حلول سال  1390خورشيدي
بر تمام اساتيد ،دانشجويان
و جامعه علمي کشور
مبارک باد

بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود،
راهکاري مقرون به صرفه در راستاي
مقاوم سازي است
در م��ورد بس��ياري از امکانات و وس��ايل زندگي نظير
تلفن همراه ،رايانه و حتي تلويزيون وقتي قديمي ميشوند
يا مش��کل فني پيدا ميکنند شايد بهتر از تعمير تعويض
آنها باش��د .در مورد ساختمانها اين برخورد هميشه قابل
تعميم نميباش��د؛ زيرا هزينه کل تخريب يک س��اختمان
موج��ود و س��اخت يک س��اختمان جديد عموماً ش��امل
بسياري هزينههايي اس��ت که در ديد اول پنهان هستند.
نمون��ه آن در مورد يک س��اختمان مس��کوني هزينههاي
اضافي اس��ت که خانوادهها در آن مدت براي اقامت موقت
خود متحمل ميش��وند .در مورد يک بيمارستان از دست
رفتن کاربري آن هزينه به مراتب بيشتري است .در مورد
ي��ک مغازه ي��ا هتل عالوه بر هزينه توق��ف کاربري گاهي
گرفتن مجوز جديد با ش��رايط موجود آن ساختمان مث ً
ال
از لحاظ تعداد طبقه ديگ��ر مقدور نخواهد بود .به داليلي
از اين دست است که بسياري از ساختمانها در شهرهاي
ب��زرگ دنيا به ترميم ،تعمي��ر و تغيير نما به جاي تخريب
و س��اخت جديد اکتفا ميکنند .بس��ياري س��اختمانها،
بيمارس��تانها و اداراتي را ديدهايم که ظاهر فرسوده آنها
بعد از چند ماه به نما و دکوراسيون داخلي بسيار مدرن و
شيکي تبديل شده است.
اگر س��اختمان فرسوده به خاطر تغييرات آييننامهها،
مشکالت اجرايي و حتي نحوة نگهداري ،فاقد سطح ايمني
س��ازهاي و لرزهاي مورد قبول حال حاضر نباش��د؛ صرف
مدرن و ش��يک ش��دن ظاهر آن تنها خطر آن ساختمان
را ب��راي افراد بيش��تر ميکن��د .زيرا الاق��ل در مورد يک
ساختمان با ظاهر فرس��وده احساس خطر در افراد وجود
دارد ول��ي ظاهر م��درن آپارتمان��ي که به تازگ��ي اجاره
کردهايم ميتواند احس��اس کاذب ايمني در ما ايجاد کند
که از برنامهريزي براي موقع خطر هم غفلت کنيم.
بهس��ازي يا مقاومسازي لرزهاي مجموعهاي از ضوابط،
مقررات ،روشها و تکنيکهايي اس��ت ک��ه براي افزايش
ايمني لرزهاي يک ساختمان موجود بکار گرفته ميشوند.
براي کش��ورهاي واقع در مناطق لرزهخي��ز دنيا گزينهاي
مؤثرتر از بهس��ازي و مقاومس��ازي لرزهاي ب��راي افزايش
ايمن��ي لرزهاي و کاهش آس��يبپذيري وج��ود ندارد .در
کش��ور ما هم بيش از س��ه دهه اس��ت که متخصصين به
صورت م��وردي به ارتق��اء ايمني س��اختمانها از طريق
مقاومس��ازي پرداختهان��د ام��ا عموم��اً اين امر براس��اس
تجارب ش��خصي صورت ميپذيرفت .تدوين دستورالعمل
بهسازي لرزهاي س��اختمانهاي موجود توسط پژوهشگاه
بينالملل��ي زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزل��ه در س��ال
 1381ق��دم اصل��ي در قانونمند کردن روش بهس��ازي و
مقاومس��ازي س��اختمانها در کشور به ش��مار ميرود .اين
دس��تورالعمل بيش��ترين کاربرد را براي س��اختمانهاي
عموم��ي و دولتي دارد لذا در س��الهاي اخير تالشهايي
براي تدوين دستورالعملهاي بهسازي ويژه ساختمانهاي
مت��داول و بافته��اي فرس��وده صورت گرفته اس��ت که
امي��د اس��ت ب��ا نهايي ش��دن آنها ارتق��ا ايمن��ي لرزهاي
اينگونه س��اختمانها با سهولت بيش��تري صورت پذيرد.
ادامه در صفحه 7
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به همت پژوهشگاه 26 ،تا  28ارديبهشت 1390

ششمين کنفرانس بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله،
با بيش از  500مقاله ،برگزار ميشود
" شش��مين کنفران��س بينالملل��ي زلزل��ه
شناس��ي و مهندس��ي زلزل��ه" 26 ،ت��ا 28
ارديبهش��ت  1390ب��ه هم��ت "پژوهش��گاه
بينالمللي زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله" در
تهران برگزار ميشود.
دبير اجرايي ششمين کنفرانس بينالمللي
زلزله شناس��ي و مهندس��ي زلزله ،ضمن اعالم
مطلب فوق افزود :طي اين کنفرانس س��ه روزه
ک��ه در " مرک��ز همايشه��اي بينالمللي برج
ميالد" برگزار ميش��ود؛ حدود  560مقاله ارايه
ميشوند که عالوه بر مقاالت داخلي 52 ،مقاله
نيز از ساير کشورهاي جهان به دبيرخانه ارسال
شده است.
مهندس "وحيد تاجيک" اضافه کرد :پس از
فراخ��وان چکيده مقاله و در ابتداي کار ،حدود
 1333چکي��ده مقال��ه به دبيرخانه شش��مين
کنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله رسيد
ک��ه در مرحله اول داوريها  978چکيده مقاله
پذيرفت��ه و  355چکي��ده مقاله م��ردود اعالم
ش��دند .از  978چکي��ده مقاله پذيرفته ش��ده،
نويس��ندگان  620چکيده اقدام به ارسال اصل
مقاله نمودند.
دبي��ر علمي اين کنفرانس ني��ز در ادامه با
اش��اره به محورهاي چهارگان��ه کنفرانس ،آمار
مقاالتي که در شش��مين کنفرانس بينالمللي
زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله ارايه ميشوند
را به شرح  1333مقاله عنوان کرد؛ که در گروه
مهندس�ي س�ازه 366 ،مقاله؛ در گ�روه زلزله
شناس�ي 77 ،مقاله ،در گروه مديريت بحران و
خطرپذي�ري 47 ،مقاله ،و در گروه ژئوتکنيک،
 105مقاله ارايه خواهند شد.
دکتر " افشين کالنتري" افزود :در مجموع

از  620اصل مقاله رس��يده  193مقاله بصورت
ش��فاهي 371 ،مقال��ه بصورت پوس��تري مورد
پذيرش قرار گرفته؛ و  56مقاله توس��ط داوران
رد ش��ده اس��ت .که از  564مورد مقاالت مورد
پذيرش  512مقاله از ايران و  52مقاله از خارج
از کش��ور به دبيرخانه رسيده است .از نظر زبان
نوش��تار مقاله  335مقاله به زبان انگليس��ي و
 229مقاله به زبان فارسي ميباشد.
وي خاطرنشان کرد :در مجموع  22کشور از
جمله :اياالت متحده آمريکا ،روسيه ،ژاپن ،ايتاليا،
آلمان ،انگلس��تان ،ترکيه ،الجزاير ،ارمنس��تان،
اس��تراليا ،آذربايجان ،کانادا ،هند ،چين ،شيلي،
ايرلند ،مالزي ،پرتغال ،پاکستان ،زالندنو ،سوريه
و تايوان در اين کنفرانس شرکت ميکنند.
دبي��ر علمي اي��ن کنفرانس ،خاطرنش��ان
ک��رد :ط��ي کنفرانس  12س��خنران کليدي از
کش��ورهاي مذکور حضور خواهند داش��ت که
به تبادل نظ��ر و ارايه جديدتري��ن اطالعات و

يافتهه��اي علمي خ��ود در محورهاي مختلف
کنفرانس خواهند پرداخت.
وي ب��ا اش��اره به س��عي در جه��ت گيري
مطالعات پژوهش��ي بر فعاليته��اي کاربردي؛
گف��ت :طي روزهاي برگ��زاري کنفرانس ،چهار
کارگاه و نشس��ت تخصصي «بهس��ازي لرزهاي
م��دارس»« ،بهس��ازي لرزهاي س��اختمان ها-
چالشها و راهکاره��ا»" ،مطالعه خطر لرزهاي،
کارگاه آموزش��ي-علمي روشهاي صحيح پناه
گيري و بررسي مانور سراسري زلزله و ايمني»،
«زلزله  11مارس منطقه ش��مال ش��رق ژاپن و
درسهاي آن» و نيز نمايش��گاهي تخصصي در
حاشيه آن برپا خواهد بود.
دکتر کالنتري در پايان تصريح کرد :حدود
 1500نفر استاد ،دانشيار ،استاديار ،کارشناس،
دانش��جويان دکترا و فوق ليسانس نويسندگان
مقاالتي هستند که در ششمين کنفرانس ارايه
خواهند شد.

شبکه لرزه نگاري موقت ريگان ،نصب شد
پژوهش��گاه ،بالفاصل��ه پس از وق��وع زلزله  3/6ريش��تري در
محمدآباد ريگان ،ش��بکه لرزه نگاري موقت را در اين منطقه نصب
و راه اندازي نمود.
دکتر «غالم جوان دولويي» ،رييس پژوهش��کده زلزله شناسي
پژوهش��گاه ،ضمن اعالم مطلب فوق افزود :اين شبکه لرزه نگاري
موقت با برنامهريزي پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي
زلزله و همکاري مسووالن استانداري کرمان ،فرمانداريهاي بم و
محم��د آباد ريگان در منطقه زلزله زده محمد آباد ريگان ،نصب و
راه اندازي ش��ده و قادر است پسلرزههاي اين زلزله را ثبت نمايد؛
که دادههاي ثبت ش��ده در اين ش��بکه کمک ش��ايان توجهي در
جهت شناسايي گسل مسبب زمين لرزه فوق خواهد بود.

قابل ذکر اس��ت که س��اعت  22و  12دقيقه دوشنبه شب29 ،
آذر ماه زلزلهاي  3/6ريش��تري در 52کيلومت��ري جنوب خاوري
محمد آباد ريگان کرمان و در مرز استانهاي کرمان و سيستان و
بلوچس��تان به وقوع پيوست که بر اثر آن به  1150واحد مسکوني
روس��تايي در منطقه فهرج کرمان بين  30تا  70درصد خس��ارات
وارد ش��ده است .اين زمين لرزه باعث کشته شدن  6نفر و مجروح
ش��دن  21نفر ش��ده است .ش��دت زمين لرزه به حدي بود که در
استانهاي کرمان ،سيس��تان و بلوچستان ،يزد و خراسان جنوبي
به خوبي احس��اس شده اس��ت .همچنين چندين روستا از جمله
سرزه ،چاه قنبر و ِ
تك سيف الديني ريگان در زير آوار كوه مدفون
شدهاند.
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اصالحيه

بدينوس��يله ضم��ن عرض پ��وزش از
اشتباهي که در شماره پيشين خبرنامه در
صفحه دو ،ستون اخبار پژوهشگاه بوجود
آمده و سبب از قلم افتادن اسامي تعدادي
از همکاران محترم گرديد ،خبر به ش��رح
زير اصالح ميشود:

تقدير از کارشناسان پژوهشگاه
مهن��دس "وحي��د تاجي��ک" ،مدي��ر
امور اداري و توس��عه منابع انس��اني ،طي
تقديرنامهاي کتبي از جابجايي مناس��ب و
شايسته دستگاههاي سانتريوفوژ از گمرک
به پژوهش��گاه توس��ط هم��کاران محترم
آقايان :محمد اس�لامي ،داود س��ليماني،
عباسعلي ديلمي ،محمد ش��يرازيان ،نادر
اظهر ،مجي��د جبارزاده ،و به سرپرس��تي
اسماعيل طيوري ،قدرداني به عمل آورد.
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آزمايشات ارتعاشات محيطي برج نقارخانه حرم حضرت امام رضا (ع) ،توسط
پژوهشکده سازه انجام شد
آزمايشات ارتعاشات لرزهاي محيطي برج
نقاره خانه حرم حضرت امام رضا (ع) ،توسط
پژوهش��کده مهندسي س��ازه ،بهمن ماه سال
جاري انجام شد.
ب��راي آزمايش ارتعاش محيطي بناي نقاره
خانه حرم مطهر امام رضا (ع) که کارفرماي آن
شرکت " توسعه و عمران آستان قدس رضوي"
بود؛ همانطور که در شکل زير نشان داده شده
است دستگاههاي لرزه نگار در طبقات مختلف
از جمله تراز سقف ،طبقه مياني و تراز پي نصب
گرديد؛ که با ثبت ارتعاشات محيطي ناشي از
ترافيک و باد ،مش��خصات ديناميکي اين بنا از
جمله فرکانس و ميرايي تعيين ميگردد.
قاب��ل ذکر اس��ت ک��ه آزماي��ش ارتعاش

محيطي انواع س��اختمانها ،پلها و تاسيسات
صنعتي ،يکي از روشهاي ساده و ارزان قيمت
جهت ارزيابي رفتار ديناميکي وتعيين وضعيت
موجود س��ازه ،پيکر بندي سازه و عملکرد آن
در هنگام زلزله محس��وب ميشود .سابقه اين
نوع آزمايشات در دنيا به حدود  50سال پيش
برمي گردد که با س��اخت انواع دس��تگاههاي
ل��رزه نگاري امکانپذير گردي��د .در ايران نيز،
پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي
زلزله با تهيه دس��تگاههاي لرزه نگاري از سال
 1371آزمايشه��اي ارتعاش محيطي را روي
انواع س��اختمانها و تاسيس��ات مه��م انجام
داده اس��ت .نتايج اين آزمايشه��ا در تعيين
فرکانسهاي ارتعاشي ،ميرايي ،شکل مودهاي

ارتعاش��ي ،مقايس��ه و اصالح نتايج مدلهاي
تحليلي و رياضي متناس��ب با شرايط واقعي و
شناخت بيشتر در زمينه رفتار ديناميکي انواع
سازهها و تاسيسات حائز اهميت بوده است.

دردومين گردهمايي يک روزه رابطين مانور زلزله ،مطرح شد:

اجراي مانور زلزله ،تضميني است براي ايمني
کشور در برابر زلزله
دومي��ن گردهمايي يک روزه رابطين مانور
زلزله ،صبح روز چهارشنبه 29 ،ديماه 1389با
حض��ور رييس و معاون آم��وزش و نيز رييس
گروه آموزشهاي همگاني پژوهش��گاه برگزار
شد.
در اين گردهمايي ي��ک روزه که به همت
گروه آموزشهاي همگاني پژوهش��گاه برگزار
گردي��د و بي��ش از  25تن از اعض��اي کميته
برنامهري��زي و س��تاد ح��وادث اس��تانهاي
سراسر کش��ور در آن حضور داش��تند؛ ضمن
بررس��ي نقاط ضعف و قوت دوازدهمين مانور
زلزله و ايمن��ي -که  8آذرم��اه  1389برگزار
گش��ت -ارزيابي اي از تاثير پنج مانور ديگري
که امس��ال براي اولين بار ب��ه طور همزمان با
مانور سراسري زلزله و ايمني در مدارس کشور
برگزار گشت ،به عمل آمد.
دکتر مهدوي فر :از هر 12
هزار نفري که در ايران
زلزله را احساس ميکنند؛
يک نفر سقف بر سرش
خراب ميشود

نحوه ارزيابي گزارشات ارسالي از استانها
و انتخاب اس��تانهاي برتر ،بررسي روشهاي
اطالع رس��اني بين دبيرخان��ه و رابطين مانور
و ني��ز تصميمگي��ري در مورد مح��ل و زمان
برگزاري سومين همايش رابطين مانور از ديگر
موضوعات طرح شده در اين گردهمايي بود.
رييس پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي
و مهندس��ي زلزل��ه در اي��ن گردهمايي گفت:
برگزاري مانور سراس��ري زلزله و ايمني ابزاري
براي تبليغ و اجراي شو و نمايش نيست؛ بلکه
بهانه ايس��ت براي بسترس��ازي مناسب براي
رسيدن کشور به ايمني در برابر زلزله.

دکتر « عباس��علي تسنيمي” که در مراسم
آغازي��ن دومي��ن گردهماي��ي رابطي��ن مانور
سراسري زلزله و ايمني سخن ميگفت؛ افزود:
عمليات مانور در ذات خود ،هدف غايي اجراي
آن نيست؛ بلکه زمينه ساز ارتقاي ايمني کشور
در برابر زلزله از طريق دانشآموزان است.
وي با اش��اره ب��ه ابعاد و جوان��ب گوناگون
مان��ور سراس��ري زلزله و ايمني ،خاطرنش��ان
ک��رد :اجراي صحيح و مناس��ب مانور زيربناي
آموزش��ي دقيق��ي را ميطلبد و ب��ه طور کلي
آموزش و پژوهش از ارکان اساسي مانور است
که بايد از سنين کودکي بدان پرداخته شود.
دکتر تسنيمي با ملي قلمداد کردن اجراي
مانور زلزله و ايمن��ي بر لزوم پويايي آن تاکيد
ک��رده و اضافه ک��رد :اجراي مان��ور ،موضوعي
صنف��ي ،س��تادي ي��ا تخصصي نيس��ت؛ بلکه
مقولهاي فراصنفي ،گروهي و مليست که نبايد
دستخوش روزمرگي شود.
دبير شوراي دايمي مانور سراسري زلزله و
ايمني نيز با اشاره به نتايج يک بررسي صورت
گرفت��ه بر روي زلزلههاي کش��ور ،گفت :از هر
 12ه��زار نفري که در ايران زلزله را احس��اس
ميکنند؛ يک نفر ممکنس��ت سقف بر سرش
خراب شود.
دکت��ر محمدرضا مهدوي ف��ر ضمن ارايه
گزارشي از برگزاري دوازدهمين مانور سراسري
زلزله و ايمني در هشتم آذر ماه سال1389؛ به
معرفي و بررس��ي روشهاي صحيح پناهگيري
در هن��گام وق��وع زلزله پرداخت��ه و افزود :در
بين روشه��اي موجود پناهگي��ري دو روش
مثل��ث حي��ات و  DCHاز جمله ش��يوههاي
صحيح پناهگيري به حساب ميآيند.
وي با اش��اره به اس��تفاده از روش DCH
در کش��ور ،خاطرنش��ان کرد :خيز برداش��تن،

پناه گرفتن و صبر کردن س��ه مرحله ضروري
در اين روش ب��وده و نه تنها در ايران بلکه در
س��اير کش��ورهايي که مانور زلزل��ه را به طور
سيس��تمانيک اج��را ميکنن��د ،از اي��ن روش
پناهگيري استفاده ميشود..
دکتر مه��دوي فر عدم پناهگي��ري در راه
پلهها و چهارچوبهاي در را از نقاط اش��تراک
هر دو ش��يوه دانس��ته و افزود :در شيوه مثلث
حيات ،پناهگي��ري زير ميز به هيچ وجه مجاز
نيس��ت و اين در حاليست که در شيوه DCH
اين مورد مجاز شناخته شده است.
رييس گروه آموزشهاي همگاني با اش��اره
به برخي ديگ��ر از نقاط افت��راق ميان اين دو
ش��يوه؛ خاطرنش��ان کرد :با بررسي زلزلههاي
رخ داده در اي��ران اي��ن نتايج حاصل ش��د که
ديواره��اي خارجي در هنگام وق��وع زلزلهها،
تخري��ب ميش��وند؛ نماه��اي س��اختمانها،
تزيين��ات و بالکنها س��ري تر ف��رو ميريزند
و طبق��ات پايي��ن خطرناک ت��ر از طبقات باال
هستند.
دبير ش��وراي دايمي مانور سراسري زلزله
و ايمن��ي ب��ا تبيين ش��راطي که ه��ر يک از
اي��ن دو روش بهتر از ديگ��ري عمل ميکند،
تصريح کرد :در ش��رايطي که سقف فرو نريزد،
پناهگيري به ش��يوه  DCHبهتر است .اما در
شرايطي که س��قف فروريزد ،چنانچه سقف به

ط��ور يکپارچه فرو بري��زد ،روش مثلث حيات
بهتر ج��واب ميدهد و در صورتي که س��قف
يکپارچه فرو نريزد ،هيچيک از رو ش��ها نجات
دهنده نيستند.
دکت��ر مهدوي فر با ذکر اينکه در ايران هر
 10سال بين دو تا سه زلزله باالي هفت ريشتر
رخ ميده��د افزود :ب��ا توجه به بررس��يهاي
صورت گرفته از هر  12هزار نفري که در ايران
زلزله را احس��اس ميکنند؛ يک نفر ممکنست
سقف بر سرش خراب ش��ود بنابراين در ايران
ش��يوه  DCHبراي  12هزار نف��ر مفيد و تنها
براي يک نفر مفيد فايده نخواهد بود.
قابل ذکر اس��ت که مانور سراسري زلزله و
ايمني همه س��اله در روز  8آذر ماه در مدارس
سراسر کش��ور اجرا ميشود .اين مانور از سال
 1375به پيشنهاد پژوهشگاه بينالمللي زلزله
شناس��ي و مهندسي زلزله در مهد کودکها و
مدارس ابتدايي ش��هر ته��ران به اجرا درآمد و
از س��ال  1378به سراسر کشور تسري يافت.
همچنين به منظور هر چه بهتر برگزار ش��دن
مان��ور ،تفاه��م نام��هاي در س��ال  1381بين
وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري ،کشور
و آموزش و پرورش و نيز جمعيت هالل احمر
و سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا به امضا رسيد که
در آن بر استمرار ،بسط و گسترش فعاليتهاي
مانور سراسري زلزله و ايمني تاکيد شد.
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در مراسم روز ملي ايمني در برابر زلزله و هفته پژوهش مطرح شد

ايجاد فراکسيون زلزله در مجلس شوراي اسالمي ،زمينه ساز تحولي
عظيم در کاهش خسارات ناشي از زلزله در کشور است
روز يکشنبه 5 ،ديماه سال جاري ،مراسم روز
ملي ايمني در برابر زلزله و نيز آغاز هفته پژوهش
در پژوهشگاه با حضور رييس و معاونان پژوهشگاه
و نيز معاون وزيرکشور برگزار شد.
دکتر "مهدي زارع"  ،معاون پژوهش و فناوري
پژوهش��گاه بينالمللي زلزله شناس��ي و مهندسي
زلزله ،با اش��اره به تقارن هفته پژوهش امس��ال با
س��الروز وقوع زلزله  1382ب��م و روز ملي ايمني
در براب��ر زلزله ،گف��ت :بدليل اين تقارن امس��ال
پژوهش��گاه دو کارگاه ب��ا محوري��ت "زلزله بم" و
"ريس��ک زلزله در تهران" را به ترتيب در روزهاي
پنجم و هفتم ديماه اجرا نمود.
در کارگاه "س��الروز زمي��ن لرزه بم" ؛ مس��اله
ايمن��ي در براب��ر زلزل��ه در اي��ران توس��ط دکتر
"عياسعلي تسنيمي"  ،تجربه مقاوم سازي مدارس
ايران توس��ط دکتر رييس��ي ارايه گشته؛ و مسايل
اجتماعي زلزلههاي ايران و تجربيات بم ،گسل بم و
دگر ريختيهاي ساختاري زلزله  ،1382تازه ترين
روز يکشنبه،
پنجم دي ماه 1389
رييس پژوهشگاه :در زمينه
توجه و سرمايه گذاري در
حوزه پژوهش ،به هيچ وجه
وضعيت مطلوبي نداريم

يافتههاي مطالعات گسلهاي فعال ايران با نگاهي
ويژه به زلزله بم ،شبکه شتابنگاري ايران با نگاهي
ويژه به زلزله بم ،بررس��ي جنبههاي زلزله شناسي
بم -تازه ترين يافتههاي مطالعات گسلهاي فعال
اي��ران با نگاهي ويژه به بم ،ديرينه لرزه شناس��ي:
روشي جديد براي پيش بيني درازمدت يک زلزله
بزرگ بعدي در ناحيه تهران ،مباحثي در خصوص
بازنگ��ري ويرايش چهارم اس��تاندارد 2800ايران،
مقايس��هاي بين خس��ارات در زلزلههاي اخير در
ايران و جهان ،بهبود رفتار لرزهاي بناهاي تاريخي
و برنام��ه پنجم توس��عه و توجه به مس��اله زمين
لرزه در ايران توس��ط س��اير اساتيد داخل و خارج
پژوهشگاه ارايه و مورد بررسي واقع شدند.

رييس مرکز ملي پيش بيني زلزله خاطرنشان
کرد :تهران و ضريب ايمني در برابر زلزله ،ريسک
زلزل��ه در ته��ران ،گس��لهاي تهران ،مدلس��ازي
واقع گرايانه خطر زلزله در تهران ،پاس��خ سريع و
آرايههاي ش��تابنگاري در تهران ،اثرهاي ساختگاه
در منطقه شهري تهران ،مساله جمعيت در کالن
ش��هر تهران ،بروز کردن مدلها در ش��به س��ازي

ل��رزهاي خطرپذي��ري لرزهاي صنعت برق کش��ور
و تجربه مش��اهدات ميدان��ي در زلزلههاي بزرگ
اخير در دنيا از منظر ش��ريانهاي حياتي از جمله
س��خنرانيهايي بودند که در کارگاه "ريسک زلزله
در تهران"  ،در روز هفتم دي ماه ارائه شدند.
دکتر "عباسعلي تسنيمي" گفت :عليرغم رشد
توجه به وضعيت لرزه خيزي کش��ور در مقايس��ه
با س��الهاي پيش��ين؛ در حوزه پژوهش و سرمايه
گذاري در زمينه ايمني در برابر زلزله به هيچ وجه
وضعيت مطلوبي نداريم.
رييس پژوهش��گاه که صبح روز يکشنيه پنجم
ديماه در کارگاه "س��الروز زلزله بم" و نيز مراس��م
هفته پژوهش س��خن ميگفت؛ با ابراز خرسندي
از توجه و تمرکز مس��ووالن کشور به واقعيت لرزه
خيزي کشور طي سالهاي اخير افزود :اين رشد در
مقايس��ه با نيازهاي واقعي کشور در زمينه ايمني
در برابر زلزله بس��يار عقب است و بايد دقت شود
متناس��ب با رش��د توجه به واقعيت ل��رزه خيزي
کش��ور ،فرايند بهبودبخش��ي بازه زماني و سرمايه
گذاري در اين بخش نيز افزايش يابد.
دکتر تس��نيمي گف��ت :همچنين متاس��فانه
گاهي تصميمي اتخاذ و اجرا ميشود ،بدون اينکه
پش��توانه علمي آن مد نظر قرار گي��رد؛ و اين در
حاليس��ت ک��ه در تامين ايمني کش��ور در مقابل
زلزله ،عوامل متعددي دخيل هس��تند که جا دارد
مراک��ز علمي و بويژه پژوهش��گاه بينالمللي زلزله
شناس��ي و مهندس��ي زلزله روي هر ي��ک از آنها
مطالعات علمي و تحقيقاتي انجام دهد.
وي با اش��اره به مس��ووليت عميق و سنگيني
ک��ه در اين زمينه ب��ر دوش محققان ،اس��اتيد و
دانش��جويان دکترا و کارشناس��ي ارش��د اس��ت؛
خاطرنشان کرد :موضوع لرزه خيزي کشور و لزوم
توجه به آن مسالهاي صنفي نيست و توجه جدي،
همه جانبه و همگاني را ميطلبد.
در ادامه رييس سازمان مديريت بحران کشور
گفت :س��رعت رش��د و توسعه س��اخت و ساز در
کش��ور ،بر سرعت فرسودگي س��اختمانها پيشي
گرفته و سرعت ساخت سازها از سرعت فرسودگي
بيشتر است.
مهندس "حسين باقري" که بعد از ظهر پنجم
ديماه در مراسمي که به مناسبت سالروز زلزله بم
و روز مل��ي ليمني در براب��ر زلزله و نيز آغاز هفته

پژوهش درپژوهش��گاه بينالمللي زلزله شناسي و
مهندس��ي زلزله برگزار شده بود؛ سخن ميگفت،
اف��زود :علي رغم اين رش��د کم��ي ،دغدغه همه
مس��ووالن معطوف اين نکته اس��ت که در صورت
بروز يک زلزله ،ب��ه دليل وجود ضعف در دو رکن
اصلي س��اختمانها يعني "محاسبات" و "اسکلت"
خسارات و تلفات بوجود خواهد آمد.
معاون وزير کشور خاطرنشان کرد :اگر اين دو
رکن به خوبي اجرا ش��وند؛ بقيه عوامل خطرس��از
ب��ا توجه به ويژگيه��اي زلزلههاي بومي ايران که
با زلزلههاي س��اير نقاط جهان متفاوت اس��ت؛ با
سهولت بيشتري قابل حل و فصل خواهند بود.
وي ضمن اش��اره به زلزله روز  29آذرماه سال
جاري در مجاورت بم و مقايسه آن با زلزله  5ديماه
 1382ش��هر بم که منجر به کشته شدن بيش از
 30هزار نفر از اهالي آن گرديد؛ خاطرنش��ان کرد:
با توجه به ش��باهت هر دو زلزل��ه از حيث بزرگا،
شدت ،مکان و...؛ انتظار آن ميرفت که حدود 15
ه��زار تلف��ات و  40هزار واحد خراب��ي به بار آيد،
اين در حاليس��ت که در اي��ن زلزله تنها چهار نفر
کش��ته و  280واحد مسکوني آس��يب ديدند؛ که
اين امر نشان از نتايج تدابير عاقالنه اتخاذ شده در
سالهاي اخير دارد.
مهن��دس باقري در بخش ديگري از س��خنان
خود با اش��اره به بررسيهاي صورت گرفته برروي
زلزلههاي اخير کش��ور ،عامل اصلي بروز خسارات
در زلزلهها را عوامل غيرس��ازهاي ذکرکرد وافزود:
طبق اين بررس��يها بيش��ترين عام��ل تلفات در
زلزلهه��اي اخيرنيز به دلي��ل عدم آموزش صحيح
اصول تخليه و پناهگيري است.
روز سه شنبه،
هفتم دي ماه 1389
برترينهاي عرصه پژوهشي
پژوهشگاه ،معرفي شدند

رييس سازمان مديريت بحران کشور در پايان
تصريح کرد :براي رفع اين مش��کل شايسته است
که در بند  22آيين نامه س��اخت و ساز و در ادامه
بنده��اي موجود ،ب��ه فيکس کردن اج��زاي غير
س��ازهاي در واحدهاي مسکوني ،تجاري و صنعتي
پرداخته شده و اختصاص يابد.
در بعد از ظه��ر روز برگزاري اين کارگاه ،يک

نماينده مجلس ش��وراي اس�لامي گف��ت :اگر در
مجلس فراکس��يون زلزله تشکيل ش��ود؛ کارهاي
عظيمي در راستاي کاهش خسارات ناشي از زلزله
انجام خواهد گرفت.
دکتر"نصرال��ه کماليان" ضم��ن اعالم مطلب
ف��وق افزود :دراليحه  200مادهاي برنامه توس��عه
پنجم که توس��ط دولت به مجلس ارايه گشت؛ به
موضوع��ات عل��م ،پژوهش و فن��اوري و همچنين
مسکن توجه وافري شده است.
وي با اش��اره به تالشهاي فراکسيون عمران
مجل��س جهت کاهش خس��ارات ناش��ي از زلزله،
خاطرنشان کرد :مکلف س��ازي شهرداريها براي
صدور پايان کار ساختمانها بر مبناي آيين نامهها
و نيز صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز با در نظر
گرفتن بيمه کيفيت ،توسعه و احداث ايستگاههاي
ش��تاب نگاري و زلزله نگاري به ازاي هر  25هزار
نف��ر ،يک ايس��تگاه و همچنين تغيي��ر پايتخت از
جمله تالشهاي صورت گرفته و در حال پيگيري
مجلس شوراي اسالمي است.

اين اس��تاد دانش��گاه تهران و عضو فراکسيون
عم��ران مجل��س اف��زود :اي��ن تالشها و س��اير
موارد مش��ابه زماني ميتواند س��رعت بيشتري به
خ��ود بگيرد که فراکس��يوني تخصص��ي با حضور
متخصصان زلزله شناس��ي و مقاوم سازي تشکيل
شود و علم به عمل تبديل گردد.
برترينهاي عرصه پژوهش و فناوري پژوهشگاه
در س��ال  ،1389روز سه شنبه ،هفتم ديماه و در
روز پاياني مراسم هفته پژوهش معرفي شدند.
دکتر "عبدالرضا س��رقدمقدم"  ،دکتر "کامبد
اميني حس��يني" و "منيژه نعمت��ي" به ترتيب به
عنوان پژوهش��گر ،مدير پژوهش��ي و کارش��ناس
پژوهش��ي نمونه پژوهشگاه در سال جاري انتخاب
و معرفي شدند.
دکتر "مهدي زارع"  ،معاون پژوهش و فناوري
پژوهش��گاه در پاي��ان کارگاه "ريس��ک زلزل��ه در
تهران" که به مناس��بت هفت��ه پژوهش و فناوري
در پژوهشگاه برگزار ش��ده بود؛ افراد مذکور را به
عن��وان منتخبين عرصه پژوهش در س��ال جاري
معرفي نمود.
قابل ذکر است که دکتر سروقد در حال حاضر
رياس��ت پژوهش��کده مهندسي س��ازه را برعهده
دارد؛ دکت��ر اميني حس��يني مع��اون برنامهريزي
و پش��تيباني پژوهش��گاه و نيز رييس پژوهشکده
مديريت خطرپذي��ري و بحران و نيز خانم نعمتي
رييس کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه بينالمللي
زلزله شناسي و مهندسي زلزله ميباشند.
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ميتوانست از جمله اقدامات موثر براي مقاوم سازي
س��اختمانها در کشور باشد؛ که متاسفانه اجراي آن
با چالشهاي فراوان مواجه و نهايتاً به نظر ميرس��د
متوقف شده است.
دکت��ر س��روقدمقدم اف��زود" :شناس��نامه فن��ي
س��اختمان" محص��ول تالشه��اي وزارت مس��کن،
س��ازمان نظام مهندسي و ش��هرداري تهران با هدف
تعريف پروس��هاي براي س��اخت و س��از ب��ود که بر
اس��اس آن عدم رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان،
استانداردهاي کيفي و فني در تمام مراحل ساخت به
راحتي قابل شناس��ايي و پيگيري باشد؛ به طوري که
هر گونه خطاي فني و محاسباتي توسط مهندس ناظر شرکت گاز نداشتيم.
دکتر حسيني تهيه دستورالعملها و گزارشهاي
يا مج��ري طرح بتواند به عدم صدور پايان کار براي
س��اختمان منجر شود که متاس��فانه اين طرح در فاز فن��ي در مورد بهس��ازي ل��رزهاي تجهي��زات برقي
اول اجرا و در آستانه يکسالگي اجرايش ،متوقف شد .کش��ور نظي��ر باتريخانهها در پس��تهاي ب��رق را از
وي مهمترين علت توقف اجراي طرح "شناسنامه جمله اقدامات پژوهش��گاه در راس��تاي مقاوم سازي
فني س��اختمان" را نگراني شهرداري از روند اجراي تاسيسات برقي دانس��ته که اگر چه مفاد آن به طور
آن ذکر کرده و خاطرنش��ان کرد :ش��بهه در اجراي جام��ع عملياتي نگرديد لک��ن در بخشهايي انجام و
مطلوب و درس��ت طرح مذکور دلي��ل اصلي نگراني رعايت گشته است.
اي��ن عضو هيات علم��ي پژوهش��گاه بينالمللي
شهرداري بود.
وي ش��اخصهاي کمي ش��ده موج��ود در يک زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزله افزود :به علت نبود
شناس��نامه فني و ويژگيهاي مجريان آن را از جمله اطالعات کافي و نقش��ههاي کامل و بهروزآوريشدۀ
مهمترين مولفههاي موجود در اين طرح دانس��ته و شبکههاي آبرس��اني ،مطالعات آسيبپذيري بر روي
ذکر کرد :اين ش��اخصها بايد توس��ط مراجع علمي ش��بکۀ آب کشور که در اواس��ط دهۀ  70شروع شد
نظير پژوهش��گاه بينالمللي زلزله شناسي و ...تعيين به صورت کام��ل انجام نگرفت .البته مطالعات ناتمام
ميش��د و مجريان اين طرح نيز ميبايس��ت مستقل صورت گرفته بيانگر اين نکته بود که بخش عمدهاي
از تي��م طراح��ي و اج��راي س��اختمان ميبودند که از ش��بکه آب کشور و به خصوص مخازن آبي شمال
تحت نظارت س��ازمان نظام مهندسي فعاليت کرده و ش��هر تهران که عمري باالي 50—40سال دارند و
تسلط و تجربه کافي در زمينه شاخصهاي مذکور و در زمان طراحي و اجراي آنها اساس��اً ضوابط لرزهاي
وجود نداشت و در نتيجه وضعيت نامطلوبي دارند ،در
ساختمان را دارا ميبودند.
دکتر عبدالرضا سروقدمقدم اجباري کردن بيمه هنگام وقوع زلزله بسيار آسيبپذير بوده و ميتوانند
زلزله براي ساختمانها ،فعال سازي و يکنواخت سازي منجر به توليد سيل شوند .البته بخشهايي از شبکه
فعالي��ت گروههاي نظارت مضاعف در ش��هرداريها ،مورد بازس��ازي و نوسازي قرار گرفتهاست که در آن
کارب��رد فناوريهاي نوي��ن و کاربردي ب��راي مقاوم ضوابط جديد تا حدي رعايت شدهاست.
س��ازي و نيز ارايه تس��هيالت الزم براي مقاوم سازي
س��اختمانهاي م��ردم را از ديگ��ر راهکارهاي مقاوم
سازي ساختمانها در کشور ذکر کرد.
مدي��ر گ��روه ش��ريانهاي حياتي پژوهش��کده
مهندس��ي س��ازه پژوهش��گاه ،منظور از شريانهاي
حياتي را س��امانههاي تامين انرژي (برق ،گاز ،نفت)
و تامين آب و دفع فاضالب ،ترابري يا حمل و نقل و
اطالع رساني (مخابرات) دانسته و گفت :اين سامانهها
در کشور ما در مقابل زلزله بسيار آسيبپذيرند.
دکت��ر حس��يني در خص��وص ش��بکه فاضالب
دکتر "محمود حسيني" اصول ايمني به کار رفته
در شريانهاي حياتي کشور را به دليل قدمت ساخت کش��ور ميگويد :اگر چه اين ش��بکه نسبت به ساير
اي��ن س��امانهها و فقدان آييننامههاي ساختوس��از ش��بکههاي سامانههاي ش��ريانهاي حياتي جديدتر
ايم��ن در آن زم��ان ،ناکافي دانس��ته و ميافزايد :از اس��ت و ما از ابتداي شروع س��اخت و احداث آن در
آنجا که در حال حاضر تمام اين س��امانهها در اختيار تهران ،نکات مربوطه را گوش��زد ک��رده بوديم؛ لکن
دولت ميباش��د و بخش خصوصي نقش چنداني در متاس��فانه مديريت وقت به طور جدي پيگير اجراي
بهرهب��رداري و نگهداري آنها ندارد؛ ل��ذا اين وظيفه ضوابط آييننامه ل��رزهاي در آن نبودند و به تبع آن
مس��ووالن و متصديان امر اس��ت که هرچه سريعتر در ساير شهرها هم اين ضوابط چندان جدي رعايت
نس��بت به مقاومس��ازي آنه��ا اقدام نماين��د؛ چراکه نگرديده مگر چند اس��تان از جمله يزد ،س��نندج و
در غيراينص��ورت وقوع زلزله در هرنقطه از کش��ور برخي شهرهاي غربي کشور.
دکتر حسيني خاطرنشان کرد :در بين سامانههاي
ميتواند در اثر عملکرد نامناس��ب اين س��امانهها به
ذکر ش��ده ش��رکت نفت در زمينه بهسازي و رعايت
فاجعهاي بزرگ تبديل شود.
وي با اش��اره ب��ه وظيفه آگاهيبخش��ي مراجع ضوابط لرزهاي نسبتا عملکرد بهتري داشته و ميتوان
علم��ي در اين خصوص ميگويد :پژوهش��گاه از بدو اذعان داشت که مطالعات آسيب پذيري روي مجتمع
تاس��يس خود تاکنون که سابقهاي  20ساله را شامل عاي مهم پتروش��يمي کشور از جمله شيراز ،تبريز و
ميشود؛ اين گوشزدها و اعالم خطرات را به مسووالن تهران به خوبي انجام ش��ده و طرحهاي بهسازي آنها
و دولتهاي وقت از يک س��و ،و اق��دام براي ارزيابي خوشبختانه تهيه شده و آمادۀ اجرا ميباشد.
مدي��ر گ��روه ش��ريانهاي حيات��ي پژوهش��کده
آسيبپذيري لرزهاي اين سامانهها و ارائۀ راهکارهاي
کاهنده مخاطرات از س��وي ديگر را همواره سرلوحه مهندسي سازه ميافزايد :مخابرات تنها سامانهاي است
کار خود قرار داده اس��ت ،که ماحصل آن را ميتوان که اخيرا ً با انتقال بخش عمدۀ آن به س��پاه از نظارت
به طور خالصه چنين برش��مرد :توافق با شرکت گاز مستقيم دولت خارج ش��ده و انتظار ميرود که توجه
براي تدوين آيين نامه طراحي لرزهاي در اواخر دهۀ به مخاطرات لرزهاي در آن بيش از پيش باش��د .ضمنا
 80و تهي��ۀ آييننامه و تحويل آن در س��ال  ،1380ش��بکههاي زيرزميني کابلي نوسازي شده و فيبرهاي
که عليرغم گذش��ت تقريباً يک ده��ه از آن زمان ما نوري جايگزين کابلهاي قديمي ش��دهاند .سازههاي
هيچگون��ه بازخ��وردي از انج��ام و بکارگيري آن در کلي��دي مخابراتي از قبيل آنتنه��اي موبايل هم اگر

اساتيد پژوهشگاه از وضعيت م

ضعف ایمنی ساختمانه
و تلفات در زمان

رييس پژوهش��کده مهندسي سازه پژوهشگاه ،با
اش��اره به ضعف ايمني س��اختمانهاي کشور ،عمده
ترين دليل خس��ارات و تلفات زلزله را ناشي از ضعف
موجود در ساختمانها دانست.
دکتر "عبدالرضا س��روقد مق��دم" با اعالم مطلب
فوق افزود :س��ابقه رفتار س��اختمانهاي کش��ور در
زلزله ،تعداد کثير ساختمانهاي مصالح بنايي ،ضعف
در روند ساخت و سازها و نيز عدم نظارتهاي جامع
و کامل در مرحله اجرا کش��ور از مستندترين شواهد
و داليل ضعف ايمني ساختمانها در کشور هستند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه مطالع��ات ص��ورت گرفته بر
س��اختمانهاي موجود در ته��ران در مواجهه با يک
زلزل��ه احتمال��ي ،وضعي��ت ايمني س��اختمانها را
نامطل��وب توصيف کرده و ميگوي��د :از لحاظ کمي
برآوردهايي در زمينه آس��يب پذيري ساختمانهاي
تهران ش��ده اس��ت؛ از جمله مطالع��ه جايکا (آژانس
همکاريه��اي بينالملل��ي ژاپن) و پژوهش��گاه ،که
درص��د آس��يب پذيري س��اختمانها ب��ا روشهاي
تقريبي مش��خص گرديد و با توجه به آسيب پذيري
س��اختمانهاي مصال��ح بناي��ي و اينک��ه حدود 80
الي  85درصد س��اختمانهاي تهران از اين دس��ت
ميباشند ،بسته به شدت زلزله احتمالي تا اين حدود
خرابي تخمين زده ميشود.
ريي��س پژوهش��کده س��ازه گف��ت :تي��پ دوم
س��اختمانهاي موجود تهران ساختمانهاي فوالدي
هس��تند که در حدود  10تا 15درصد ساختمانهاي
ته��ران را تش��کيل داده ان��د که ضعف عم��ده آنها
در مقاب��ل زلزل��ه ،در جزيي��ات اجراي��ي نظير نحوه
جوشکاري آنها است.
دکتر س��رو قدمقدم نوع س��وم س��اختمانهاي
موج��ود در تهران را ک��ه حدود  5درص��د از کل را
تش��کيل ميدهند؛ س��اختمانهاي بتني دانس��ته و
نقط��ه ضع��ف آنه��ا را در نح��وه آرماتورگذاريها و
مشخصات بتني آنها ذکر کرد.
وي در ادامه در مورد نقطه ضعف ساختمانهاي
مصالح بناي��ي در مقابل زلزله گفت :نقطه ضعف اين
بناها معموال در پيوس��تگي آنها است لذا نکاتي مثل
عدم اس��تفاده از مالتهاي مناس��ب در ساخت اين
ساختمانها عامل آسيب پذيري زياد آنهاست.
مدير گروه شريانهاي حياتي:
سامانههاي شريانهاي
حياتي کشور در مقابل زلزله،
آسيبپذيرند

دکتر س��روقدمقدم خاطرنش��ان ک��رد :خيلي از
تحقيقات بر روي ساختمانهاي تهران انجام شده که
انتظار ميرفت از وضعيت بهتري نسبت به ساير نقاط
کشور برخوردار باش��ند؛ که متاسفانه ميتوان چنين
اس��تنباط کرد که اگر در تهران اوض��اع بدين منوال
باشد ،در ساير نقاط به مراتب اسف بارتر خواهد بود.
ريي��س پژوهش��کده مهندس��ي س��ازه ،تدوين
دستورالعملهاي مقاوم سازي ساختمانهاي متداول
توس��ط مراکز تحقيقاتي زلزله در کش��ور را از جمله
راههاي موثر براي مقاوم سازي ساختمانها در تهران
و کش��ور دانس��ته و ميافزايد :اجراي جامع و دقيق
طرح صدور" شناس��نامه فني لرزهاي ساختمان" نيز

ساختمانها و ديگر سازههايي که آنتنها را بر فراز آنها
نصب کردهاند از اس��تحکام خوبي برخوردار باشند ،در
مقابل زلزله اوضاع نس��بتاً مطلوبي خواهند داشت .در
عين حال ساختمانهاي سوئيچينگ مخابرات به ويژه
س��اختمان  LCTعليرغم نوساز بودنشان چون از نوع
س��خت هستند ،در اثر زلزله شوک زيادي به آنها وارد
ميشود که در نتيجه ميتواند منجر به قطع تجهيزات
مخابراتي و آسيب جدي به شبکه راه دور گردد.
دکتر "محمود حس��يني" ميگوي��د :اگر چه در
مورد راههاي درون -و برونش��هري تحقيقات خوبي
در پژوهش��گاه انجام ش��ده که جزو منايع مطالعاتي
و تحقيقاتي مطلوبي محسوب ميشوند اما متاسفانه
تاکنون کار عملي مهمي بر اساس آنها صورت نگرفته
اس��ت .اصالح طرح هندس��ي راهها ني��ز همچنان به
کندي پيش ميرود و متاسفانه آمار تصادفات کشور
و مرگوميرهاي ناش��ي از آنها س��ير صعودي را طي
ميکند .معاب��ر و خيابانهاي درون ش��هري نيز ،به
ويژه در ش��هرهاي بزرگ چون ساختوس��ازها بدون
درنظرگرفتن اص��ول و ضوابط صورت گرفته و اجازه
ساخت ساختمانهاي بلند را در معابر تنگ و باريک
داده اند؛ بسيار نامطلوب است؛ به طوريکه در صورت
وقوع يک زلزله اوالً امکان امدادرساني سلب ميشود
و ثانياً دسترسي به بسياري از مراکز استراتژيک نظير
بيمارستانها امکانپذير نخواهد بود.
مدي��ر گ��روه ش��ريانهاي حياتي پژوهش��کده
مهندسي سازۀ پژوهشگاه ،تدوين برنامهاي جامع براي
"کاه��ش همهجانبۀ خطرپذيري لرزهاي س��امانههاي
ش��ريانهاي حياتي" با همکاري همه س��ازمانهاي
ذيرب��ط و دخي��ل و متخصصان مربوط��ه را همراه با
تفکري باالدستي و فرادولتي به منظور اجراي برنامۀ
مذک��ور که در دورهه��اي متفاوت اس��تقرار دولتها
همواره پيگيري گردد مناسبترين راهکار ساماندهي
به وضعيت شريانهاي حياتي کشور دانست.
رييس گروه ديناميک س��ازه تجربي پژوهشکده
مهندس��ي سازه با اشاره به روند آغاز مقاوم سازي در
کشور گفت :مبحث مقاوم سازي که در کشور مطرح
ش��د بيش��تر متکي بود به آيين نامههاي طراحي که
در س��طح جهان مطرح بودند؛ و هدف از آن حفظ و
مقاوم سازي سازههايي بود که از نظر مقاومت لرزهاي
فاقد اس��تانداردها ي الزم هس��تند ولي داراي ارزش
نگهداري ميباش��ند .و رس��اندن آنها به سطحي که
عملکرد لرزهاي مطلوبي پيدا کنند.
زلزله سازههاي ميراث
فرهنگي کشور را تهديد ميکند

دکت��ر " منص��ور ضيايي ف��ر" افزود :ب��ر همين
اس��اس بود که آيين نامههاي مختلف مقاوم سازي با
مش��ارکت عمده پژوهشگاه تهيه شد؛ که به زعم من
اشکالي که از همان ابتدا در اين موضوع وجود داشت،
عدم توجه به اين نکته بود که ما به جز ساختمانهاي
ميراث فرهنگي ،اساساً س��ازههاي ديگري که ارزش
حفظ و نگه داري داشته باشند نداريم.
وي گفت :اصوالً از آنجايي که س��طح ساختمان
س��ازي در دو يا سه دهه قبل نازل بود و تفکر مقابله
با زلزله در آنها وجود نداش��ت ،ساختمانهايي که در
آن دورهها ساخته شدند -که چه بسا در حال حاضر
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مقاوم سازي در کشور ميگويند

ها  ،دلیل اصلی خسارات
وقوع زلزله است
بسياري از آنها استراتژيک نيز محسوب ميشوند -نه
تنها ارزش حفظ و مقاوم سازي را ندارند؛ بلکه داراي
اش��کاالت اساسي و زيربنايي تاسيس��اتي و معماري
و ...هس��تند و به نوعي کلنگي محسوب ميشوند .به
عنوان مثال زمانيکه آيين نامه مقاوم س��ازي مدارس
تهيه و براي اجرا به س��ازمان نوس��ازي مدارس ابالغ
گرديد برآورد هزين��ه آن مبلغ هنگفتي را در حدود
چندين هزار دالر ش��امل ميش��د که ب��ه هيچ وجه
توجيه اقتصادي نداشت .چرا که نه تنها هزينه مقاوم
سازي آنها بس��يار باال بود بلکه هزينههاي مطالعه و
بررسي مقاوم سازي آنها نيز بسيار سنگين بود و اين
درحاليست که اغلب س��اختمانهاي مدارس ما ذاتاً
کلنگي هستند.

دکتر ضياي��ي فر به عنوان مثال��ي ديگر در اين
زمينه ،به س��اختمانهاي اداري چند طبقه که فاقد
اس��کلت فلزي هستند؛ اشاره کرده و تصريح کرد :به
عقيده من اينگونه س��اختمانها و م��دارس به کلي
فاقد ارزش حفظ و مقاوم س��ازي هس��تند .بنابراين
به نظر من براي مقاوم س��ازي بايد س��راغ سازههايي
ميرفتي��م که داراي ارزش حفظ و نگهداري باش��ند
مثل س��اختمانهاي مي��راث فرهنگي ک��ه به نوعي
تاري��خ ،فرنگ ،هويت و پيش��ينه ما هس��تند که ما
مي��راث دار آنها هس��تيم و وظيفه حف��ظ آنها براي
آيندگان به عهده ماست.
وي اف��زود :در اي��ن زمينه و براي مقاوم س��ازي
س��اختمانهاي ميراث فرهنگي ما در ابتدا يک خط
فک��ري را دنبال کرديم و متدولوژي را مطرح کرديم
بدي��ن ترتيب که در نظر گرفتيم که س��اختمانهاي
مي��راث فرهنگ��ي داراي ارز ش��هاي معم��اري،
زيباش��ناختي ،باس��تاني و...هس��تند که بايد حفظ
ش��وند بنابراين در متدولوژي ابت��دا اين مورد توجه
قرار ميگرفت که بايد اين ارزشها بر اساس ارزشهاي
مدنظر بنيانگذاران و متوليانشان حفظ شود.
دکت��ر ضيايي فر اضاف��ه کرد :بر اس��اس همين
متدولوژي بود که منارهاي را در يکي از شهرستانهاي
اصفه��ان مقاوم س��ازي کرديم و پس از آن ش��مس
العماره تهران و خانه مشروطه تبريز ،ارگ کريمخاني
شيراز و موزه ايران باستان را مورد بررسي قرار داده و
متوجه شديم که منطق متدولوژي کام ً
ال درست است.
اي��ن عضو هيات علم��ي پژوهش��گاه بينالمللي
زلزله شناسي و مهندسي زلزله خاطرنشان کرد :بعد
از وقوع زلزله بم و تخريب ارگ بم با متخصص مطرح
ايتالياي��ي  -ک��ه ماموريت بررس��ي  Coloseumرا
داشت -صحبت کردم که اظهار داشت در ايتاليا هم
عم ً
ال متدولوژي در مورد مقاوم سازي رعايت ميشود
و کاربرد دارد؛ اگر چه ممکن اس��ت مدون و مکتوب

نشده باش��د .در واقع ميتوان گفت متدولوژي امري
اجتناب ناپذير اس��ت چرا که مقاوم سازي يک سازه
ميراث فرهنگي انجام نميشود؛ مگر اينکه بررسيها
ال انجام ش��ده و طرح کام ً
کام ً
ال پخته شده باشد؛ که
عم ً
ال متدولوژي اين کار را انجام ميدهد.
دکت��ر ضيايي فر گفت :در متدولوژي بايد اينقدر
بررسي و جستجو صورت گيرد تا بتوان طرحي براي
مقاوم سازي يک ساختمان ميراث فرهنگي ارايه داد
ک��ه ضمن حفظ ارزشهاي فرهنگ��ي و تاريخي آن،
مقاومت آن هم ارتقا يابد .و ديدگاه صرفاً سازهاي که
قادر اس��ت تنها مقاومت س��ازه را ارتقا بخشد ،اينجا
کارايي ندارد.
وي در ادامه خاطرنش��ان ک��رد :در مورد مقاوم
س��ازي موزه ايران باستان يک گروه خارجي بررسي
اي انجام داده و به اين نتيجه رسيده بودند که مقاوم
س��ازي اين موزه تنها از طريق روش " ايزوالس��يون
لرزه اي" قابل انجام اس��ت که اين روش حالت پيش
فرض را پي��دا کرد و در حال حاضر همه متخصصان
در مورد مقاوم س��ازي موزهها اين روش را پيشنهاد
ميکنند .اين در حاليست که ما از طريق متدولوژي
دريافتيم ک��ه از طرق ديگر نيز ميت��وان اين کار را
انجام داد .چون با اجراي روش ايزوالس��يون لرزهاي
شتاب س��اختمان پايين ميآيد ممکنست که در اثر
زلزله مجس��مه هايش س��قوط نکنند ام��ا يک زلزله
 200س��اله قادر اس��ت س��قف آن را خراب کند که
اين خود س��بب از بي��ن رفتن حجم زي��ادي از آثار
درون م��وزه گردد .بنابراي��ن بکارگيري متدولوژي و
بررس��يهاي صورت گرفته بر ساختمان موزه ملي ما
را به اين س��مت رهنمون کرد که روشهاي ديگر و
کم هزينه تر هم براي مقاوم سازي موزه وجود دارد.
وي با ذکر تجربهاي ديگر در اين مورد به بررسي
صورت گرفته بر روي ارگ کريمخاني ش��يراز اشاره
ک��رده و گفت :با توجه به اينک��ه اين ارگ طي -30
 40س��ال قبل زندان ش��ده بود و مصرف آب در اين
س��ازه آجري ناگهان افزايش يافته بود ،کناره يکي از
س��تونهاي ارگ ش��يب پيدا کرده و توي زمين فرو
رفته بود ،ما طي بررس��يهايي ک��ه انجام داديم و با
اعمال متدولوژي چندين روش را به س��ازمان ميراث
فرهنگي فارس پيشنهاد داديم که از بين آنها روشي
ک��ه کمترين تغييرات را در نماي اوليه س��ازه ايجاد
ميکرد مورد قبول آنها واقع شد.
تاکنون
در خصوص تاسيسات
هستهاي کشور ،مطالعات
لرزهاي صورت نگرفته است

دکت��ر ضيايي فر با اش��اره به ش��کاف نگرش��ي
موجود ميان مس��ووالن ميراث فرهنگي و مهندسان
سازه ميگويد :ميراث فرهنگيها تعصب زيادي روي
اينگونه س��ازهها دارند و مقاوم��ت و انتقاد زيادي به
راهکارهاي مهندس��ان س��ازه در زمينه مقاوم سازي
ساختمانهاي ميراث فرهنگي دارند.
وي افزود :ديدگاه و نگرش��ي در س��ازمان ميراث
فرهنگي جاريس��ت ،ب��ه نام "فرهن��گ مرمت" که به
معناي رساندن س��اختمان به شکل اوليه و اصلي آن
ميباش��د ب��دون در نظر گرفتن ارتق��اي مقاومت آن.

همين نگرش س��بب شده بود  15ميليارد دالر صرف
مرم��ت ارگ ب��م پيش از وقوع زلزله ش��ود که از نظر
ظاهري نماي ارگ را به حالت اوليه نزديکتر کرده بود
ام��ا با وقوع زلزله اين هزين��ه عم ً
ال هدر رفت ،چرا که
هيچگونه تدبيري براي ارتقاي مقاومت آن اتخاذ نشده
بود و تنها به حفظ نماي ظاهري آن بسنده شده بود.
رييس آزمايش��گاه مهندس��ي س��ازه پژوهشگاه
ميفزايد :ما تالش فراواني براي تغيير اين نگرش در
مسووالن ميراث فرهنگي داشتيم ،که تجربه ارگ بم
باعث ش��د قدري اين نگرش تغيير يابد و آنها به اين
واقعيت پي ببرند که فقط مرمت محض قادر به حفظ
س��ازههاي تاريخي نميباش��د؛ بلکه وجود نگرش��ي
مهندس��ي نيز به موازات مرمت نياز اس��ت تا عالوه
بر حفظ ظاهر سازه ،مقاومت آن را هم افرايش دهد.
دکت��ر منص��ور ضياي��ي ف��ر تصريح ک��رد :اين
همس��ويي به حدي مهم اس��ت که ميت��وان اذعان
داشت متوليان اين قبيل سازهها ،تنها هنرمند صرف
نبودند؛ بلکه ديدگاههايي مهندسي و سازهاي داشتند
که توانس��تند محاس��بات را نيز در س��اخت سازهها
اعمال کنند تا س��ازهها تاکنون دوام آوردهاند؛ نمونه
بارز اين ادعا طاق کس��ري است .بنابراين براي حفظ
آثار تاريخي و س��ازههاي ميراث فرهنگي بايد اين دو
تفکر در راستاي هم قرار بگيرند.
اين اس��تاد دانش��گاه ميفزايد :اگ��ر چه ديدگاه
مس��ووالن مي��راث فرهنگي پس از تجرب��ه زلزله بم
قدري تغيير پيدا کرده اما سرعت و ميزان اين تغيير
بسيار اندک اس��ت و به نظر ميرسد براي اينکه اين
همپوشاني صورت بگيرد نيازمند تفکري باالدستي و
فراصنفي است.
وي تفک��ر بازدارن��ده ديگر موجود در س��ازمان
ميراث فرهنگي را اعتماد بيش از حد به مهندس��ان
خارجي دانس��ته و خاطرنش��ان کرد :مس��ووالن اين
س��ازمان به طرحها و پيشنهادات مهندسان خارجي
اش��تياق و اعتماد بيش��تري دارند و اين در حاليست
که مهندس��ان ايراني در اين زمينه چيزي کم ندارند
و چه بسا با توجه به شناختي که از آثار و سازههايي
که خاص شرايط محلي و بومي خودمان است درک
بهتر و عميق تري نسبت به مهندسان خارجي دارند.
دکتر ضيايي فر افزود :برخي معتقدند که ميراث
فرهنگ��ي بودج��ه الزم را براي انجام مقاوم س��ازي
بناه��اي تاريخي و فرهنگي کش��ور ندارد؛ اما به زعم
من عدم شجاعت و قدرت تصميم گيري براي شروع
اين عمليات بيش��تر ممانعت ايجاد ميکتد تا کمبود
بودجه .براي حل کمبود بودجه هم شخصاً پيشنهادم
اين است که براي تمام سازههاي تاريخي و فرهنگي
کش��ور که در معرض خطر نابودي در اثر وقوع زلزله
هستند ،سازوکار مرمت و مقاوم سازي بايد از حالت
مهندسي مشاور و اماني خارج شود .بهتر آن است که
براي هر يک از س��ازهها به طور جداگانه فايلي ايجاد
ش��ود و ميراث فرهنگي فراخواني را براي پيش��نهاد
راهکارهاي مقاوم س��ازي اعالم کند و نظام مهندسي
و دانش��گاه اس��تانها نيز مس��وول بررسي طرحهاي
پيش��نهادي رسيده باش��ند و نهايتاً از بين طرحهاي
رسيده بهترين و کارآمدترين روش را که ضمن حفظ
نماي اصلي و اوليه س��ازه ،مقاومت سازه و طول عمر
آن نيز ارتقا بخشد انتخاب و عملي سازند.
وي در پاي��ان تصريح کرد :با توجه به موارد ذکر
شده متاسفانه تاکنون کاري جدي بر روي سازههاي
فرهنگي و تاريخي کش��ور صورت نگرفته و هر آنچه
انجام گرفته مرمت است بدون در نظر گرفتن ارتقاي
لرزهاي سازهها.
مدير گروه سازههاي خاص پژوهشکده مهندسي
س��ازه با اش��اره به س��اختمانهاي گنبدي ش��کل،
س��ازههاي فضاکار ،سازههاي سد ،تاسيسات صنعتي
و نفتي ب��ه عن��وان مصاديق بارز س��ازههاي خاص؛
ميگوي��د :به جز م��وارد مذکور و طب��ق تعريفي که
در آيي��ن نام��ه  2800طراحي س��اختمانها وجود
دارد؛ تم��ام س��اختمانهايي که قابلي��ت طراحي و
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س��اختارهاي قالبي متش��کل از تير و س��تون را دارا
هس��تند و در تحليل س��ازهاي آنها المانهاي تيري
مورد اس��تفاده ق��رار ميگي��رد؛ س��اختمان ناميده
ميش��ود ،و هر سازهاي خارج از اين تعريف که روش
طراحي معيني براي آن مش��خص نشده باشد ،سازه
خاص قلمداد ميشود.
دکتر "افشين کالنتري" ضمن اعالم مطلب فوق
ميافزايد :تحليل لرزهاي اين دس��ته از س��ازهها بايد
ب��ه صورت موردي انجام گيرد و بر اس��اس مطالعات
انجام شده رفتار س��ازهاي و ديناميکي آنها مشخص
ش��ده و نظرات درباره طراحي يا بهسازي لرزهاي آنها
ارايه گردد.
وي ضم��ن تاکيد ب��ر کاربري ويژه اين دس��ته از
س��ازهها ميافزايد :س��ازههاي خاص عالوه بر ش��کل
ظاهري متفاوت ،داراي کارب��ري خاص و ويژهاي هم
هستند؛ مثل مساجد ،استاديومها يا تاسيسات صنعتي.
دکت��ر کالنت��ري در خص��وص مطالع��ات و
ارزيابيهاي صورت گرفته بر روي س��ازههاي خاص
در کشور ميگويد :طي س��الهاي گذشته و به ويژه
بع��د از زلزله بم فعاليتهاي زيادي در مورد وضعيت
سازهاي ،بررسي رفتار احتمالي لرزهاي در برابر زلزله
و ني��ز بهس��ازي لرزهاي اينگونه س��ازهها در کش��ور
انجام ش��د؛ از جمله مطالعاتي که پژوهشگاه بر روي
تاسيسات نفتي انجام داد که ماحصل آن در چندين
مجلد متعدد منتشر گرديد.
اين عض��و هيات علم��ي پژوهش��گاه بينالمللي
زلزله شناس��ي و مهندس��ي زلزله با اشاره به نقش و
هدف پژوهشگاه در ايجاد دس��تورالعملهاي جديد،
غني سازي ،توسعه بخشي و بهبود دستورالعملهاي
موجود ميگويد :البته از آنجايي که براي س��ازههاي
خاص به طور مش��خص و تفکيک ش��ده آيين نامهها
و دس��تورالعملهاي تحلي��ل و طراح��ي در جامع��ه
مهندسي وجود ندارد؛ حساسيت و آسيب پذيري آنها
در برابر زلزله بيش��تر نمود پيدا ک��رده و مورد توجه
است .بنابراين شايسته است که مجموعه برنامههاي
مدوني در اين زمينه تعريف ش��وند تا بتوان با دسته
بندي و کالس��ه کردن هر تي��پ از اين مجموعههاي
خ��اص ،پژوهشهاي��ي ب��ا ه��دف تدوين و توس��عه
دستورالعملهاي ويژه اينگونه سازهها انجام گيرد.

دکتر کالنت��ري ميافزايد :اين دس��تورالعملها
بايد بگونهاي باش��ند که قادر به س��اماندهي تحليل
و ش��ناخت رفتار لرزهاي سازههاي خاص و همچنين
اراي��ه روشه��اي طراحي اس��تاندارد ب��راي اينگونه
سازهها باشند.
مدير گروه سازههاي خاص در خصوص مطالعات
صورت گرفته بر رفتار لرزهاي پااليشگاهها ،تاسيسات
نفتي و ساير سازههاي خاص موجود در کشور گفت:
فعاليتهايي به صورت پراکنده در بخشهاي مختلف
ص��ورت گرفته مث ً
ال مطالعاتي در وزارت راه و ترابري
بر روي پلهاي کشور انجام شده و يا در وزارت نفت
مطالعاتي بر روي پااليش��گاهها صورت گرفته که در
برخي از آنها پژوهشگاه مجري بوده است؛ اما چنين
به نظر ميرسد که اين مطالعات از انسجام و جامعيت
الزم برخوردار نيستند که البته طبيعي است .بالتبع
وقتي مقرر باشد که موضوع مطالعات لرزهاي سازههاي
خاص در طيفي عظيم و گستره کشوري تسري يابد،
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پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
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معاونت آموزش و تحصيالت تکميلي
●اجراي دوازدهمين مانور سراس��ري زلزله و ايمني
●

از معاونتها و پژوهشکدهها
چه خبر؟

●تش��کيل جلس��ه اضطراري مرکز ملي پيش بيني
●
زلزله ،بعد از رخ��داد پس ارزه  7بهمن ماه 1389
ک��ه در ادامه وقوع زمين ل��رزه  29آذر ماه همين
س��ال در منطقه محمدآباد ريگان کرمان به وقوع
پيوست .دستور اصلي اين جلسه بررسي ادامه روند
پس لرزههاي زمين لرزه ريگان و به تبع آن احتمال
وقوع رخداد بعدي در منطقه تعريف گرديد.

ميانقاب مهندس��ي" مج��ري آق��اي دکتر مجيد
محمدي؛ "برررس��ي روش��هاي جداسازي جرمي
جه��ت طراحي ل��رزهاي س��ازهها در مقايس��ه با
روشهاي متداول طراحي لرزهاي سازهها با استفاده
از اب��زار کنترل نيم��ه فعال" مج��ري آقاي دکتر
منصور ضيايي فر؛ " بررس��ي تحليلي اثر ميانقاب
آجري در رفتار لرزهاي قابهاي خمشي فوالدي"
مجري آقاي دکتر فريبرز ناطقي الهي؛ " توس��عه
منحنيهاي شکنندگي تحليلي بر روي يک گروه
از پلهاي بزرگراهي سه دهانه همسان در تهران"
مجري آقاي دکتر افشين کالنتري
پروپزالهاي تصويب ش��ده" :مطالعه تحليلي
و آزمايش��ي اندرکن��ش نيروي محوري و برش��ي
س��تونهاي بتني" مج��ري آقاي دکت��ر اميد بهار؛
"بررسي قابليت اعتماد س��ازههاي بنايي کالفدار"
مجري آقاي دکتر فريدون اربابي؛ " اندرکنش خط
آه��ن با پل و س��ازههاي مج��اور و تاثيرات زلزله"
مجري آقاي دکتر فريدون اربابي؛ " حاشيه ايمني
در برابر خرابي پيشرونده ساختمانهاي نامتقارن
در پ�لان قاب خمش��ي بتن مس��لح واجد ضوابط
لرزهاي "مجري آقاي دکتر عبدالرضا سروقدمقدم؛
"ارزيابي احتماالتي شبکههاي شريانهاي حياتي
با روش ش��بيه س��ازي رخدادهاي مجزا در زلزله"
مجري آقاي دکتر مرتضي بسطامي
تمديد پروژههاي پژوهش��ي" :مطالعه تحليلي
رفتار لرزهاي س��کوهاي درياي��ي در خليج فارس
با سيستم س��ازهاي نصب به روش "Float- over
بمدت  4ماه؛ "کاربرد ميراگرهاي جرمي چرخشي
به همراه کف جداس��ازي شده براي کنترل پاسخ
تجهيزات صلب بلوکي شکل" بمدت  4ماه
فعاليتهاي آزمايشگاه
طرحهاي پژوهشي ،تحقيقاتي" :ارايه جزييات
چش��مه اتصال در قابهاي خمش��ي ف��والدي با
تيره��اي با عم��ق نابراب��ر" دکتر بهرخ حس��يني
هاش��مي؛ " اثر وجود درز فوقاني بر رفتار ميانقاب
مهندسي" دکتر مجيد محمدي؛ "بهسازي لرزهاي
تير س��ر س��تون پايه متداول پلهاي بزرگراهي"
دکتر اکبر واثقي؛ " طراحي و ساخت ايزوالتورهاي
االستومري براي مقاوم سازي و طراحي سازههاي
مق��اوم در براب��ر زلزله" دکتر منص��ور ضيايي فر؛
"بررسي تحليلي و آزمايش��گاهي ديوارهاي برشي
فوالدي تقويت ش��ده قطري" دکتر فريبرز ناطقي
الهي؛ " تدوين فرآيند ارزيابي خطرپذيري لرزهاي
پستهاي انتقال" دکتر محمود حسيني؛ " بررسي
رفتار لرزهاي س��اختمانهاي آجري کالفدار بطور
تحليلي و آزمايش��گاهي" دکتر ساس��ان عشقي؛ "
بهبود روشهاي فوالدگذاري در ديوارهاي برش��ي
بتن��ي بازش��ودار جه��ت افزاي��ش ظرفيت جذب
انرژي در آنها" دکتر منصور ضياييفر؛ " بررس��ي
آزمايش��گاهي رفتار کمانشي و لرزهاي ستونهاي
مرکب با بس��ت م��ورب تحت بار اس��تاتيکي و بار
چرخهاي" دکتر بهرخ حسيني هاشمي

به همت گروه آموزشهاي همگاني
●برگ��زاري دومي��ن گردهمايي رابطي��ن مانور روز
●
چهارش��نبه  29ديماه  1389با حضور نمايندگان
 16استان

معاونت پژوهش و فناوري

معاونت برنامهريزي و پشتيباني

●تامي��ن اعتبار و خريد تجهيزات مربوط به احداث
●
شبکه ملي لرزه نگاري جديد واقع در طبقه دوم پژوهشگاه
●انج��ام مراحل ارزياب��ي و به��ره وري کارکنان ،با
●
همکاري واحدهاي مربوطه

پژوهشکده زلزله شناسي
●تهيه گزارش زمين لرزههاي 1389/8/19 :جنوب
●
باخت��ري فاري��اب؛  1389/9/29جن��وب خاوري
محمد آباد ري��گان؛ زمين لرزه هاي 15و  18دي
م��اه  1389اردکان -نورآباد (ممس��ني) ،اس��تان
فارس ،توس��ط :مهندس آرش اسالمي و مهندس
عليرضا اشعري.
●تهي��ه گزارش زمي��ن لرزهه��اي  7و  8بهمن ماه
●
 ،1389جنوب خاوري محمد آباد ريگان ،توسط:
مهندس آرش اسالمي.
●پذي��رش و چ��اپ  6مقاله از اعض��اء هيات علمي
●
پژوهشکده زلزله شناس��ي در مجالت بينالمللي
 ISI, ISCداخلي وخارجي.
●ارائه مقاله کامل دکتر مصطفي زاده در کنفرانس
●
 AES-2011در کشور هنوستان.
●برگ��زاري تعداد  7جلس��ه ش��وراي پژوهش��ي-
●
آموزشي پژوهشکده زلزله شناسي
●برگزاري تعداد 3جلس��ه در هري��ک از گروههاي
●
زلزله شناسي ،لرزه زمينساخت و زلزله شناسي.
●برگزاري جلسات پيشرفت پروژه بينالمللي GEM
●
با حضور معاون پژوهش��ي پژوهش��گاه ،مدير گروه
زلزلهشناسي مهندسي ،مدير شبکه لرزهنگاري باند
پهن پژوهشگاه در کشورهاي ترکيه و گرجستان.
●همچنين اهم فعاليتهاي آزمايشگاه زلزله شناسي
●
به شرح زير ميباشد :برداشت  150نقطه آزمايشات
اندازه گيري ميکروترمور در شهرس��تان اروميه در
قال��ب پروژه ارتب��اط با صنعت؛ انجام آزمايش��ات
اندازهگيري دامنه موج در کارخانه سيمان نيزار قم
در قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ نصب و راهاندازي
چهار ايس��تگاه ش��بکه موقت لرزه ن��گاري جهت
برداش��ت پس لرزههاي زلزله محمد آباد ريگان در
استان کرمان؛ برداشت دادههاي ارتعاش محيطي
به منظوربررس��ي ويژگيهاي آبرفت عميق تهران
در قالب پروژه پژوهش��ي پژوهش��کده ژئوتکنيک؛
انج��ام آزمايش��ات تعيين مش��خصات ديناميکي
بناه��اي تاريخي برج نقاره خانه حرم امام رضا (ع)
در قالب پروژه ارتباط با صنعت.

پژوهشکده مهندسي سازه
فعاليتهاي پژوهشي

گزارشه��اي نهايي تصويب ش��ده" :مقايس��ه
رفت��ار لرزهاي مهاربنده��اي دروازهاي با هم مرکز
در قابه��اي فوالدي" مجري آق��اي دکتر نقدعلي
حس��ينزاده؛ "اث��ر وج��ود درز فوقاني ب��ر رفتار

ارتباط با صنعت

بررس��ي رفت��ار لرزهاي س��تونهاي مش��بک
با بس��ت مورب (ش��رکت خاک نق��ش ايرانيان)؛
دادهبرداري از س��اختمان سرپرس��تي غرب بانک

صادرات با تجهيزات ش��تابنگار الکترونيکي (بانک
ص��ادرات)؛ دادهب��رداري از س��اختمان مرک��زي
س��ازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي (س��ازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي)
ارتباط با دانشگاه

پروژه مش��ترک اي��ران – س��وريه (همکاري
بينالمللي با دانش��گاه کشور سوريه)؛ داده برداري
از پل شهيد چمران اصفهان با تجهيزات شتابنگار
الکترونيکي (دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد)
فعاليتهاي ستادي :جلسات شوراها تخصصي با
تشكيل با بيش از  50جلسه كاري تخصصي و بيش
از  307مصوبه ش��امل :ش��وراي پژوهشي آموزشي
پژوهشکده مهندسي سازه با  14جلسه تخصصي با
 124مصوبه؛ گروه ساختمان با  12جلسه تخصصي
با  97مصوبه؛ گروه س��ازههاي خاص با  7جلس��ه
تخصصي با  26مصوبه؛ گروه ش��ريانهاي حياتي با
 11جلس��ه تخصصي با  44مصوبه؛ گروه ديناميك
سازه با  5جلسه تخصصي با  16مصوبه
فعاليتهاي آموزشي

برگ��زاري امتحان جامع  4تن از دانش��جويان
مهندسي سازه ورودي سال 1388

پژوهشکده مهندسي ژئوتکنيک

●
●عقد قرارداد پ��روژه ارتباط با صنع��ت با عناوين:
"مطالع��ات ميکروترم��ور پروژه ري��ز پهنه بندي
شهر اروميه"؛ " -2دس��تورالعمل انجام مطالعات
ژئوفيزيک در پروژههاي راه سازي".
●برگزاري  9جلس��ه ش��وراي پژوهشکده مهندسي
●
ژئوتکني��ک با حض��ور اعضاي هيئ��ت علمي اين
پژوهشکده با  10مصوبه.
●برگ��زاري  2جلس��ه گروه ژئوتکنيک ل��رزه ايي و
●
ديناميک خاک س��نگ با حض��ور اعضاي هيئت
علمي گروه مربوطه با  2مصوبه.
●برگزاري  1جلسه گروه گروه مهندسي پي و ابنيه
●
ژئوتکنيک��ي با حضور اعض��اي هيئت علمي گروه
مربوطه با  1مصوبه.
●برگزاري  1جلسه گروه مخاطرات زمين شناختي
●
با حضور اعض��اي هيئت علمي گروه مربوطه با 1
مصوبه.
●تصويب  2گزارش نهايي پژوهشي با عناوين ذيل
●
در ش��وراي پژوهش��ي پژوهش��گاه :بررسي رفتار
مکانيکي رسهاي مخلوط متراکم تحت مسيرهاي
مختلف بارگذاري با نگرش ويژه به تغييرات فشار
آب منفذي؛ تهيه رابطه کاهندگي ش��دت آرياس

براساس دادههاي موجود ايران
●انجام آزمايشات پروژههاي پژوهشي و فناوري (به
●
ش��رح ذيل) در آزمايش��گاه پژوهشکده مهندسي
ژئوتکني��ک -1 :امکان س��نجي تجربي و عددي
تمهيدات ژئوتکنيکي براي کاهش تغيير مکان در
زير پي ناشي از گسلهاي معکوس فعال؛  -2ارتقاء
دستگاههاي س��ه محوري تناوبي و ستون تشديد
پژوهش��گاه به امکانات آزم��ون بر روي خاکهاي
غير اشباع (فاز اول) و تعيين مدل برشي و ميرايي
مصال��ح ريز دانه غير اش��باع در بارگذاري تناوبي
و ش��رايط؛  -3مدل رفت��ار تناوبي مصالح مخلوط
رس – س��نگدانه؛  -4بررس��ي مش��خصات تغيير
شکل ديناميکي مصالح مخلوط رس – سنگدانه؛
 -5انجام برخي آزمايشات ژئوتکنيکي به سفارش
پژوهش��کده مهندس��ي س��ازه؛  -6آزمايش��ات
ديناميک��ي ميدان نفتي يادآوران؛  -7آزمايش��ات
3مح��وري ديناميکي و اس��تاتيکي رس و ماس��ه
مخلوط همراه با اليه ژئوتکستايل؛
●س��رويس دهي ،کاليبراس��يون و انجام تعميرات
●
وسايل وابزارهاي موجود در آزمايشگاه
● 2مورد راهنمايي و مش��اوره پايان نامه در مقطع
●
دکترا (بررس��ي مشخصات تغيير شکل ديناميکي
مصالح مخل��وط رس – س��نگدانه و ارائه معادله
انتگرال مرزي و پاسخهاي اساسي ديناميکي دو و
سه بعدي محيط متخلخل کشسان غير اشباع در
فضاي الپالس و زمان).
●ي��ک م��ورد راهنمايي و مش��اوره پاي��ان نامه در
●
مقطع کارشناس��ي ارش��د (بررس��ي تاثير شرايط
س��اختگاهي به طيف آئين نامه  2800براس��اس
دادههاي واقعي)
●ارائ��ه دوره آموزش��ي  Soil Dynamicدر
●
"مرکزالزالزل" دانشگاه دمشق ،سوريه.
●انتشار مقاالت (چاپ چهار مورد مقاله در نشريات
●
علمي-پژوهشي؛ چاپ سه مورد مقاله در نشريات
علمي -ترويجي؛ چاپ سه مورد مقاله در نشريات
نمايه ش��ده بينالمللي )(ISI؛ هفت مورد مقاالت
پذيرشي در نش��ريات علمي-پژوهشي؛ سه مورد
مقاالت پذيرشي در نشريات نمايه شده بينالمللي
)(ISI؛ ده م��ورد مقال��ه در مجموعه مقاالت ارائه
شده در کنفرانسهاي داخلي؛

پژوهشکده مديريت خطرپذيري و بحران
●اراي��ه مقال��ه در کنفرانسهاي داخل��ي از جمله
●
هفدهمي��ن هماي��ش مل��ي و س��ومين همايش
بينالملل��ي بيم��ه و توس��عه و دومي��ن همايش
نوس��ازي بافتهاي فرس��وده ،س��مينار سازمان
فضايي کشور
●ارايه سخنراني و مقاله در کنفرانسهاي بينالمللي
●
در کشورهاي ترکيه و ژاپن
●شرکت در نمايش��گاه هفته پژوهش و فناوري در
●
مصلي بزرگ تهران

ضعف ایمنی ساختمانها ،دلیل اصلی خسارات
و تلفات در زمان وقوع زلزله است
(ادامه صفحه  )5اين موضوع در درجه اول نيازمند
برنامهري��زي و هماهنگي و همکاري تمامي نهادها
و س��ازمانهاي ذيربط ميباش��د که ضمن تعيين
اه��داف و برنامه زمان بن��دي ،بودجههاي الزم در
گام اول براي مطالعات آسيب پذيري سازههايي با
درجه اهميت و حساسيت بيشتر انجام گرفته و در
گام بعد بهسازي لرزهاي سازهها براي دستگاههاي
اجرايي تعريف شوند.

وي در پاي��ان در خص��وص مطالع��ات صورت
گرفته بر تاسيس��ات هستهاي کش��ور خاطرنشان
کرد :خوشبختانه پژوهشگاه داراي پتانسيل و توان
علمي الزم ب��راي انجام مطالع��ات و پژوهشهاي
خطر لرزهاي ،آس��يب پذيري لرزهاي و نيز طراحي
ل��رزهاي مناس��ب براي اين دس��ته از تاسيس��ات
ميباشد؛ که البته تاکنون در گروه سازههاي خاص
پروژهاي در اين زمينه انجام نشده است.

پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله

سال سوم ـ شماره هشتم ـ اسفندماه 1389

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

گزارش زمين لرزه
مهندس عليرضا اشعري و مهندس آرش اسالمي

حدود  70زلزلـه ،طي دو روز کرمـان را لرزاند
در فاصله زماني نيمه دوم آذر تانيمه اول اسفند ماه سال جاري ،پنج زلزله با بزرگاي بين  5 ،4تا  6ريشتر در نقاط مختلف کشور رخ داد؛
که هر يک از وجوهي خاص داراي اهميت و تامل است .در اين نوشتار سعي بر آن است که خصوصيات و ويژگيهاي اين زمين لرزههاي
به اختصار مورد بررسي و تبيين قرار گيرند.
●زمين لرزه  29آذر 1389؛ محمدآباد -ريگان؛
●
استان کرمان

در س��اعت  22:11:58روز  29آذرم��اه 1389
زمين لرزهاي ب��ا بزرگي  6/2در مقياس امواج محلي
) (MLو بزرگ��ي  6/3در مقي��اس امواج گش��تاوري
) (MWدر 52کيلومت��ري جنوب خاوري محمد آباد
ريگان کرمان ،در مرز استانهاي کرمان و سيستان و
بلوچستان به وقوع پيوست.
در اثر اين زمين لرزه که منجر به کشته شدن شش
نفر و مجروح گشتن بيش از  20نفر گرديد؛ به 1150
واحد مسکوني روستاهاي در منطقه فهرج کرمان بين
 30تا  70درصد خس��ارات وارد شد .شدت زمين لرزه
ب��ه حدي بود که در اس��تانهاي کرمان ،سيس��تان و
بلوچستان ،يزد و خراس��ان جنوبي به خوبي احساس
ش��ده؛ و چندين روستا از جمله سرزه ،چاه قنبر و ِ
تك
سيف الديني ريگان در زير آوار كوه مدفون شدند.
رومرکز اي��ن رويداد که بيش از  50پس��لرزه را
در پي داشته است؛ براس��اس لرزه نگاشتهاي ثبت
شده در ش��بکه ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه
در مختصات  28/35درجه عرض ش��مالي و 59/23
درجه طول خاوري قرار داشت.
سازو کار کانوني اين زمين لرزه که توسط مراکز
علمي گزارش ش��ده اس��ت ،امتداد لغز ميباش��د و
بررس��ي گس��تره يک درجه در يک درج��ه از کانون
زمي��ن لرزه نش��ان ميدهد در ح��دود  186رويداد
لرزهاي در سده گذشته در اين منطقه رخ داده است،
ک��ه  12مورد از آنه��ا داراي بزرگاي  5و بيش��تر از
 5بوده اس��ت که اين امرنش��ان دهن��ده لرزه خيزي
نس��بتا متوسط منطقه ميباش��د .قابل ذکر است که
بزرگترين اي��ن زمين لرزهها زمين ل��رزه  5دي ماه
 1382هجري شمس��ي ( 26دسامبر 2003ميالدي)
بم با بزرگاي  6/5ريشتر ميباشد.
گس�لهاي ب�م ،دم�ان و کهورک از گس��لهاي
منطقه مذکور ميباشند که با توجه به عدم شناخت
کافي از گسل مس��بب زمين لرزه  29آذرماه 1389
که در نقش��ههاي زمين شناسي نيز تاکنون مشخص
نش��ده اس��ت ،پژوهش��گاه بينالمللي زلزله شناسي
و مهندس��ي زلزله يک ش��بکه موقت ل��رزه نگاري با
توانمندي شش ايستگاه درمنطقه نصب و راه اندازي

شکل ( :)1موقعيت مرکز سطحي زمين لرزه
 1389/9/29جنوب خاوري محمد آباد ريگان

نم��ود تا بتواند پس��لرزهاي منطقه را با دقت کافي به
م��دت يکماه ثبت و پ��ردازش نمايند .نتايج پردازش
اين دادهها مش��خصات دقيق گس��ل مسبب رويداد
اصلي را ارائه خواهد داد.
●زمين لرزههاي  15و  18دي 1389؛ اردکان
●
– نورآباد (ممسني)؛ استان فارس

در ساعت  09:25:49روز  15دي ماه 1389زمين
ل��رزهاي با بزرگي  5/2در مقياس امواج محلي )(ML
در 7کيلومتري اردکان مرکز شهرس��تان س��پيدان و
همچني��ن در س��اعات  03:23و  03:54:27روز 18
دي ماه  1389زمين لرزههايي با بزرگيهاي  5و 5/2
در مقي��اس امواج محل��ي ) (MLدر  18کيلومتري
خاور نورآباد (ممسني) استان فارس به وقوع پيوست.
ش��بکه ملي لرزه ن��گاري باند پهن پژوهش��گاه
بينالمللي زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله موقعيت
مرکز سطحي زمين لرزههاي  15ديماه را " اردکان"
و 18دي ماه را "نورآباد (ممس��ني)" ،اس��تان فارس
تعيي��ن کرده اس��ت .همچنين گس��لهاي مس��بب
زلزلههاي مذکور را ميتوان به ترتيب به گس��لهاي
زاگرس مرتفع و گسل کازرون نسبت داد.
قابل ذکر اس��ت که زمين لرزه اردکان منطقهاي
بين شهرس��تانهاي س��پيدان و ممس��ني در استان
ف��ارس را لرزاند؛ که اين زمين ل��رزه به بيش از 16
روس��تا در اين منطقه خسارت واردکرد .شدت زمين
لرزه به حدي بود که دست کم  6روستا که نزديک به
کانون سطحي زمين لرزه بودند بين  80تا  100درصد
تخريب شدند و خسارات زيادي به مردم اين روستاها
وارد ش��د .به گزارش خبرگزاري جمهوري اس�لامي
(ايرنا) در اثر اين زمين لرزه  28نفر مجروح ش��دند.
زمي��ن لرزههاي نورآباد (ممس��ني) ني��ز به برخي از
واحدهاي شهر نورآباد و روستاهاي اطراف بين  20تا
 80درصد خسارت وارد کرد.
بررسي گس��تره حدود يک درجه در يک درجه
از کانون زمين لرزهها نش��ان ميدهد در حدود719
رويداد لرزهاي در س��ده گذش��ته در منطقه رخ داده
اس��ت ،که  66مورد از آنها داراي بزرگاي  5و بيشتر
از  5اس��ت .اي��ن امر حاک��ي از لرزه خي��زي باالي
منطقه زاگرس ميباشد .بزرگترين اين زمين لرزهها
زمين ل��رزه 15بهمن م��اه  1312هجري شمس��ي

شکل ( :)2موقعيت مرکز سطحي زمين لرزههاي
 1389/10/15اردکان و  1389/10/18نورآباد
(ممسني) ،استان فارس

( 4فوري��ه 1934مي�لادي) ياس��وج با ب��زرگاي6/3
در مقي��اس ام��واج س��طحي ) (MSو زمي��ن لرزه
 17ارديبهش��ت م��اه 1378هجري شمس��ي ( 6مه
1999ميالدي) در جنوب خاوري کازرون با بزرگاي
 6/3در مقياس امواج سطحي ) (MSميباشد .زمين
لرزه  17ارديبهش��ت  1378هجري شمسي به زمين
لرزه کهمره س��رخي ،فامور (کره بس) معروف است
که در اثر اين زمين لرزه 1300واحد مسکوني در38
روس��تا بين  30تا  100درصد تخريب شدند .در اين
زمين لرزه  26نفر کشته و 110نفر مجروح شدند.
منطق��ه زاگرس از لح��اظ تعداد گس��لهاي پي
س��نگي ش��ناخته ش��ده در آن و تعدد رومرکز زمين
لرزهها بر ديگر مناطق کش��ور پيشي ميگيرد .بررسي
زمين لرزههاي تاريخي و مهم دس��تگاهي س��ده اخير
نش��ان ميدهد که گستره مورد بررسي از ديدگاه لرزه
زمينساختي گسترهاي بسيار پر تکاپو و به شدت لرزه
خيز است و به همين دليل زمين لرزههاي دستگاهي
اين منطقه ،ب��ه رغم خطا در تعيي��ن رومرکز ،از نظر

شکل ( :)3موقعيت مرکز سطحي زمين لرزههاي  7و
 8بهمن ماه  ،1389جنوب خاوري محمد آباد ريگان

7

تعداد در کش��ور بيش��ترين اس��ت .وجود پوششي از
اليههاي شکل پذير و تناوب آن با اليههاي مقاوم شکل
ناپذيرباعث شده است که حداکثر زمين لرزههاي بزرگ
زاگرس با گسلش سطحي روي زمين همراه نباشند.
شايان ذکر است که زمين لرزههاي زاگرس داراي
بزرگاهاي متوس��ط و نس��بتا باال هس��تند و بر خالف
البرز که دوره بازگش��ت زمين لرزهها طوالني هستند
در زاگرس دوره بازگشت زمين لرزهها کوتاه ميباشد.

●زمين لرزههاي  7و  8بهمن ماه ،1389
●
جنوب خاوري محمدآباد ريگان

بي��ش از  68رويداد لرزهاي با بزرگاي بين -2/8
 6/2در مقي��اس ام��واج محل��ي )(ML؛ درمنطق��ه
جنوب خ��اوري محم��د آب��اد ريگان کرم��ان ،طي
روزه��اي  7و  8بهمن ماه  1389به وقوع پيوس��ت.
خوشبختانه اين زمين لرزهها که توسط شبکه ملي لرزه
نگاري باند پهن پژوهش��گاه بينالمللي زلزله شناسي
و مهندسي زلزله ثبت شده است؛ خسارات جاني در
پي نداشته ،اگرچه 70درصد منازل وباغهاي منطقه
چ��اه قنبر و يک چاه کش��اورزي را تخريب و راههاي
سخت گذر دسترسي به منطقه را مسدود کرده است.
بررس��ي پيشينه لرزه خيزي گس��تره جنوب خاوري
محمدآباد ريگان کرمان که در مرز استانهاي کرمان
و سيس��تان و بلوچستان واقع ش��ده ،نشان ميدهد
در حدود  800رويداد لرزهاي در س��ده گذش��ته در
منطق��ه رخ داده که  48م��ورد از آنها داراي بزرگاي
 5و بيش��تر از  5بوده اس��ت؛ و بزرگترين اين زمين
لرزهها ،زلزله  5دي ماه  1382هجري شمس��ي (26
دسامبر 2003ميالدي) بم با بزرگاي  6/5در مقياس
امواج سطحي ) (MSبود.
به طورکلي استان کرمان يکي از لرزه خيز ترين
اس��تانهاي کشور ميباش��د .مناطقي مانند کهنوج،
جيرف��ت ،بم و منطقه جنوب خ��اوري محمد آباد از
لرزه خيز ترين مناطق اس��تان است؛ و بررسي وقوع
رويدادهاي س��ه دهه اخير ش��مال کرمان (سيرچ و
گلبافت) ،بم ،زرند ،جيرفت و محمدآباد ريگان نشان
ميدهد که اين اس��تان از آهنگ لرزه خيزي بااليي
برخوردار است .بنابراين توجه به استانداردهاي فني
س��اخت و س��از و رعايت اصول ايمني براي افزايش
ضريب ايمني در اس��تان کرم��ان و مناطق همجوار
امري ضروري و اجتنابناپذير است.

پايان نامههاي دفاع شده در نيمه دوم سال 1389
پايان نامههاي مقطع دکترا
●بررسي رفتار لرزهاي عوارض توپوگرافي با استفاده
●
از روشهاي تجربي ،دانشجو :محمد خندان بکاولي
(مهندس��ي عمران -مهندسي زلزله (ژئوتکنيک))،
اس��تادان راهنم��ا :دکتر محس��ن کماليان و دکتر
ابراهيم حقشناس
●مطالعه ساختار ليتوسفر قارهاي در زير فالت ايران
●
براس��اس تحليل توابع گيرنده و پاش��ندگي امواج
سطحي ،دانشجو :افس��انه نصرآبادي (ژئوفيزيک-
زلزله شناسي) ،استاد راهنما :دکتر محمد تاتار
●س��اختارهاي االستيک و غيراالس��تيک منطقهاي
●
براي پوسته و گوشته بااليي ايران ،دانشجو :حبيب
(ادامه س�رمقاله از صفحه  )1سالهاي
بع��د از تدوي��ن دس��تورالعمل بهس��ازي
لرزهاي س��اختمانهاي موجود تا سال قبل يعني از
سال  1381تا  1388را ميتوان سالهاي شکوفايي
بهس��ازي لرزهاي در تاريخ مهندس��ي کشور قلمداد
ک��رد ک��ه منجر به کس��ب تجربه طيف وس��يعي از
مهندسين کشور در اين مقوله گرديد .نگراني بزرگي
که وجود دارد آن اس��ت که مش��کالت بودجهاي و
کاهش عزم ملي در پيگيري اين امر باعث ش��ود زير
ساختمانهايي که با همکاري مووسسات تحقيقاتي،

رحيم��ي (ژئوفيزيک -زلزله شناس��ي) ،اس��تادان
راهنما :دکتر حسين حمزه لو و دکتر جوليانو پانزا
پايان نامههاي مقطع کارشناسي ارشد
●اس��تفاده از ان��دازه گيريه��اي  GPSدر تعيي��ن
●
مي��زان و نحوه تغييرش��کل کنوني پوس��ته زمين
در کوههاي البرز ،دانش��جو :فاطمه خرمي ،استاد
راهنما :دکتر خالد حسامي آذر
●بررسي تأثير شرايط ساختگاهي بر طيف آييننامه
●
 2800براس��اس دادههاي واقعي ،دانشجو :نيلوفر
سعيد زاده ،استاد راهنما :دکتر علي شفيعي

دانش��گاهها ،ارگانهاي دولت��ي و عمومي ،مجلس و
دولت در کش��ور آماده ش��دهاند از دست بروند .اين
ام��ر هماکنون در تغيير راس��تاي کاري بس��ياري از
شرکتهاي مهندسي مش��اور و متخصصيني که در
اين سالها تجارب ارزندهاي کسب کردهاند مشاهده
ميشود .اميد اس��ت با برنامهريزي مناسب از اتالف
اين سرمايهگذاري ملي جلوگيري شود.
دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
رييس پژوهشکده مهندسي سازه

پژوهشگاه بينالمللي International Institute
زلزلهشناسي of Earthquake Engineering
و مهندسي زلزله )and Seismology (IIEES

خبرنامه پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
زيرنظر :روابط عمومي -سردبير :دکتر انوشيروان انصاري
دبير تحريريه :پروانه پيشنمازي ويرايش :عبدالخاق کلوايي
عکس :ربابه زاهدي ،مژگان ساالري و کيوان گرجي

همکاران اين شماره :دکتر حسين حمزه لو ،دکتر مهدي زارع ،دکتر مجيد محمدي قاضي محله ،علي احسان
سيف ،ويدا حشمتي ،مليحه اسكندري ،محسن دزواره ،آرش اسالمي ،مهندس وحيد تاجيک ،عطيه محسني ،اميد
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آشنايي با ششمين کنفرانس
بينالمللي زلزله شناسي و
مهندسي زلزله

درباره کنفرانس
رش��د جمعي��ت و افزايش رفاه زندگ��ي در جوامع ،ب��ه موازات
افزايش س��اختمانها و تاسيس��ات زيربنايي امکان وقوع خس��ارات
احتمالي مس��تقيم يا غيرمستقيم ناش��ي از وقوع يک زلزله قوي را
افزايش داده اس��ت .خطر زمين لرزه و تنوع عوامل ناش��ناخته مؤثر
در وقوع آن از يک س��و و خس��ارات محتمل گوناگون ناشي از آن از
سوي ديگر ،مهمترين دغدغه محققين علمي در اين حوزه شناسايي
خط��ر و معرفي راه کارهاي نوين و روشه��اي ابتکاري و موثر براي
کاهش اين خس��ارات بوده اس��ت .به اين ترتيب روشها و اقدامات
گوناگوني بمنظور کاهش اين خس��ارات توسط پژوهشگران پيشنهاد
و از س��وي مجريان بکار گرفته شدهاند .با اين وجود ،وقوع زلزلههاي
متعددي همچون زلزلههاي س��يچوان چين در سال  ،2008پادانگ
اندونزي در  ،2009پورتوپرنس هائيتي و س��انتياگو شيلي در 2010
در جاي جاي جهان در س��الهاي اخير ،باعث تباهي زندگي هزاران
نفر و تحميل خسارات هنگفت اقتصادي بر پيکره جوامع بشري شد.
اين امر ضرورت تفکر ،پژوهش و تبادلنظر بيش��تر در اين زمينه را
يادآوري مينمايد.
در اين راس��تا" ،پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي
زلزله" بر اساس اهداف ،برنامهها و وظايف خود هر چهار سال يکبار
با برگزاري کنفرانس��ي بينالمللي ،صاحبان انديش��ه و پژوهشگران
فعال در حوزههاي زلزلهشناسي ،ژئوتکنيک لرزهاي ،مهندسي زلزله
و مديريت ريسک ناشي از زلزله را از سراسر جهان در تهران گرد هم
ميآورد تا با ارائ ه نظرات و ايدههاي جديد ،همانديشي و تبادلنظر با
يکديگر آخرين دس��تاوردها و پيشرفتهاي علمي خود را در معرض
ديد همکاران خود قرار داده و راهکارهايي را براي کاهش خس��ارات
محتمل ناش��ي از اين پديده طبيعي ب��ه مجريان پروژههاي عمراني
و تصميمگي��ران بخشه��اي مختل��ف مرتبط با موضوع در کش��ور
بشناسانند.

نقش��ه فوق معرف لرزهخي��زي ايران،
طي س��ه ماه پائيز س��ال  1389ميباشد.
ط��ي اين م��دت  37رخ��داد ل��رزهاي با
بزرگاي مس��اوي يا بيشتر از  4ريشتر در
کشور رخ داده اس��ت؛ که در اين نقشه با
دايره مشخص شدهاند.
قابل ذکر است که اين زلزلهها توسط
ايستگاههاي ش��بکه ملي لرزهنگاري باند
پهن پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناسي
و مهندس��ي زلزله ،ثب��ت و با دقت تعيين
مح��ل ش��دهاند ،که در نقش��ه ب��ا مثلث
مشخص شدهاند.

شش��مين دوره اين کنفرانس از  26تا  28ارديبهشت ماه 1390
در سالن همايشهاي بينالمللي برج ميالد تهران برگزار خواهد شد.
اي��ن کنفرانس در کنار ارائه روشهاي نوي��ن و يافتههاي جديد در
زمينه شناس��ايي خطرها و کاهش خسارات ناش��ي از زلزله ،جايگاه
مناس��بي براي ايج��اد مباحث فني و تخصصي بين پژوهش��گران و
صاحبان حرفه در اين حوزه بوده و فضايي مناس��ب را براي دريافت
مسائل و مش��کالت اجرايي روز مس��ووالن و تصميمگيران از سوي
محقق��ان در اي��ن بخش در محيطي گرم و دوس��تانه بوجود خواهد
آورد .همچنين برگزاري کارگاههاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي از
برنامههاي جنبي کنفرانس خواهد بود.
موضوعات و محورهاي اصلي کنفرانس بشرح زير خواهد بود:
1ـ	 زلزله شناس�ي (لرزه زمين ساخت و ديرينه لرزه شناسي ،زلزله

شناس��ي و ش��بکههاي لرزه نگاري ،زلزله شناس��ي مهندسي و
جنبش ش��ديد زمي��ن ،پيشبيني و هش��دارهاي پيش از وقوع
زلزله)
2ـ	 ژئوتکنيک لرزهاي (ابنيههاي خاکي ،پي ،ديوار حايل ،س��دهاي
خاکي ،ابنيههاي زير زميني ،اثرات س��اختگاه و اندرکنش خاک
و س��ازه ،آزمايشه��اي آزمايش��گاهي و صحراي��ي ،مخاط��رات
ژئوتکنيکي)
3ـ	 مطالع�ات مرتبط با مهندس�ي زلزله در س�ه زمينه س�اختمان،

ش�ريانهاي حياتي و س�ازههاي خاص در موضوعات :مدلسازي
و تحليل ديناميکي س��ازهها ،طراحي لرزهاي ،بهس��ازي لرزهاي،
فن��اوري و روشهاي نوين ،مطالعات آس��يب پذي��ري و براورد
خسارت لرزهاي ،مباحث آيين نامهاي ،روشهاي آزمايشگاهي
اندازهگيري ،شناس��ايي و پايش لرزهاي ،کنترل لرزهاي ،کنترل
لرزهاي سازهها ،درسهاي زلزلههاي اخير ،بهسازي لرزهاي ابنيه
تاريخي

استانهاي برتر در اجراي دوازدهمين مانور سراسري
زلزله و ايمني معرفي شدند
بنا به گزارش دبيرخانه دايمي مانور سراسري زلزله و ايمني،
مس��تقر در پژوهش��گاه ،اس��تانهاي برتر در اجراي دوازدهمين
مان��ور سراس��ري زلزله و ايمني معرفي ش��دند .بنابراين گزارش
استانهاي گلستان ،اردبيل ،همدان و کرمانشاه به عنوان برترين
اس��تانهاي مانور دوازدهم برگزيده ش��دند .همچنين طبق اين
گزارش اس��تانهاي خوزستان ،س��منان ،سيستان و بلوچستان،
مازندران ،آذربايجان ش��رقي و ته��ران نيز با توجه به تالشهاي
ارزنده به عنوان استانهاي قابل تقدير معرفي شدند.
دوره «آشنايي با برآورد و کاهش ريسک لرزهاي و ارتقاي
عملکرد در پلها» در پژوهشگاه برگزار شد
پژوهشگاه طي روزهاي  18و 19اسفندماه سال جاري دوره
آموزشي -تخصصي "آشنايي با برآورد و کاهش ريسک لرزهاي و
ارتق��اي عملکرد در پلها" را برگزار نمود .در پايان اين دوره که
ب��ه معرفي برخي موضوعات اصلي در اين فعاليتهاپرداخت؛ به
شرکت کنندگان گواهي شرگت در دوره ارائهگرديد.
سخنراني تخصصي "مدلسازي شكست و گسترش ترك
در سدهاي بتني و خاكي-سنگريزهاي" در پژوهشگاه
برگزار شد
روز سه شنبه 12 ،بهمن ماه سخنراني تخصصي "مدلسازي
شكست و گسترش ترك در سدهاي بتني و خاكي-سنگريزهاي"
در پژوهشگاه برگزار شد.
اين برنامه که چهارمين سخنراني از مجموعه سخنرانيهاي
علمي هس��ته مطالع��ات عددي  -نظري ) (TNFAپژوهش��کده
سازه اس��ت؛ توس��ط دکتر "امير رضا خوئي" ،اس��تاد دانشكده
مهندس��ي عمران دانش��گاه صنعتي شريف ،در س��الن همايش
پژوهشگاه ارايه شد.
هفت سال پس از زلزله بم ،همايش ارزيابي تجارب
بازسازي و مقاوم سازي در کشور ،برگزار شد
انجمن مهندس��ي زلزله ايران ،هماي��ش و ميزگرد تخصصي
"ارزياب��ي تجارب بازس��ازي و مقاوم س��ازي در کش��ور" ،را روز
يکشنبه  5ديماه سال جاري برگزار نمود.
در اين همايش که به مناس��بت هفتمين سالروز وقوع زلزله
بم در دانش��کده عمران دانشگاه صنعتي ش��ريف برگزار گشت؛
اس��اتيدي چون دکتر محس��ن غفوري آش��تياني ،دکتر محمود
حس��يني ،دکتر عبدالرضا س��رقدمقدم ،دکتر علي بخشي ،دکتر
عليرضا فالحي ،مهندس کريمي و فرخ پارسي زاده حضور داشتند.
قابل ذکر اس��ت ک��ه اين هماي��ش چهارمين هماي��ش انجمن
مهندسي زلزله است.

پژوهش��گاه ،دوره "آشنايي با برآورد و کاهش ريسک لرزهاي
و ارتق��اي عملکرد در پل ه��ا" را در روزهاي 18و  19خردادماه
 1390برگزار ميکند.
اي��ن دوره ب��ه همت گ��روه آموزشه��اي کوتاه م��دت و به
منظور توس��عه دانش فني و کاربردي و آشنايي بيشتر مديران،
کارشناس��ان و دانشجويان با مباحث روز مهندسي زلزله؛ برگزار
گشته و تا مهلت ثبت نام آن که از طريق وبگاه پژوهشگاه انجام
ميش��ود تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  10خردادماه
 1390تعيين شده است.

