شوفاژخانه به کار نمی بندید،  •
در صورت وجود دود در شــوفاژخانه به ســرعت شیر گاز دستگاه 
را ببندیــد و در و محفظه هــای هوای موتورخانــه را باز کنید و به 
آتش نشانی اطالع دهید. چنانچه امکان چنین اقدامی نبود، کپسول 
آتش نشــانی را آماده سازید و در صورت وجود شعله، آن را خاموش 

کنید.

پکیج
این روزها هزینه ی راه اندازی موتورخانه خیلی به صرفه نیســـت و اگر خادم 
مسجد کوچکی هستید، احتماالً مسجدتان با شوفاژ به سیستم پکیج متصل 
است. به وســـیله پکیج دیواری می توان از مزاحمت موتورخانه و شوفاژ راحت 
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شد. از پکیج در دو حالت می توان استفاده کرد: 

الف(حالتتابستانی
در این حالت هنگامی پکیج شروع به فعالیت می کند که به آب گرم نیاز باشد. 
این عملیات به صورت اتوماتیک انجام می شـــود. هنگامی که شیر آب گرم باز 
می شود، سنسور فشار، مشـــعل را روشن می کند و بعد از بستن شیر آب گرم، 
پکیج خاموش می شود. این دســـتور از طریق برد کنترل الکترونیک صادر 

می شود. مبدل حرارتی ثانویه پوستهـ  لوله فوراً آب گرم را تولید می کند.

ب(حالتزمستانی
وظیفه پکیج آب گرم در فصل زمستان متفاوت است؛ چون عالوه بر گرم کردن 
آب مصرفی، باید رادیاتور و مدار های گرم کننده را نیز گرم نماید. در این سیستم 
اولویت با آب گرم مصرفی است. وقتی شیر آب گرم باز می شود، سنسور برقی، 
مدار رادیاتور را تا زمانی که آب گرم مصرفی باز اســـت، قطع می نماید. اما این 
موقت است و با بسته شدن شیر آب گرم، مدار آب گرم رادیاتور وصل می گردد. 

این گونه همیشه آب گرم در دسترس است.

نصب

دستگاه پکیج باید توسط سرویس کار مجاز نصب گردد. •

دستگاه پکیج حداقل سالی یک بار توسط سرویس کار مجاز بررسی  •
و سرویس شود.

هیچ گاه موادی که قابلیت اشتعال دارند، نظیر کاغذ، تینر و رنگ را  •
نزدیک دستگاه نگهداری ننمایید.
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آب ورودی به دستگاه نباید خورنده و با سختی باال باشد.  •

 در صورتی که در فصل زمستان خطر یخ زدگی وجود دارد، تا آنجا  •
که ممکن است دستگاه را روشن نگه دارید. در غیر این صورت آب 
داخل دستگاه را با باز کردن پایین ترین نقطه اتصال، خالی نمایید.

لوله های خروج دود پکیج را مرتباً چک نمایید؛ مخصوصاً اگر پکیج  •
در محیط بسته آبدارخانه مسجد باشد.

پیش از هر گونه سرویس کلید اصلی برق دستگاه را قطع نمایید و  •
دوشــاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید. شیر دستی گاز ورودی به 
دســتگاه را ببندید. اگر دسته شیر در امتداد لوله گاز باشد، شیر باز 
اســت و در صورتی که عمود بر لوله گاز باشد، شیر قطع است. شیر 

پرکن دستی آب دستگاه را ببندید.

در مورد رادیاتورهای داخل ســـاختمان مسجد هم نکاتی وجود دارد که باید 
مورد توجه قرار گیرد:

اولین نکته این اســت که چــه در فصل تابســتان و چه در فصل  •
زمستان، تا سر حد ممکن اجازه تکیه دادن افراد به رادیاتورها داده 
نشود و کودکان روی رادیاتور ها ننشینند و نایستند؛ چراکه اتصاالت 
رادیاتور امکان آسیب دیدگی می یابند و به آنها صدمه وارد می شود.

در ابتدای فصل گرما برای کاربرد حداکثری رادیاتورها سعی کنید  •
آن را هواگیری کنید. مراحل انجام آن این گونه است:
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هواگیری

اگر فرش مســجد زیر رادیاتور است، آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور  •
دستمالی پهن کنید یا با پوششی پالستیکی روی فرش را بپوشانید. 

این اقدامات صرفاً جنبه احتیاطی دارند.

پیــچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف مهیا کنید تا بتوانید  •
آن را به راحتی زیر پیچ بگیرید.

به کمک پیچ گوشــتی مخصوص، پیچ رادیاتور را کمی باز کنید تا  •
هوای داخل آن خارج شــود؛ اما نه به گونه ای که آب با شــدت از 

رادیاتور بیرون بپاشد و همه جا را خیس کند.

ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید. با دیدن بیرون ریختن مقداری  •
آب از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام 
شده است. باید چند مرحله آب از رادیاتور خارج شود تا تمام هوای 

بین لوله ها تخلیه شود.

پــس از اطمینان از خروج کامــل هوای رادیاتــور، پیچ را محکم  •
سرجایش ببندید.

ــم  ــد، تنظی ــام ده ــاره انج ــن ب ــد در ای ــادم می توان ــه خ ــی ک ــن اقدام آخری
ــرژی  ــالف ان ــا از ات ــت ت ــج اس ــوفاژخانه و پکی ــا در ش ــای رادیاتوره گرم
ــیر  ــتن ش ــا بس ــوان ب ــه دوم می ت ــدام را در درج ــن اق ــد. ای ــری کن جلوگی

ــام داد.  ــز انج ــی نی ــای اضاف رادیاتوره
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بخاریهایایستادهگازیفنداریاهیتر
بخاری های ایستاده کارگاهی، چه از نسل گازوئیلی و نفتی و چه از نسل جدیدتر 

و گازی، از جمله متداول ترین بخاری های مورد مصرف در مساجد است. 
مهم ترین مزیت این نوع بخاری ها ایجاد حرارت گرمایی در قالب باد است که سرعت 
گرمایش فضای مسجد را به طرز محسوســـی افزایش می دهد. این مزیت باعث 
می شود در زمانی که مسجد مورد استفاده نمازگزاران نیست، بتوان بخاری ها را 

خاموش کرد و از مصرف بیهوده ی انرژی و ایجاد هزینه برای مردم کاست.
این بخاری  به طور متوســـط محیطی با مساحت 500 الی 800 متر مربع را با 

توجه به میزان ارتفاع سقف مسجد به  خوبی گرم می کند.
مهم ترین موضوعاتی که خادم مسجد در اســـتفاده از این نوع بخاری ها باید 

بداند، عبارتند از:

مواردنصبیـامنیتی(1
الف(نصبدستگاه:نصب صحیح دســـتگاه بخاری عالوه بر ایجاد امکان 
اســـتفاده صحیح از آن، باالترین عمکرد را در طول زمان ایجاد می کند و به 

مسائل امنیتی مسجد نیز کمک می نماید.

نکته:
نصببخاریحتماًبایدتوسطکارشــناسشرکتیکهبخاریازآن•

خریداریشــدهصورتپذیردودرصورتجمعآوریبخاریدرفصل
گرماونصبمجددآندرفصلسرما،ازمهندسراهاندازجهتاینامر

استفادهشود.
بخاریبایددرنزدیکتریننقطهبهمحلخروجتعبیهشــدهدوددر•

دیوارمســجدباشدودرصورتیکهچنینمکانیدردیوارتعبیهنشده
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باشدولولهبخاریازپنجرهیاشیشهدِرثابتخارجشود،بایدبخاریبه
آنموقعیتنزدیکباشدتالولهبخاریمسیرطوالنیطینکند.

دستگاهبایدبافاصلهیکتایکونیممترنسبتبهعلمکگازنصب•
شــودودوسرلولهپالستیکیحتماًبابســتفلزیمحکمشودواین

قسمتبهطورمتناوبازسویخادممسجدچکگردد.

اخطار: در صورت عدم اســـتفاده از متخصص در راه اندازی فصلی دستگاه، 
رعایت نکات زیر بسیار ضروری است: 

بخاری های ایســتاده گازی به دلیل ایجاد بــاد گرم، نباید به محل  •
صفوف نماز نزدیک باشــد. گوشه های مســجد برای این بخاری ها 

محل مناسبی است.

در صورتی که شکل هندسی مسجد مربع باشد و یک بخاری برای  •
گرمایش مسجد کافی نباشد، دو بخاری به صورت قطری و متقارن 

جایگذاری شود.

فاصله بخاری جهت کارکرد مطلوب از دیوار حفظ شود. •

بخاری ها به نحوی جایگذاری شوند که یکی از آنها در قسمت زنان  •
قرار گیرد.

ب(نصبدودکش: مهم ترین نکته ای که خادم باید در ابتدای فصل سرما و 
زمان راه اندازی بخاری مد نظر قرار دهد، نصب صحیح و ایمن دودکش است.
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نکته:
هردهالیپانزدهروزمحلاتصاللولهبخاریتوسطخادمچکشود.•
درصورتاحساسبویگازدرمسجد،بهسرعتبخاریخاموشودر•

وپنجرهمسجدبازشود.
باایجادحریمدراطرافبخاری،ازنزدیکشــدنکودکانبهمحل•

اتصاالتلولهبخاریجلوگیریشود.
ازتکیهدادنافرادبهبخاریکهمنجربهتکانخوردنلولههایخروج•

دودمیگردد،بهشدتجلوگیریشود.

ج(نصبسیستمتهویه: برای دفع مونوکسیدکربن احتمالی پراکنده شده 
بخاری در سطح مسجد، بهتر است که سیستم تهویه مناسبی در مسجد تعبیه 

شود.

د( تعدادی از مدل های این بخاری عالوه بر نیاز به سوخت مایع یا گاز، به برق 
نیز متصل می شوند.

نکته:
درصورتفاصلهداشتنبخاریازدیوار،سیمکشیبرقبهدقتوبا•

یکسیمبلندانجامشود.
حتیاالمکانازگذاشتنسیمبرقدرزیرفرشهاجلوگیریشود.•
درصورتعدماستفادهبخاری،سیمبرقازپریزبیرونکشیدهشود.•
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نگهداری(2
نگهداری بخاری های ایستاده با توجه به اینکه دارای سیستم نسبتاً پیچیده ای 

هستند و هزینه تعمیرات آنها گران است، اهمیت فوق العاده ای دارد.

نکته:
درصورتجابجاییدســتگاهدرفصلتابســتان،خادمبایدبرای•

نگهداریآن،مکانیدورازدســترسکودکانوبهدورازرطوبتبیابد.
دستگاهدرمحلیمسقفنگهدایشودوهنگامحمل،اینکاربادقتو

آرامصورتپذیرد.
لولههایفلزیدرجایخشــکنگهداریشودتازنگنزدوسوراخ•

نشود.

نحوهاستفاده(3
برای استفاده هر چه بهتر از دستگاه، خادمین محترم باید به این نکات توجه 

کنند:
با توجه به دما و فضای مسجد، شعله و درجه حرارت مناسب انتخاب شود تا از 

گرم یا سرد شدن هوای مسجد جلوگیری شود.
زاویه های دریچه های برون داد گرما پیش از راه اندازی تنظیم گردد.
از دستکاری تنظیمات دستگاه توسط افراد متفرقه جلوگیری شود.
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آشناییباتاسیساتو«
اقداماتبهداشتی،نظافتی

مسجد
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 منظور از مدیریت بهداشت مسجد، پیش بینی اقداماتی است که بتواند محیط مسجد 
را به محیطی پاک و ســـالم تبدیل نموده و از بروز بیماریها و آسیب های بهداشتی که 
سالمت جسمی و روحی اهالی مسجد را به خطر می اندازد جلوگیری کند. در این فصل 
اقدامات مرتبط با مدیریت بهداشـــت مسجد را در دو بخش با نام ساماندهی بهداشتی 

مسجد و پاکیزگی مطرح می کنیم.

 الف(ساماندهیبهداشتیمسجد	
 منظور از ســـاماندهی بهداشتی مسجد این اســـت که وسائل ضروری و غیر 
ضروری را در محیط مسجد از یکدیگر جدا کنیم و هر کدام را در محل مناسب 

خود قرار دهیم.
 اساساً از طریق ســـاماندهی می توان از انباشته شـــدن وسائل غیرضروری 
جلوگیری کرد. با توجه به اینکه تصمیم گیری برای غیرضروری بودن برخی 
وسائل، ممکن است در حیطه اختیار هیأت امنا و یا امام جماعت باشد، می توان 
فهرستی از این وسائل تهیه و برای تصمیم گیری نهایی به ایشان ارائه و سپس 

نسبت به ساماندهی اقدام کرد.
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 نظم و ترتیب، راهی است برای یافتن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجوهای 
بیهوده. از طرفی وسایل باقی مانده باید به گونه ای در محیط قرار گیرند که به 

راحتی در دسترس و دارای ظاهری آراسته باشند.
 برای ساماندهی بهداشتی مسجد، نکات مهمی به این شرح قابل توجه می باشد:

اشیائی را که غالباً استفاده می کنیم، نزدیک یکدیگر قرار داده یا با  •
خود حمل کنیم.

اشــیا ئی را که به ندرت استفاده می کنیم، در جایی دور از دسترس  •
قرار دهیم )استفاده از سیستم بایگانی و انباری مناسب و ...(. 

اشیائی را که استفاده نمی کنیم، دور بریزیم )دور ریختن اشیاء زائد  •
و...(.

هر چیز در جای مشخص و مخصوص به خود مستقر شود )استفاده  •
از فایل هــا و قــرار دادن ملزومــات اداری در جای خود، اســتقرار 

تجهیزات در جای مناسب پس از استفاده و...(.

 ب(پاکیزهسازی	
 مسجد دارای محیطی وسیع اســـت که خود به بخش های مختلف تقسیم 
می شود. منظور از پاکیزه سازی این است که خادم وسائل موجود در هر یک از 
محیط ها و همچنین فضای آن را تمیز کند و پاکی و نظافت آن را به طور منظم 
بررسی و کنترل نماید. در اینجا به بررسی موضوع پاکیزه سازی هر یک از این 

محیط ها می پردازیم.

شرایطبهداشتیشبستان(1
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 می توان گفت شبســـتان مسجد مهمترین مکان مسجد است که برنامه های 
اصلی مسجد به ویژه نماز جماعت در آن برگزار می شود. اصول و نکات مرتبط با 

پاکیزگی شبستان را می توان در این موارد خالصه کرد:

پنجره ها برای جلوگیری از ورود حشرات مجهز به توری سیمی ضد  •
زنگ باشد.

رنگ آمیزی دیوارها مناسب و قابل شستشو باشد. •

موکت یا کف پوش مناسب وتمیز باشد. •

مهر نماز سالم و تمیز باشد و در محل مخصوص قرار گیرد. •

پرده ها ســالم و تمیز باشد. شستشوی منظم و دوره ای پرده ها باید  •
در برنامه های کاری خادم مسجد باشد. 

محیط بایســتی مجهز به جعبه کمک های اولیــه بوده و خادمان  •
محترم باید آموزش الزم را برای استفاده از محتویات جعبه ببینند. 

تمــام مکان های فوق باید دارای ســطل زباله درپــوش دار، قابل  •
شستشو، تمیز و مجهز به کیسه زباله باشند.

فرش و پشــتی با توجه به جنس و نوع الیافی که دارد و نیز نحوه  •
استفاده، معموالً محل تجمع گرد وغبار است. باید فرش های مساجد 
به صورت منظم و دوره ای شســته و گرد گیری شوند تا هم نظافت 
مســجد رعایت گردد و هم عمر فرش ها افزایــش یابد. البته جارو 
کردن فرش ها با جاروی برقی هم ســبب می شــود تا گرد و غبار 

فرش ها جدا شود و آلودگی کاهش یابد. 
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تطهیر کردن فرش و سایر نقاط مسجد، واجب کفایی است و تأخیر  •
در آن جایز نمی باشــد. برای آب کشــیدن فرش های نجس به دو 

روش می توان عمل کرد:

بااستفادهازآبجارییاآبکر:
 آب جاری همان آب لوله کشی یا آب شلنگ است و آب کر هم حجم مشخصی 
دارد. با آب جاری و کر می توان عین نجاســـت را برطرف کرد. آب را روی قسمت 
نجس بگیرید. با دست یا چیز دیگری روی آن بکشید. بطوری که آب جابجا بشود و 
توجه کنید که اگر آب جای دیگری سرایت کند، پاک است یا می توانید تشتی زیر 

آن بگذارید که آب از زیر آن بیرون برود ، به این صورت فرش پاک می شود.

بااستفادهازآبقلیل
 آب قلیل، آن مقدار آبی است که حجم آن از آب کر کمتر باشد. برای پاک کردن 

فرشی که نجس شده است با استفاده از آب قلیل به این شیوه باید عمل کرد:

آن قســمت از فرش را که نجس شده است بلند کنید. زیر آن یک  •
لگن یا تشت قرار دهید.

با ریختن آب و دست کشیدن اصل نجاست را از فرش جدا کنید. •

فرش را فشار دهید تا آب نجس از آن خارج شود. •

دوبار با آب بشویید و فشار دهید تا فرش پاک شود. •

چهار پایه یا وســیله دیگری را زیر فرش قرار دهید تا فرش خشک  •
شــود. دقت کنید باقــی ماندن آب در فرش باعث پوســیدگی آن 

می گردد.
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شرایطبهداشتیآبدارخانهها(2
 آبدارخانه هم یکی از محیط های مهم مسجد است. چرا که آماده سازی پذیرایی 
از نمازگزاران و تهیه چای در این مکان پیش بینی شده است. درباره ی بهداشت 
و پاکیزگی آبدارخانه هم چند اصل مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد. این 

اصول را با هم مرور می کنیم:

استعمال دخانیات در آبدارخانه ممنوع می باشد. •

کف آبدارخانه بدون فرورفتگی و دارای شیب مناسب و همواره تمیز  •
باشند. 

در و پنجره ها سالم و مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.  •

سقف ها بدون شکاف و تمیز باشد.  •

سیستم فاضالب بهداشتی باشد.  •

وجود جعبه کمک های اولیه الزامی است. •

شیرهای آب سالم و بدون نقص باشد. •

دیوار مقاوم، قابل نظافت به رنگ روشــن و بدون شــکاف و ترک و  •
ترجیحاً کاشی کاری شده باشد.

قفســه نگهداری ظروف باید تمیز و قابل نظافت بوده و فاصله کف  •
آن از زمین حداقل 20 سانتی متر باشد.

سیستم روشنایی کافی و بدون نقص باشد. •

آبدارخانه دارای تهویه مناسب و کافی باشد. •
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شرایطبهداشتیسرویسهایبهداشتی(3
 ســـرویس های بهداشتی هم یکی از محیط های مســـجد است که نظافت و 
پاکیزگی آن بسیار اهمیت دارد. اگر به بهداشت و نظافت این مکان توجه کافی 
صورت بگیرد، اهالی مسجد و نمازگزاران می توانند با خاطری آسوده مقدمات 
اقامه ی نماز شامل طهارت و وضو را فراهم کنند. البته به شرط اینکه این اصول 

را درباره سرویس های بهداشتی مورد نظر قرار دهیم:

فعالیت تهویه باید به نحوی باشد که همیشه هوای داخل سرویس  •
بهداشتی سالم و عاری از بو باشد.

دارای نور و روشنایی کافی باشد. •

کف باید بدون فرو رفتگی، شــکاف و دارای شیب مناسب و همواره  •
پاک و تمیز باشد.

دیوار از جنس مقاوم قابل شستشــو و تمیز و ترجیحاً کاشی کاری  •
شده باشد.

در و پنجره ها سالم و مجهز به توری سیمی باشد. •

سیستم فاضالب سالم و بهداشتی بوده و از عدم گرفتگی لوله، نشت  •
و پوسیدگی لوله های فاضالب اطمینان داشته باشیم.

از دمپایی برای ورود به دستشویی استفاده شود. •

شیرهای آب و شلنگ مربوطه سالم و بدون نقص باشد. شلنگ روی  •
زمین نیفتاده باشد. 
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دستشویی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد. •

وجود ســنگ توالت و دستشــویی های صــاف و صیقلی از جنس  •
مناسب که همواره تمیز باشد، استفاده شود.

توالت دارای چاه بست باشد تا سوسک از آن خارج نشود. •

انجام منظم ضدعفونی سرویس ها ضروری می باشد. •

پرده محافظ ورودی دستشــویی های خواهران بایســتی مرغوب و  •
تمیز باشد.

توالت باید مجهز به سیفون باشد. •

توالت باید دارای ســطل زباله درپوش دار، قابل شستشــو، تمیز و  •
مجهز به کیسه زباله باشد.

محل وضوخانه وسرویس ها دارای توشه نگهدار)محلی برای گذاشتن  •
کیف و سایر وسایل همراه( و چوب لباسی باشد.

شرایطبهداشتیآشپزخانهمساجد(1
 در برخی از مساجد، متناسب با امکانات و برنامه های مسجد، فضای آشپزخانه 
جهت طبخ غذا پیش بینی شده اســـت. تهیه و ارائه ی غذای سالم و پاکیزه در 
آشپزخانه ی مسجد موضوعی اســـت که هیچ کدام از ما درباره ی آن تردیدی 

نداریم. پس توجه به نکات و موارد بهداشتی زیر برای ما ضروری است:

کف آشــپزخانه باید از جنس قابل شستشو، صاف، بدون فرورفتگی  •
و دارای شیب مناسب باشد.
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دیوارهای ساختمان آشپزخانه با رنگ مناسب، بدون شکاف و قابل  •
شستشو و ترجیحاً کاشی کاری شده )تا ارتفاع مناسب( باشد.

سقف ها باید مســطح، بدون ترک خوردگی، شکاف و همیشه تمیز  •
باشد.

درهــا و پنجره ها طوری تعبیه شــوند که بتوانند از ورود حشــرات  •
جلوگیری نمایند و مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشند.

آب مصرفی تمیز و بهداشتی باشد. •

لوله کشی آب گرم و سرد وجود داشته باشد. •

مجهز به سیستم فاضالب بهداشتی )کف شور مناسب، شیب کافی،  •
درپوش و...( باشد.

وجود جعبه کمکهای اولیه الزامی است. •

ایجاد هرگونه حوض و حوضچه یا پاشــوی که در آن آب به صورت  •
راکد باشد ممنوع است.

زباله دان درپوش دار ضد زنگ قابل حمل و دارای کیســه زباله، به  •
تعداد و اندازه کافی موجود بوده و بعد از تخلیه شسته شود و محلی 

مناسب برای نگهداری زباله ها تعبیه گردد.

دستگاه های پخت غذا با میزان و کیفیت پخت غذاها تناسب داشته  •
باشد.

جدار داخلی ظروف مسی باید کاماًل سفید کاری شده باشد. •



133 آشنایی با تاسیسات و اقدامات بهداشتی، نظافتی مسجد  

ســیخ های کباب و وســائل کار از جنس مناسب، ضد زنگ و تمیز  •
باشد. 

تخته گوشت خردکنی سالم و تمیز باشد. •

وجود دستگاه های سردکننده و گرم کننده هوا الزامی است. •

در فصل گرما حداکثر درجه حرارت دما، نباید بیش از 30 درجه باشد. •

وجود نور کافی در محل های آشــپزخانه، انبار و سایر اماکن الزامی  •
است.

تهویه هوای آشــپزخانه به خوبی صــورت گرفته به طوری که فضا  •
عاری از بو و بخار باشد.

میزهای مناســب کار در آشپزخانه وجود داشته باشد. به نحوی که  •
سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم و بدون درز بوده و روکش آن از 

جنس قابل شستشو باشد.

استفاده از مواد ضدعفونی کننده جهت وسا ئل کار، ظروف غذاخوری،  •
محیط کار و مواد غذایی الزامی است.

ظروف باید در ظرفشــویی سه مرحله ای )شستشو، ضدعفونی، آب  •
کشی( شسته شود. 

تعداد و ظرفیت هر ظرفشــویی باید مناســب و مجهز به آب گرم و  •
سرد باشد. 

قفســه ویترین و گنجــه تمیز، مجهز به در و شیشــه بوده و قابل  •
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نظافت باشد. فاصله کف آنها از زمین از 20 سانتی متر کمتر نباشد.

ظروف مناسب غذاخوری )لیوان، قاشق، چنگال و سینی( به تعداد  •
کافی وجود داشــته باشد و از اســتفاده مجدد آنها قبل از شستشو 

خودداری گردد.

برای پیچیدن مواد غذایی از کیسه نایلون تمیز و مخصوص استفاده  •
شود.

ایجاد محل هایی با ســکوبندی مناسب برای نگهداری پیاز و سیب  •
زمینی، نان خشک، نمک سنگ و وجود سرپوش های مناسب مواد 

غذایی الزامی است.

پشــه و مگس و سایر حشــرات و جوندگان به هیچ وجه نباید در  •
داخل اماکن دیده شوند.

سمپاشــی محیط آشــپزخانه و انبار مواد غذایی به طور منظم در  •
زمانهای تعطیلی انجام شود.

وسائل آشپزخانه طوری در محل قرار داده شوند که امکان دسترسی  •
به تمام قسمت های آن جهت نظافت وجود داشته باشد.

وســایل مورد نیاز آشــپزخانه از جنس مناسب و بهداشتی انتخاب  •
گردد و استانداردهای الزم را دارا باشد.

ســطح میزهــا بــدون درز و ترک بــوده و با فوالد ضــد زنگ یا  •
پالستیک های مخصوص قابل تعویض پوشیده شود.
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در صورت استفاده از سطوح چوبی، چوب مورد استفاده باید بسیار  •
محکم و صاف و بدون شکاف باشد 

تمام سطوح پس از پایان کار به وسیله ی آب و یک ماده ضد عفونی  •
کننده کاماًل تمیز شود.

کلیه ابزار کار اعم از دیگ، آبکش، مالقه، ســیخهای کباب و... پس  •
از پایان کار تمیز شده و در جای مناسب قرارگیرد.

در صورت استفاده از ظروف مسی مانند دیگ و آبکش باید به طور  •
مرتــب آنها را قلع اندود نموده و از کاربرد ظروف مســی زنگ زده 

خودداری شود.

در نظافت و بهداشت ماشین ها )چرخ گوشت، خردکن، پوست کن،  •
همــزن و...( دقت کامــل نموده و آنها را پــس از پایان کار تمیز و 

ضدعفونی کرده و تنها در موقع استفاده، قطعات آنها وصل شود.

شرایطبهداشتیانباروسردخانه(5
 در کنار آشـــپزخانه، در برخی از مساجد فضایی تحت عنوان انبار و سردخانه 
ایجاد شده است که مواد غذایی، وســـایل اضافی و امثال آن ها در این محیط 
نگهداری می شود. خوب است نگاهی به اصول و قواعد بهداشتی مربوط به این 

مکان هم داشته باشیم:

انبارهای مورد اســتفاده مسجد در محلی ساخته شوند که حشرات  •
و آفات به آن راه نیابند.

انبارها خنک و خشک باشد تا نظافت آنها به آسانی صورت گیرد. •
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انبار دارای هواکش مناســب باشــد و دمای آن حداکثر 20 درجه  •
سانتی گراد باشد.

کف انبار و دیوارها تا ارتفاع 1/5 متر )یک ونیم متر( قابل شستشو  •
باشد.

مساحت انبار با حجم موادی که انبار می شوند، مناسب باشد. •

ســقف، دیوار و کف انبار صاف به رنگ روشــن و بدون درز و ترک  •
خوردگی باشد.

در و کلیه پنجره های بازشو به توری سیمی ضد زنگ مجهز باشد. •

مواد غذایی با رعایت فاصله 20 سانتی متر از کف و 50 سانتی متر  •
از دیواره های جانبی انبار نگهداری شود.

سردخانه مجهز به درجه تنظیم دمایی استاندارد باشد. •

سردخانه ها مجهز به قفسه باشد. •

مــواد غذایی خــام و پخته درون ظــرف دردار ، و به طور جداگانه  •
نگهداری شود.

کلیه یخچال ها و فریزها به طور مرتب برفک زدایی و شستشو شوند. •

نظافت و بهداشت وسایل خنک کننده و سردخانه ها رعایت شود. •

از انباشــتن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در فریزر، سردخانه و  •
انبارخودداری گردد.
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مواد غذایــی حتی االمکان در قطعات کوچکتــر و یا با مقدارهای  •
کمتر در ســردخانه نگهداری گردد. به نحوی که ســرمای الزم به 

عمق آن نفوذ نماید.

مواد اولیه غذایی موجود در انبار و سردخانه دارای کیفیت مناسب،  •
شماره پروانه و تاریخ مصرف معتبر باشد.

جهت ذوب شدن مواد غذایی منجمد، این مواد 24-12 ساعت قبل  •
از استفاده، در یخچال باالی صفر نگهداری شود.

گوشــت و مرغ یخ زده را باید در فریــزر که برودت آن 18- درجه  •
سانتی گراد یا پایین تر است نگهداری کرد.

از  مصرف مجدد روغنی که یکبار حرارت دیده خودداری شود )روغن  •
سوخته عالوه بر بدمزه کردن غذا سرطان زاست(.

باقیمانده غــذای پخته را باید خنک نموده و به ســردخانه )10-  •
درجه سانتی گراد( منتقل گردد.

از تماس غذاهای خام و پخته جلوگیری گردد. •

شرایطبهداشتیجمعآوریزبالهازسطحمسجد(1
 همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد، ضروری است سطح ها و محفظه های 
مناسبی برای جمع آوری زباله در محیط های مختلف مسجد پیش بینی شود. 
ضروری است خادم مسجد این سطل ها و محفظه ها را به طور منظم و ترجیحاً 
روزانه تخلیه و در محل خاصی به طور موقت قرار دهد و در نهایت اینکه همه ی 
زباله ها را از محل موقت به سطل های زباله ی خارج از مسجد منتقل نماید. لذا 
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توجه به این نکات ضروری است:

سطل های زباله دارای درپوش، قابل شستشو و تمیز باشد. •

سطل های زباله مجهز به کیسه زباله باشد. •

حمل کیســه زباله تا انبار موقت جمع آوری زباله بایســتی به نحو  •
مناسب و به دور از ریخت و پاش صورت گیرد.

انبــار موقت جمع آوری زباله مناســب باشــد و روزانــه نظافت و  •
ضدعفونی شود ..

زباله هــا روزانه از محــل تولید و انبار موقت زبالــه جمع آوری و از  •
محیط مسجد خارج شود.

خادمان محترم به هنگام نظافت انبار موقت زباله و جمع آوری زباله  •
بایستی از وسایل فردی )ماسک و دستکش و...( استفاده کنند.

زباله ها بایــد حتی االمکان در مبدأ تفکیک گردد )زباله خشــک  •
شامل کاغذ، نان خشک، پالستیک و... از زباله تر جدا شوند(.
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 سالمتیخادمهنگامخدمت	
 خادمین مهم ترین و اصلی ترین فرد اجرایی مسجد هستند. بنابراین یکی از 
مهم ترین وظایف شما خادمین عزیز، مراقبت و حفاظت از سالمتی خود است تا 
از هرگونه آسیب در امان بمانند. چرا که آسیب به خادم ، آسیب به مسجد است. 
از این رو خطراتی که ممکن است متوجه خادم باشد یا خطرات ناشی از کار با 
مواد شوینده و بهداشـــتی و یا خطرات ناشی از انجام کار به صورت غیر اصولی 
و نا مناسب است. که در این بخش به طور مختصر به بررسی موارد مذکور می 

پردازیم.
به هنگام کار با مواد شوینده به طور عمده سه دسته خطر، سالمتی خادمان را 

تهدید می کند:

الف( مسمومیت هاى ناشى از گاز مواد شوینده و پاك كننده
 استفاده از مواد سفید کننده مثل وایتکس و یا جوهرنمک در فضای بسته به علت 
ایجاد گاز کلر، موجب تحریک ریه ها و بروز عالئم مسمومیت در افراد می شود. 
سرفه، خس خس سینه و تنگی نفس به ویژه در افراد دارای بیماری های ریوی از 
جمله عالئم آن است. حتی در صورت باال بودن سن و داشتن زمینه بیماری های 
ریوی و قلبی، می تواند منجر به مرگ نیز می شـــود. لذا به خادمان عزیز اکیداً 
توصیه می شود ضمن خودداری از مخلوط کردن مواد شوینده با هم، بخصوص 
سفیدکننده و جوهرنمک، هنگام شستشوی دستشـــویی و وضوخانه ها از 
ماسک های محافظ اســـتفاده و پنجره ها را باز و تهویه را روشن کنند تا جریان 
هوا برقرار شود. همچنین استفاده زیاد از این مواد بویژه در محیط های سربسته 
و کوچک می تواند آســـیب های جدی وگاه جبران ناپذیری به ریه و مجاری 
تنفســـی وارد کند. چرا که بســـیاری از مواد ضد عفونی کننده به راحتی از 
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ماسک های کاغذی عبور می کنند و موجب آسیب ریه می شوند. 

ــواد ــام ــتقیمب ــاسمس ــیازتم ــتیناش ــکالتپوس ب(مش
ــده ــاککنن ــویندهوپ ش

 مشکالت پوســـتی از دیگر عوارض مصرف نادرســـت مواد شوینده است. 
شوینده ها خاصیت ســـوزانندگی دارند که در نتیجه تماس طوالنی با سطح 
پوست موجب بیماری های پوستی از جمله خارش، قرمزی و خشکی پوست و 

تاول های ریز می شوند.
 بهترین راه برای جلوگیری از خشکی پوست و دیگر آسیب های آن، استفاده 
از کرم های مرطوب کننده است. خادمان مساجد باید هنگام استفاده از مواد 
شوینده، پاک کننده و سفید کننده حتماً از دستکش استفاده کنند. احتمال 
دارد دستکش های پالستیکی، حساسیت ایجاد کنند. بر همین اساس توصیه 

می شود زیر دستکش پالستیکی، دستکش نخی استفاده شود.

ج(آسیبرساندنموادشویندهبهچشم
 مواد شوینده و سفید کننده ازجمله خطرناک ترین مواد برای چشم به شمار 
می روندکه درصورت تماس با چشـــم می توانند به سوراخ شدن چشم و پلک 

منجرشوند و یا گاه آنقدر جدی باشدکه بینایی به طورکامل از بین برود.
 در صورت تماس مواد شوینده یا هر ماده شیمیایی دیگر با چشم باید بالفاصله 
چند بار چشم را در آب باز و بســـته کرد تا ماده از چشم خارج شود. در صورت 
باقی ماندن ماده شیمیایی در چشم، تا رسیدن به چشم پزشک، آسیب ناشی 
از این مواد شدیدتر می شـــود. لذا باید هنگام کار با مواد شیمیایی و شوینده از 

عینک های حفاظتی استفاده کرد. 
 همچنین باید این مواد دور از دســـترس اطفال نگهداری و در حداقل غلظت 
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استفاده شوند، چرا که هر چه میزان غلظت بیشتر باشد، آسیب ناشی از این مواد 
شدیدتر می شود.

د(خطراتناشیازانجامکاربهصورتغیراصولی
 خادمین باید با توجه به آســـیب پذیر بودن اعضای بدن، کارها را طوری انجام 
دهندکه آسیبی متوجه هیچ یک از اعضای بدن آن ها نشود. بدین جهت، رعایت 

برخی نکات بهداشتی در حین انجام کار ضروری است:

هنگام انجام کار بدن باید به شــیوه ای صحیــح قرار گیرد تا ضمن  •
کاهش خستگی و بازدهی بیشتر، آسیبی به استخوان نرسد.

با اســتفاده درســت از اندام های مختلف و عدم فشار بیش از حد،  •
سالمتی خود را تضمین نمایید.

سعی شود تا حد ممکن از کارهای تکراری اجتناب شود و کارهای  •
روزمره نیز که تکراری است به صحیح ترین شیوه انجام گیرند.

شــایع ترین بیماری های ناشــی از کارها و فعالیت های غیراصولی  •
ناشــی از وضعیت نادرست قرارگرفتن بدن هنگام کار به ویژه حمل 
و جابجایی بار با دســت است. این امر یکی از دالیل مهم برای بروز 

کمر درد می باشد.
 لذا هنگام چنین فعالیت هایی ســـتون فقرات باید کاماًل به صورت کشیده و 
مستقیم نگه داشته شود، زانو ها خم شده و بار با دست ها به صورت محکم گرفته 
و سپس با نیروی عضالت پا، بار به طرف باال هدایت  شود. اما وقتی ستون فقرات 
خم شده و پاها مستقیم باشند، بلند کردن بار باعث می شود که نیروی زیادی بر 

دیسک های بین مهره ای وارد شود. 
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 همچنین یکی از مواردی که بر کارآیی بدن و دقت  انسان اثر گذاشته و منجر به 
حادثه می شود، خستگی است. 

 لذا ســـعی کنید هنگام خســـتگی به هیچ عنوان کاری انجام ندهید. چرا که 
خطرات و خسارات ناشی از کار به هنگام خستگی گاهی جبران ناپذیر است.

 گزیدهایازمقالهبهداشتدرمسجد،رضاکاویانی	
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