
دانش و تحقیقاتی که منجر به ایمنی 
می شوند

دهمین  انتشار  توفیق  که  سپاس  را  خداوند 
شماره از خبرنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
را زمانی نصیبمان کرد که بیست و  زلزله  و مهندسی 
افتتاح و کلنگ  باند پهن  لرزه نگاري  ايستگاه  پنجمین 
ساخت آزمايشگاه های پیشرفته لرزه ای نیز بر زمین زده 

شد.
 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله از بدو تاسیس) 1368( تاکنون بر اساس رسالت و 
فلسفه وجودی خود، برمبنای اساسنامه، اهداف، وظايف 
و ماموريت های خود؛ پرداختن به امر تحقیق و تفحص 
و توسعه دانش را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده 
است. برگزاری کنفرانس های بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله بطور مستمر و با توالی زمانی هر چهار 
ايمنی  و  زلزله  مانورهای  سالیانه  برگزاری  يکبار،  سال 
در مدارس و مهدهاي کودک سراسر کشور، آموزش و 
تربیت دانشجويان، محققان و متخصصان در زمینه های 
مديريت  و  ژئوتکنیک  سازه،  مهندسی  شناسی،  زلزله 
راه  دکترا،  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  خطرپذيری 
اندازی و تجهیز شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن کشور، 
و  تعامل  همکاری،  پژوهشی،  علمی-  مجالت  انتشار 
تبادل علمی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی 
داخل و خارج و سازمان های بین المللی و... از جمله 
بوده  گذشته  دهه  دو  در  پژوهشگاه  بارز  های  فعالیت 

است.
پر واضح است که پژوهشگاه به اقتضای شرايط و 
نیازهای کشور متولد شد، تولدی که امید است میزان 
تاثیر حضورش را تک تک هموطنانمان حس کنند؛ چرا 
افزايش ضريب ايمنی کشور در  که اين حضور در پی 
برابر زلزله هايی است، که بواسطه طبیعت لرزه خیزش 
درآورده  لرزه  به  را  سرزمین  اين  از  ای  گوشه  همواره 
است. پژوهشگاه برای دستیابی به اين ضريب اطمینان 
و ايمنی همواره تحقیق، آموزش، توسعه علمی و رشد 
فناوری را به عنوان ابزارهايی در دست داشته و همواره 

در پی بسط و گسترش آنها بوده است. 
و...  فناوری  آموزشی،  پژوهشی،  امور  به  اشتغال 
در زمینه های زلزله، همواره از دغدغه های اين مرکز 
سالی  در  پژوهشگاه  هست.  و  بوده  پژوهشی  و  علمی 
که مزين به نام "تولید ملی، حمايت از کار و سرمايه 
راه  در  را  خود  کوشش  و  تالش  نهايت  است؛  ايرانی" 
تولید دانش و فناوری ملی بکار گرفته و بر سرعت گام 
های خود در پیمودن مسیر رشد، توسعه و شکوفايی 
کشور در حوزه فعالیت های خود افزوده است. در اين 
شماره اشاره به افتتاح يک ايستگاه لرزه نگاري باند پهن 
لرزه ای که  آزمايشگاه های پیشرفته  آغاز احداث  ديگر، 
کار  و  ساز  نیز  و  است  ای  منطقه  فرا  و  ملی  پروژه ای 
اختراع کرنش سنج ماره ای توسط يک دانشجوی ساعی 
بر  را  درستی  و  صدق  مهر  پژوهشگاه،  اين  کوشای  و 
تالش  اين  سايه  در  که  است  امید  زند.  می  مدعا  اين 
باشیم؛  زلزله  برابر  در  ايمن  کشوری  شاهد  بزودی  ها 

انشاا...
سردبير

يکشنبه،  روز  صبح  که  مراسمی  طی 
25 تیرماه، با حضور مديرکل امور طرح های 
فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  عمرانی 
بین  پژوهشگاه  اساتید  و  معاونان  و  ريیس 
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار 
شد؛ کلنگ احداث آزمايشگاه های پیشرفته 

لرزه ای پژوهشگاه به زمین زده شد.
زلزله  المللی  بین  پژوهشگاه  ريیس 
شناسی و مهندسی زلزله در ساعات آغازين 
اين مراسم، ضمن تاکید بر ملی و فرا منطقه 
ای بودن اين پروژه عمرانی، احداث آن را گام 
مهمی در راستای توسعه و پیشرفت تحقیقات 

علمی و عمرانی کشور قلمداد کرد.
با  افزود:  تسنیمی"  "عباسعلی  دکتر 

توجه به حقیقت لرزه خیزی کشور، لزوم انجام تحقیقات آزمايشگاهی پیشرفته در زمینه مهندسی زلزله که بتواند پاسخگوی 
نیازهای حال و آينده پروژه های عمرانی و صنعت ساخت وساز کشور باشد؛ از ضرورت های انکارناپذير کشور است.

وی گفت: احتمال بروز زلزله و عواقب ناگوار آن در کشور، ضرورت انجام مطالعات زيربنايی، افزايش کادر پژوهشگاه 
به 336 نفر تا سال 1400، ضرورت افزايش فضاهای آموزشی، پژوهشی و آزمايشگاهی و از همه مهمتر لزوم رشد و توسعه 
تولید دانش ملی؛ داليلی هستند که پروژه ساخت يک آزمايشگاه پیشرفته مهندسی زلزله را در دستور کار پژوهشگاه قرار 

داده است.
دکتر تسنیمی خاطرنشان کرد: با توجه به ريسک  باالي زلزله در کشور، اين پروژه دارای گستره ای ملی می باشد که 
منشا و آغازگر تحول در نظام فعالیت های تحقیقاتی و عمرانی خواهد شد و نقش تعیین کننده ای در افزايش ضريب ايمنی 

کشور در برابر زلزله خواهد داشت.
قابل ذکر است که پروژه احداث آزمايشگاه های پیشرفته لرزه ای واقع در سوهانک تهران، در فضايی به مساحت حدود 
20 هزارمتر مربع و در دو بخش "آزمايشگاه های مهندسی سازه و ژئوتکنیک" و "فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری" طراحی 
و تدوين شده است؛ که مقرر است در فاز اول آزمايشگاه ها در فضايی به مساحت هفت هزار و 526 مترمربع طی مدت زمان 

دو سال و نیم احداث و آماده بهره برداری شود.
فاز دوم طرح نیز که اختصاص دارد به فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری از جمله: پژوهشکده ها، اتاق های اساتید، 
اتاق های سمینار، کالس ها، کتابخانه ها، گروه های پژوهشی و ساير فضاهای مرتبط، در فضايی به مساحت حدود 11هزار 

متر مربع احداث خواهد شد. 

کلنگ احداث آزمایشگاه های پیشرفته لرزه ای به زمین خورد

با افتتاح ایستگاه یزد

بيست و پنجمين ایستگاه لرزه نگاری باند پهن کشور، در مرکز ایران افتتاح شد
بیست و پنجمین ايستگاه لرزه نگاری باند پهن کشور، 20 تیرماه سال جاری و همزمان با اعیاد شعبانیه، در خرانق يزد 

افتتاح و به طور آزمايشی شروع به کار کرد. 
اين ايستگاه که در مرکز ايران و در 
80 کیلومتری شمال شرق يزد قرار دارد، 
برای اولین بار با طرح جديد برای محل 
قرارگیری تجهیزات لرزه نگاری که مطابق 
و  "طراحی  پژوهشی  طرح  های  يافته  با 
لرزه  سنسور  چاهک  ساختگاه  ساخت 

نگاری" بود، راه اندازی گرديد.
قابل ذکر است که با راه اندازی اين 
ايستگاه، ثبت سیگنال های لرزه ای زمین 
سابق  که  ايران  مرکزی  منطقه  لرزه های 
بر اين امکان جمع آوری آنها مقدور نبود، 
میسر، و پوشش مناسبی از سیگنال های 
توانايی  افزايش  که سبب  ای  لرزه  زمین 
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•  جلسهء معاونان پژوهشي پژوهشگاه ها به ميزباني پژوهشگاه زلزله شناسي

در بیست و هفتمین جلسه معاونان پژوهشی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی

چالش های آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت

چالش های آيین نامه ارتقای اعضای هیات علمی 
نشست  امین   27 در  پژوهشی  مراکز  و  ها  پژوهشگاه 
معاونین پژوهشی اين مراکز مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
بررسی مواد 1 تا 4 اين آيین نامه که به ترتیب 
شامل فعالیت های "فرهنگی – تربیتی – اجتماعی"، 
"آموزشی"، "پژوهشی – فناوری" و "علمی - اجرايی" 
اعضای هیات علمی می شد؛ از جمله محورهای اصلی 

جلسه مذکور بود.
در خصوص ماده يک اين آيین نامه که به فعالیت 
های فرهنگی – تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی 
اختصاص داشت، پیشنهاداتی مطرح شد که مهمترين 
و  انديشی  برگزاری جلسات هم  از:  بودند  عبارت  آنها 
منظور  به  آنها  در  علمی  هیات  اعضای  شرکت  لزوم 
کسب حداقل امتیاز اين ماده، نحوه ارزيابی بر اساس 
تعهد و پايبندی اعضای هیات علمی به ارزشهای دينی، 
به همه  امتیاز  اين  اعطای  لزوم  و... و  فرهنگی، عرفی 
کمیسیون  توسط  ارتقا  متقاضی  علمی  هیات  اعضای 
مربوطه، تعلق مي گیرد مگر اينکه خالف آن ثابت شود.

آموزشی  امتیاز  بودن  وتويی  بر  مبنی  ابهام  وجود 
بدلیل تعیین  حداقل امتیاز الزم از کیفیت تدريس در 
جدول شماره 5 آيین نامه ارتقاء، بدلیل وجود صعب و 
دروسی  برای  آموزش  کیفیت  امتیاز  کسب  در  سختی 
نکات  جمله  از  است؛  شده  ارايه  قبل  سالهای  طی  که 
چالش برانگیزی بود که شرکت کنندگان در اين جلسه 
در خصوص مفاد ماده 2 آيین نامه ارتقای اعضای هیات 

علمی مطرح نمودند.
تبادل نظر مشخص  و  از بحث  اين زمینه پس  در 
شد که تعیین امتیار وتويی در جدول شماره 5، بیانگر 
صورتی  در  تدريس  کمیت  امتیاز  که  است  مطلب  اين 
بر  تدريس  کیفیت  امتیاز  حداقل  که  شد  خواهد  اعطا 
درسی  که  در صورتی  و  اين جدول کسب شود  اساس 
توسط عضو هیات علمی پژوهشی ارايه نشود، کسب اين 

امتیاز از حالت وتويی خارج خواهد شد.
نحوه امتیاز دهی پژوهشی به مقاالت مستخرج از 
طرح های پژوهشی و پايان نامه ها و وجود اختالف در 
نحوه اين امتیازدهی از جمله مهمترين مطالبی بود که 
در خصوص ماده 3 اين آيین نامه در جلسه مذکور مطرح 

شد.
در اين نشست که روز دوشنبه، 25 ارديبهشت ماه، 
با حضور معاونان پژوهشی 15 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی 
در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 
نامه،  آيین  اين  های  چالش  بر  عالوه  گرديد؛  تشکیل 
موضوع خريد متمرکز منابع اطالعاتی الکترونیکی، ارتباط 
پژوهشگاه ها با صنعت و نیز دستورالعمل اعتبار پژوهشی 
و چگونگی ساز و کار پژوهانه ابالغی در پژوهشگاه بین 
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطرح و مورد نقد 

و بررسی واقع شد.
هیات  اعضای  پژوهشی  اعتبار  که  است  ذکر  قابل 
علمی ) Grant(؛ اعتبار مالی ای است که در آغاز هر 
فعالیت  انجام  برای  علمی  هیات  اعضای  به  مالی  سال 

های پژوهشی تعلق می گیرد که موارد استفاده آن عمدتاً برای طرح های تحقیقاتی، پرداخت حق 
الزحمه همکاران پژوهشی، دانشجويان دکترای تحت سرپرستی هیات علمی، پرداخت هزينه شرکت، 
ارايه و چاپ مقاالت دانشجويان تحت راهنمايی عضو هیت علمی، پرداخت تشويق مقاالت چاپ شده 
در نشريات معتبر دارای نمايه بین المللی ) ISI(، ثبت اختراعات و نیز هزينه خريد کتب و نشريات 

می باشد.
در ادامه جلسه ضمن معرفی سايت "خردگاه" که توسط معاونت مجازی سازمان صدا و سیما 
در حال راه اندازی است؛ هدف از ايجاد و راه اندازی آن، ايجاد مرجعی برای نظريه پردازی و تشکیل 

کرسی آزاد انديشی علمی عنوان گرديد.
دکتر "يونس فروزان"، مدير آموزش و پژوهش معاونت مجازی صدا و سیما، ضمن اعالم مطلب 
کلیه  ارايه  شده،  تولید  مقاالت  و  کتب  کلیه  ارايه خالصه  پردازی،  نظريه  کرسی  ايجاد  افزود:  فوق 
جزوات درسی، ايجاد بانک ايده، معرفی مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی، معرفی اساتید، تولید چند 
رسانه ای ها، معرفی تشکل های دانشجويی، نشريات دانشگاهی و چهره های ماندگار در عرصه های 
علوم مختلف از جمله: علوم حوزوی، تجربی، رياضی، انسانی، هنر و.. از جمله برنامه های اساسی اين 

وبگاه است. 

ثبت رويدادهای مهلرزه ای و تعیین محل با دقت باالتری را فراهم می کند.
همچنین راه اندازی ايستگاه يزد توانايی استخراج پارامترهای مورد نیاز با کیفیت بهتر را هم داراست؛ به اين علت 
که افتتاح آن سبب ايجاد پوشش کامل تری برای شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن کشور مهیا ساخته، که پیش از اين در 
منطقه مرکز ايران فقط ايستگاه های لرزه نگاری "نائین" و "طبس" فعالیت داشتند؛ با افتتاح ايستگاه يزد در حد فاصل 

اين دو ايستگاه، پوشش مناسبی برای شبکه لرزه نگاری باند پهن، در اين بخش فراهم شده است.
گفتنی است تجهیزات اين ساختگاه که دارای پیچیدگی های فنی خاصی می باشد، با توجه به شرايط مذکور 
نصب و راه اندازی گرديده است؛ بعنوان مثال برای مقايسه کیفیت سیگنال های دريافتی از لرزه سنج های داخل چاهک 
جديد، يک لرزه سنج نیز در روی سطح زمین و داخل ساختمان ايستگاه نصب شده تا بتوان مقايسه مناسبی میان 

سیگنال های دريافتی از هر دو لرزه سنج بدست آورد.
به منظور جمع آوری اطالعات بیشتر و ارتباط داده های هواشناسی و دمايی با کارکرد لرزه سنج های موجود، 
تجهیزات ديجیتال ايستگاه هواشناسی شامل سنسورهای بادنما، بادسنج، دماسنج و رطوبت سنج محیطی و يک نمونه 
دماسنج و رطوبت سنج  داخل چاهک بهمراه سیستم ثبت داده های ديجیتال آن نیز در اين ايستگاه راه اندازی شده 

است.
افتتاح  بطور رسمی  مبارک رمضان  ماه  از  آزمايشی، و پس  فعالیت  ماه  از يک  ايستگاه مذکور پس  مقرر است 

شود.    
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چهارمین تمرين سراسری زلزله و ايمنی، صبح 
کودکان  توسط  ماه،  ارديبهشت   18 دوشنبه  روز 

مهدهاي کودک سراسر کشور به اجرا درآمد.
سال 1387(  تا   ( ساله  همه  که  تمرين  اين 
و  شناسی  زلزله  المللی  بین  پژوهشگاه  به همت 
مهندسی زلزله و با همکاری دفتر امور کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزيستی کشور و شهرداری در 

تهران انجام می شد؛ امسال برای چهارمین بار و به 
طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.

ريیس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن 
سوانح  در برابر  کودکان  پذيری  آسیب  به  اشاره 
طبیعی و بويژه زلزله، اين برنامه را نوعی آموزش و 

تمرين در برابر زلزله دانسته و گفت: در اين تمرين 
اجرای  نظیر  نمادين  کارهای  انجام  با  کودکان 
نمايش، شعر و سرود، آموخته های خود در زمینه 
نکات ايمنی و نحوه صحیح مواجهه با زلزله را به 

اجرا درمی آورند.
دکتر “ محمدرضا مهدوی فر” افزود: اجرای 
و  آگاهی کودکان  ارتقای  موجب  تمرين  اين 
مربیان مهدهای کودک در مواجهه با اين پديده 
طبیعی شده و عکس العمل های سريع و صحیح 

به هنگام وقوع زلزله را به آنها می آموزد.
بیش از پیش  توجه  و  وی حساس سازی 
به  کشور  سیاستگذاران  و  مسووالن  جامعه، 
واقعیت لرزه خیز بودن کشور و لزوم توجه ويژه 
به رعايت اصول ايمنی و مقاوم سازی را از جمله 

ديگر اهداف برگزاری اين تمرين برشمرد.
نمادين  طور  به  تهران  در  که  برنامه  اين 
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صبح روز 18 اردیبهشت

کودکان مهد کودک های سراسر کشور، تمرین زلزله و ایمنی اجرا کردند

در پارک های»الله« ، »آب و آتش« و »بعثت« 
تمامي  در  اجرا  بخش  دو  شامل  شد؛  برگزار 
و اجرای  والدين؛  حضور  با  و  کودک  مهدهاي 
برنامه های نمادين در پارک های اصلی سراسر 
کشور توسط برخی از مهدکودک های نمونه و با 

حضور مسووالن مربوطه بود.
گفتنی است پارک الله در تهران به عنوان 
مقر اصلی برگزاری اين تمرين انتخاب شده بود 
که حدود 450 کودک از 25 مهد تهران در آن 

شرکت داشتند.
که  تمرين  اين  است،  يادآوری  به  الزم 
را  خود  اجرای  پیاپی  سال  دوازدهمین  امسال 
طی می کند؛ از سال 1379 به صورت آزمايشی 
و فقط در سه مهد کودک تهران آغاز و پس از 
اجرای هشتمین دوره خود، از سال 1388 به 
صورت سراسری در تمامی استان های کشور 

برگزار مي شود.

•  راهپيمایي کودکان مهد کودك ها در اجراي تمرین زلزله و ایمني.
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موافقت قطعی با فعاليت پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و مرکز پيش بينی زلزله

شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس "پژوهشکده مديريت خطرپذيری و بحران" و "مرکز 
پیش بینی زلزله" موافقت قطعی به عمل آورد.

در اين توافق که در پی جلسه مورخه 90/12/13 به عمل آمد، فعالیت سه گروه پژوهشی: "مديريت 
شرايط اضطرار"، "مطالعات شهری و منطقه ای" و "مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی" برای 
پژوهشکده مديريت خطرپذيری و بحران و دو گروه پژوهشی: "ژئودينامیک، هشدار سريع و سونامی" 

و "فیزيک زمین و فضا" برای مرکز پیش بینی زلزله نیز به تائید و تصويب رسید.
قابل ذکر است که اين دو مرکز پیشتر فعالیت خود را در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله به طور موقت آغاز کرده بودند و اين حکم در تاريخ اول خرداد ماه سال جاری )1391( 

از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه اعالم شد.

دوره آموزشی » زمين لغزش)پهنه بندی،رفتار سنجی و تثبيت( « 
در پژوهشگاه برگزار  شد

زمین   « تخصصی   آموزشی-  دوره  زلزله،  مهندسی  و  شناسی  زلزله  المللی  بین  پژوهشگاه 
لغزش)پهنه بندی،رفتار سنجی و تثبیت(« را طی روزهای 10 تا 12 تیرماه برگزار نمود.

تثبیت زمین  بندی، مونیتورينگ و  مبانی پهنه  اين دوره سه روزه، آموزش   برگزاری  از  هدف 
لغزش و نیز مطالعات و پهنه  بندی خطر زمین لغزش به صورت تئوری، عملی عنوان شد.

شايان توجه است که طی اين دوره عالوه بر آموزش موارد فوق الذکر،  يک بازديد صحرايی هم 
انجام و در پايان به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا گرديد. 

مديران،  علمی  بنیه  تقويت  و  کاربردی  دانش  توسعه  منظور  به  که  مذکور  دوره  است  گفتنی 
کارشناسان و دانشجويان مرتبط با موضوع خطر زمین لغزش ترتیب داده شده بود؛ به همت پژوهشگاه 
و  آبخیزداری  و  خاک  حفاظت  پژوهشکده  مشارکت  با  و  زلزله  مهندسی  و  زلزله شناسی  بین المللی 

همکاری کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش)ICL(، به اجرا درآمد.

دومين دوره " روشهای تحليل دیناميکی و اصول آیين نامه ای تحليل لرزه ای سازه ها" 
برگزار شد

روش های تحلیل دينامیکی و اصول آيین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها"، طی  دومین دوره " 
در  کوتاه مدت  های  آموزش  گروه  و  مهندسی سازه  پژوهشکده  توسط  و 31 خردادماه  روزهای 30 

پژوهشگاه برگزار شد. 
 ،»MATLAB مبانی – سیستم يک درجه آزادی و چند درجه آزادی"، " بکارگیری نرم افزار"
» تحلیل مودال – تحلیل طیفی"،  " تحلیل تاريخچه زمانی – کاربرد روش های عددی تحلیل گام به 
گام – تحلیل دينامیکی فزاينده"، " مبانی روش المان محدود در تحلیل دينامیکی سازه ها"، " تحلیل 
استاتیکی غیر خطی"، " مالحظات آيین نامه ای در تحلیل های غیرخطی – مالحظات ويژه در تحلیل 
 SAP2000,( های آيین نامه ای" و نیز کارگاه مالحظات ويژه در بکارگیری نرم افزارهای مهندسی
ETABS, OpenSEES(  برای تحلیل های دينامیکی  از جمله موضوعات و سرفصل هايی هستند 
که طی اين دوره دو روزه توسط آقايان دکتر: محمود حسینی، عبدالرضا سروقدمقدم و افشین کالنتری، 

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه، ارايه شد.

تفاهم نامه همکاری بين پژوهشگاه و پژوهشگاه فضایی به امضا می رسد
پژوهش  معاون  با  فضايی کشور  پژوهشگاه  مهندسی  پژوهشکده  پژوهشی  معاون  ديدار  پی  در 
دو  اين  بین  همکاری  نامه  تفاهم  زلزله،  مهندسی  و  شناسی  زلزله  المللی  بین  پژوهشگاه  فناوری  و 

پژوهشگاه منعقد می شود.
صبح روز سه شنبه، 12 ارديبهشت، دکتر "سعید شاخصی"، معاون پژوهشی پژوهشکده مهندسی 
پژوهشگاه فضايی کشور، به همراه دکتر "محمد رشتیان"، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضايی ايران 
و سازمان فضايی کشور، ضمن بازديد از آزمايشگاه های مهندسی سازه و ژئوتکنیک و نیز شبکه لرزه 
نگاری باند پهن پژوهشگاه؛ به بررسی بسترهای همکاری مشترک در زمینه های: پژوهش و توسعه، 
فناوری های نوين، پیش بینی زلزله، زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ايران پرداختند؛ در جريان اين 
بازديد مقرر شد جهت رسمیت بخشیدن به همکاری های متقابل اين دو پژوهشگاه، يک تفاهم نامه 

همکاری به امضا برسد.
سومين دوره جداسازی لرزه ای سازه ها برگزار شد

سومین دوره آموزشي-  تخصصي » جداسازي لرزه اي سازه ها " طی روزهای 19 و 20 بهمن 
ماه 1390 در پژوهشگاه برگزار شد.

و  کارشناسان  مديران،  علمی  بنیه  تقويت  و  کاربردی  دانش  توسعه  منظور  به  دوره  اين 
لرزه ای  بهسازی  در  لرزه ای  جداسازی  سیستم  پتانسیل  معرفی  هدف  با  مرتبط  دانشجويان 
شد. برگزار  مدت  کوتاه  های  آموزش  گروه  و  سازه  مهندسی  پژوهشکده  توسط   ساختمان ها، 
مبانی جداسازی لرزه ای، کاربردهای جداسازی لرزه ای در طراحی و ارتقای عملکرد سازه ها، معرفی 
جداسازی لرزه ای و نحوه به کارگیری آنها در سازه ها، اصول و مبانی تحلیل و طراحی سازه های جدا 
سازی شده، عملکرد لرزه ای ساختمان های مجهز به سامانه های جداساز لرزه ای، مروری بر رفتار 
لرزه ای پل های مجهز به سامانه های جداساز و جايگاه جداسازهای لرزه ای در بهسازی لرزه ای سازه 

های قديمی و میراث فرهنگی از جمله محورهای اصلی کارگاه مذکور بود.

 نقشه فوق معرف لرزه خیزی ايران، طی سه ماه بهار سال 1391 می باشد. طی
 اين مدت 41 رخداد لرزه ای با بزرگای مساوی يا بیشتر از 4 ريشتر در کشور رخ

 داده است؛ که در اين نقشه با دايره مشخص شده اند.
 قابل ذکر است که اين زلزله ها توسط ايستگاه های شبکه ملی لرزه نگاری باند
 پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ثبت و با دقت تعیین

محل شده اند، که در نقشه با مثلث مشخص شده اند.

 نقشه فوق معرف لرزه خیزی ايران، طی سه ماه پايیز سال 1390 می باشد. طی
 اين مدت 15 رخداد لرزه ای با بزرگای مساوی يا بیشتر از 4 ريشتر در کشور رخ

 داده است؛ که در اين نقشه با دايره مشخص شده اند.
 قابل ذکر است که اين زلزله ها توسط ايستگاه های شبکه ملی لرزه نگاری باند
 پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ثبت و با دقت تعیین

محل شده اند، که در نقشه با مثلث مشخص شده اند.

 نقشه فوق معرف لرزه خیزی ايران، طی سه ماه زمستان سال 1390 می باشد.
 طی اين مدت 32 رخداد لرزه ای با بزرگای مساوی يا بیشتر از 4 ريشتر در کشور

 رخ داده است؛ که در اين نقشه با دايره مشخص شده اند.
 قابل ذکر است که اين زلزله ها توسط ايستگاه های شبکه ملی لرزه نگاری باند
 پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ثبت و با دقت تعیین

محل شده اند، که در نقشه با مثلث مشخص شده اند.

نقشه  لرزه خیزي ایران
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توسط یک دانشجوی پژوهشگاه

کرنش سنج ماره ای در کشور، ابداع و به ثبت رسید
       اشاره: 

به  امور هم  این  از  اند؛ که بی شک بسياری  انجام کارهای علمی بزرگ همواره پيشتاز بوده  ایرانيان در  از صاحبنظران،  به اذعان بسياری 
دست جوانان این مرز و بوم انجام شده است. در اینکه ضریب هوشی جوانان ایرانی در دنيا از ميزان باالیی برخوردار است؛ هيچ شبه ای نيست. 
مقام هایی که در جشنواره های ملی و بين المللی کسب می کنند، مدال هایی که در المپيادهای علمی اخذ می کنند، لوح ها و تقدیرنامه هایی 
که از دست بزرگان این کشور دریافت می کنند، همه شاهدی است بر این ادعا. برای "پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله" 
نيز مایه افتخار و مباهات است که مکانی است برای پروراندن چنين استعدادهایی. "شمس الدین اسماعيلی"، دانشجوی مقطع دکترای رشته 
ژئوفيزیک- زلزله شناسی این پژوهشگاه، چندی پيش موفق به اخذ رتبه برتر برای ابداع "کرنش سنج ماره ای" از "چهارمين جشنواره ملی 
نوآوری و شکوفایی فجر انقالب اسالمی" گردید. این نشریه ضمن تقدیر از کوشش های ارزنده این دانشجوی کوشا و ارج نهادن به آنها، با او در 

اتباط با ابداعش به گفتگو نشست، که ماحصل آن را در زیر می خوانيد: 

و  سنج  کرنش  مورد  در  قدری  لطفًا  چيز  هر  از  •قبل  	
چيستی آن توضيح دهيد؛ آیا کرنش سنج همان فشار 

سنج است؟
های  کرنش  آشکارسازی  برای  است  ای  وسیله  سنج  •کرنش  	
فلزی  ساختارهای  و  ها  سازه  اجسام،  در  شده  ايجاد  کوچک 
تغییر طول يک جسم  واقع میزان  و.... کرنش در  و غیرفلزی 
در يک جهت نسبت به حالت اولیه آن است. اين تغییر در اثر 
تنش يا فشار خارجی بوجود می آيد. با تعیین کرنش توسط 
و  میزان کرنش  بین  موجود  روابط  از  استفاده  و  کرنش سنج 
نیز  را  فشار  میزان  توان  می  نظر،  مورد  هدف  بر  وارده  فشار 
فشار  عنوان  به  میتوان  سنج  کرنش  از  بنابراين  آورد.  بدست 

سنج نیز استفاده کرد.
•موارد مصرف کرنش سنج و مزایا و فواید آن چيست؟ 	

آنها  دقت  به  توجه  با  ها  سنج  کرنش  مصرف  موارد  جمله  •از  	
می توان به مانیتورينگ سازه های بزرگ مانند سدها، پل ها 
آزمايشگاهی  تحقیقات  همچنین  و  بزرگ  های  ساختمان  و 
برای تعیین ضرايب االستیک و پالستیک در مواد فلزی و غیر 
فلزی نام برد. از ديگر کاربردهای کرنش سنج ها می توان به 
استفاده آنها در تعیین میزان جابجايی و فشردگی يا کشیدگی 

در ساختارهای زمین شناسی اشاره کرد.
• کرنش سنج ماره ای چيست و چه تفاوتی با سایر کرنش سنج ها دارد؟	

•کرنش سنج ماره ای در واقع يک کرنش سنج اپتیکی است که در آن از تکنیک ماره در اپتیک برای آشکارسازی کرنش های کوچک مقیاس ايجاد شده در هدف مورد  	
نظر استفاده شده است.

• کمی در مورد کرنش سنج ماره ای خودتان صحبت کنيد.	
•اين کرنش سنج  از دقت بااليی نسبت به ساير نمونه های موجود برخوردار است و از ويژگی های بارز آن سادگی در استفاده، قابلیت تنظیم دقت برای کاربردهای  	

گوناگون است.
•در واقع می خواهم این را بدانم که کرنش سنج شما دارای چه ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از نمونه های قبلی متمایز کرده و اصاًل چه  	

باعث شده که به عنوان یک اختراع جدید به ثبت رسيده و در چهارمين جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقالب اسالمی رتبه کسب کند؟
•در واقع کرنش سنج های موجود در بازار از نوع الکتريکی هستند که شامل رسانای فلزی انعطاف پذيرند که در اثر تنش ايجاد شده به آنها ولتاژ خروجی آنها تغییر می  	
کند. اين ولتاژ به میزان جابجايی اتفاق افتاده توسط يک رابطه تبديل می شود که اين عمل باعث کاهش دقت آنها می شود. همچنین اين آشکارسازها تابع شرايط 
محیطی مانند دما هستند، که دقت آنها در حدود دهم میلیمتر است. اما کرنش سنج ماره ای که من ساخته ام، مستقیماً جابجايی را بدست می دهد و خروجی آن تابع 

شرايط محیطی نیست. ضمن اينکه دقت آن هم از مرتبه میکرومتر است. 
اين کرنش سنج در مقايسه با نمونه های اپتیکال موجود که در آنها از سیستم فیبرنوری استفاده شده و دارای دقتی در حدود 10 میکرومتر و نیز ساختار پیچیده ای 
هستند که ساختن شان را هزينه بر می سازد؛ به مراتب ساده تر، ارزان تر و دقیق تر است. به طور کلی کرنش سنج ماره ای که موفق به ابداع آن شدم، نسبت به ديگر 
انواع آن، به دلیل سهولت استفاده، دقت باال، عدم حساسیت نسبت به شرايط محیطی، قابلیت تنظیم دقت، متمايز و ويژه است و به همین داليل اين آشکارساز به عنوان 

يک اختراع جديد به ثبت رسیده و در جشنواره ملی نوآوری به عنوان يک اختراع برگزيده انتخاب شد.
•اگر این کرنش سنج متداول شود، چه فوایدی خواهد داشت؟ 	

•اين کرنش سنج همانگونه که گفته شد، بدلیل راحتی در ساخت آن قابلیت بااليی در تجاری سازی و انبوه سازی دارد که از آن می توان به صورت گسترده جهت مانیتور  	
کردن سازه های بزرگ و تحلیل خطر در آنها و همچنین برای انجام مطالعات آزمايشگاهی ) به علت دقت مناسب آن( مانند تعیین ضرايب االستیک و پالستیک و... 

استفاده کرد.   
•قيمت ساخت این کرنش سنج را چه مقدار برآورد می کنيد؟ 	

•شايد در حال حاضر نتوان رقم دقیقی را به عنوان قیمت تمام شده برای ساخت اين کرنش سنج معین کرد، ولی آنچه که مسلم است قیمت تمام شده برای هر نمونه  	
از اين سنسورها نسبت به ديگر نمونه ها، پايین تر خواهد بود؛ زيرا ابزارهای بکار رفته در آن بسیار ارزان و در دسترس هستند.    



6

معاونت آموزش و تحصيالت تکميلی        
در بخش مدیریت تحصيالت تکميلی: برگزاري مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال  1392-1391 در رشته هاي مهندسي عمران-  مهندسي زلزله و ژئوفیزيک- زلزله شناسي )61 نفر( و اعالم 
نتايج به سازمان سنجش آموزش کشور؛ پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديد الورود در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد؛ انجام امورآموزشي و پژوهشي حدود 120 دانشجوي کارشناسي ارشد و دکترا شامل ثبت 
نام، انتخاب واحد، برگزاری جلسات ارائه سمینار ارشد و دکتری، برگزاری جلسات دفاع از پايان نامه ارشد، برگزاری جلسات امتحان جامع و دفاع از پروپوزال، پیش دفاع و دفاع نهايی از رساله دکترا؛ تنظیم تقويم 
آموزشي نیمسال اول 92-91، برنامه هفتگي کالسها و برنامه ريزي امتحانات پايان ترم، استعالم دروس براي ارائه در هرنیمسال از پژوهشکده و تصويب در شوراي تحصیالت تکمیلي؛ برگزاری امتحانات پايان 
ترم نیمسال دوم 91-90؛ برگزاری نه جلسه شورای تحصیالت تکمیلی جهت تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی و پیگیری مصوبات شورا؛ برگزاري مراسم آغاز سال تحصیلي جديد)92-91(؛ انجام امورمربوط 
به قرارداد حق التدريس اعضاي هیأت علمي پژوهشگاه)نیمسال اول و دوم 91-90(؛ انجام امور مربوط به ارسال پايان نامه های فارغ التحصیالن به مرکز اسناد و کتابخانه ملی؛ انجام امور مربوط به پژوهانه 
دکتری؛ انجام امور مربوط به درخواست معافیت تحصیلی دانشجويان ورودی 90 از سازمان نظام وظیفه؛ انجام امور مربوطه به فراغت از تحصیل 17 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی 
زلزله گرايش سازه، 7 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله گرايش ژئوتکنیک، 4 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزيک- زلزله شناسی، 4 نفر دانشجوی دکترای ژئوفیزيک- زلزله 
شناسی، 11 نفر دانشجوی دکترای مهندسی عمران- مهندسی زلزله؛ اطالع رسانی مربوط به دستورالعمل ها و آيین نامه های آموزشی از طريق وب سايت پژوهشگاه؛ اعطای وام به تعدادی از دانشجويان ) وام 
تحصیلي 43 نفر؛ وام وديعه مسکن 8 نفر(؛ انجام امور مربوط حج اساتید و دانشجويان؛ برنامه ريزی استفاده دانشجويان از امکانات ورزشی)استخر( و برگزاری مسابقات تنیس روی میز؛ اطالع رساني مربوط به 

دستورالعمل ها و آيین نامه آموزشي از طريق وب سايت پژوهشگاه؛ انجام امور مربوط به بیمه حوادث 132 نفر از دانشجويان؛ برگزاری مسابقات تنیس در تاريخ 90/11/18 به مناسبت دهه فجر؛
در بخش آموزش های  تخصصی کوتاه مدت: برگزاری دوره های: دومین و سومین دوره تحلیل خطر زمین لغزش، سومین دوره جداسازی لرزه ای سازه ها، اولین و دومین دوره تحلیل دينامیکی 

و اصول آيین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها، 
در بخش آموزش های همگانی: برگزاری چهارمین گردهمايی رابطین مانور سراسری؛ ارزيابی گزارش هاي ارسالی استان ها مربوط به نحوه اجرای سیزدهمین مانورسراسری زلزله و ايمنی  در مدارس 
کشور و انتخاب استان های برتر؛ جمع آوری اطالعات و تکمیل  200پرسشنامه از مدارس شهر تهران مربوط به پروزه ارزيابی مانور سرسری زلزله ؛ برگزاری چهارمین تمرين سراسری زلزله وايمنی ويزه 

مهدهای کودک 

معاونت پژوهش و فناوری
در مدیریت امور پژوهشی:  تکمیل پرسشنامه و آمار شش ماهه اول سال 1390 در راستاي بند م ماده 224 قانون برنامه پنجم براي ارائه به دفتر مديريت سمات؛ برپايی و اداره غرفه پژوهشگاه در 
نمايشگاه سی امین گردهمايی علوم زمین در محل سازمان زمین شناسی، پیگیری و بروز رسانی وضعیت پروژه  های پژوهشی اعضای هیات علمی در کارنامه  ها و بانک اطالعاتی پروژه  های پژوهشی؛ ارائه گزارش 
ماهانه ساعات کاری اعضای هیات علمی به رياست پژوهشگاه؛ کنترل وضعیت اعتبارات پروژه  های پژوهشی برای تايید يا رد درخواست  های خريد و پرداخت؛ برگزاری پنج جلسه شورای پژوهشی و فن آوری؛ 
بررسی هشت پروژه پژوهشی مصوب: " بررسي اثر اندرکنش سد-مخزن بر رفتار لرزه اي سدهاي خاکي"، " تغییرات تنش کولمب در نواحي شرق ايران مرکزي و البرز " ، " طراحی و ساخت ايزوالتورهای 
هیدرولیکی و میراگرهای انقباض محوری در مقیاس واقعی"، " توسعه روشهاي تشخیص اتوماتیک فازهاي لرزه اي"، " بررسي و شناسايي و رفتار زمین لغزش ها با استفاده از ثبت ارتعاشات محیطي"، " تعیین 
ساختار سرعتي سه بعدي پوسته در جنوب شرقي زاگرس )شمال بندر عباس( به روش توموگرافي محلي، " توسعه روش تحلیل استاتیکی غیر خطی در پل های مورب با توجه به اثر هم زمان پیچش و خمش"، 
" انتخاب شتابنگاشت های حوزه نزديک براي انجام تحلیل هاي دينامیکي غیرخطي بر اساس تلفیق مشخصات حوزه زمان و فرکانس"؛ بررسی پنج گزارش نهايی از پروژه های: " مطالعه نوفه پس زمینه برای 
کلیه ايستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن در سال 2009"، "ارزيابی عملکرد لرزه ای موردی يک ساختمان با میانقاب بنايی در زلزله بم"، " توسعه و کاربرد روش سازواري در بررسی پايداری 

لرزه ای شیروانی ها"، " بررسی عددی عملکرد پايه اصطکاکی دو يا چند اليه با در نظر گیری اثر مولفه قائم زلزله " ، "ارزيابي روشهای کاربردی برای آموزش زلزله به کودکان پیش دبستانی" 
در مرکز ملی پيش بينی زلزله: شرکت در دوازدهمین دوره آموزشی "مخاطرات دريايی- پیش بینی و هشدار مخاطرات دريايی" که با هدف پیش بینی و هشدار امواج سونامی در دريای عمان و 
دريای خزر توسط موسسه ملی اقیانوس شناسی، خردادماه سال جاری در سالن همايش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. شرکت در پانزدهمین کنفرانس ژئوتکنیک ايران در ادريبهشت ماه  

امسال ) 1391( با ارائه مقاله ای تحت عنوان "ضرايب مدل فیلترARMA  در تفکیک رويدادهای لرزه ای"
در کتابخانه : تهیه و خريد 95 عنوان کتاب التین و 97 عنوان کتاب فارسی و 61 عنوان کتاب الکترونیکی از نمايشگاه کتاب تهران، تهیه و تمديد اشتراک 34 عنوان نشريه الکترونیکی برای سال 
2012 میالدی، افزايش قفسه چوبی کتابخانه برای گسترش فضای مخزن، افزايش پايان نامه و سمینارها، گزارش های فارسی ، گزارش های التین و طرح های پژوهشی پژوهشگاه و...، پیگیری روند تمديد 
اشتراک برای بانکهای اطالعاتی تخصصی  و رايزنی در مورد برقراری ارتباط،  افزايش عضويت طرح غدير و تسويه حساب فارغ التحصیالن، راه اندازی وبالگ کتابخانه جهت اطالع رسانی و دستیابی به منابع 
در کمترين زمان، دريافت 320 درخواست مقاله الکترونیکی توسط اعضای کتابخانه و ارسال فايل PDF مقاالت از طريق ايمیل، همکاری با امور مالی و اتمام پرونده های  مالی و سفارشات خارجی تا سال 
2011 میالدی، اطالع رسانی اطالعیه ها ی داخلی کتابخانه و بانکهای اطالعاتی از طريق پست الکترونیکی به تمامی اعضای پژوهشگاه، انتشار دو خبرنامه الکترونیکی تازه های کتابخانه، تهیه و اعالم گزارش 

عملکرد کتابخانه و مرکز اسناد جهت چاپ در کتاب عملکرد ساالنه پژوهشگاه از جمله مهمترين فعالیت های انجام شده بود. 
در بخش کامپيوتر: نگهداری و تعمیرات سخت افزاری سیستم  های رايانه ها، ارتقاء سیستم عامل و نرم  افزارهای مورد نیاز برای همکاران، نگهداری وتعمیرو پی گیری خدمات پشتیانی کلیه پرينترها و 
اسکنرهای موجود، تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری )باد گیری، افزايش رم، تعويض و تعمیر فن و پاور، فرمت و پارتیشن بندی مجدد، نصب و جايگزينی سیستم عامل ويندوز7 به جای  ويندوز XP  (برای 
کلیه کامپیوترهای سايت، ادامه پیاده  سازی و انجام تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری، شرکت در سمینارها و دوره های باز آموزی مرتبط با اتوماسیون، رفع اشکاالت همکاران در زمینه اتوماسیون وتنظیم 
کامپیوترها جهت استفاده از آن، تنظیم تاريخ کارتابل جديد سال 91 بر روی سرور اتوماسیون، هماهنگی با مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ايران مساعدت اين بخش جهت تخصیص فضای مناسب 
برای Backup  سرور اتوماسیون بر روی SAN  و انجام تنظیمات مرتبط، همکاری مستمر با دبیرخانه پژوهشگاه جهت استفاده از اتوماسیون داخلی و اتوماسیون وزارت علوم، شرکت در جلسات کمیته فنی 
خريد، بررسی و پیگیری درخواست های خريد، تغییر و ارتقا اقالم رايانه ای، طراحی و پیاده سازی وب سايت جديد پژوهشگاه از ابتدای فروردين ماه تاکنون، به روزرسانی و مديريت پورتال خارجی پژوهشگاه، 
به روزرسانی مستمر پايگاه اطالع رسانی و سايت داخلی پژوهشگاه، تهیه Backup از کل وب سايت و اينترانت، مديريت و مانیتورينگ مداوم پهنای باند اينترنتی پژوهشگاه به منظور توزيع بهینه اينترنت، 
نگهداری تمامي تجهیزات شبکه و توسعه تعداد نودهای فعال در سطح پژوهشگاه و بررسی مداوم سوئیچ  ها و ديگر تجهیزات شبکه، سرويس و رفع نقص دستگاه راديويی ارتباط اينترنت پژوهشگاه با فیزيک 
نظری و به روزرسانی نرم افزار آن که باعث افزايش کارايی و بهبود عملکرد و باال رفتن قابلیت افزايش پهنای باند درصورت لزوم  می گردد، تهیه و جايگزينی سیستم جديد سخت افزاری )ارسال کننده و دريافت 
کننده( سرويس اينترنت در سمت سرويس دهنده، تعريف و برقراری سايت FTP مورد درخواست خانم گواهی برای پروژه دکتر منصوری )مديريت بحران( و انجام تعاريف الزم، برسی مجدد روش های کنترل 
پهنای باند شبکه داخلی و نیز افزايش امنیت داخلی سیستم ها و تهیه گزارش کتبی و شفاهی و ارائه آن در جلسه هیات رئیسه، پی گیری تمديد قرارداد سرويس اينترنت پژوهشگاه، تنظیم ساعت کلیه سرورها 
و سرويس ها در اولین روز کاری فروردين91، تغییر کلیه آنتی ويروس های سرورها به نسخه جديد با License سال جديد و تنظیم آنتی ويروس سرور مرکزی و تعاريف الزم برای بروزرسانی اين نرم افزار در 
کلیه نودهای شبکه پیرو تمديد قرارداد License آن، فعال سازی نود اضافی در کتابخانه جهت تغییر مکان کامپیوترهای مخزن، کنترل و بررسی سرور Mail و تغییر در فضای Mail Boxها و حذف بعضی 
Accountهای بالاستفاده، بررسی مجدد و حصول اطمینان از اتصال کامپیوترهای سايت به چاپگر سايت، بررسی مشکالت و راهکارهای استفاده بهینه از چاپگر سايت دانشجويان، شرکت در جلسات مربوط 

به امور فنی و کامپیوتری سیستم اتوماسیون اداری مرکزی وزارت علوم )سیستمERP( و دادن گزارشات الزم و شرکت در سمینار امنیت سرورها در شبکه از جمله فعالیت هايی بود که انجام گرفت.

معاونت برنامه ریزی و پشتيبانی
برگزاری دومین دوره مسابقات تنیس روی میز در دو گروه آقايان و خانم ها بین اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجويان، به مناسبت دهه مبارک فجر 

برگزاری دوره آموزشی بانک های اطالعاتی و دوره های: پدافند غیرعامل، مديريت زمان، منابع انسانی و مهندسی فرهنگی برای مديران و کارشناسان، با همکاری دفتر تحول اداری و فناوری اطالعات 
وزارت علوم

استقرار پزشک معتمد در پژوهشگاه
تهیه محل اقامت به منظور استفاده از امکانات رفاهی در شهر مقدس مشهد و شهرستان محمودآباد طی ايام تابستان

انجام اقدامات الزم به منظور سهولت در انجام امور بیمه ای ) متمرکز نمودن بیمه های شخص ثالث، بدنه، مسوولیت مدنی و... از چندين نمايندگی بیمه ايران در يک نمايندگی(

پژوهشکده زلزله شناسی
ارسال چند مقاله به کنفرانس ESC 2012 مسکو  روسیه و پذيرش آنها

تهیه گزارش زمین لرزه های: 1390/10/29شمال خاوری نیشابور، زمین لرزه های دی و بهمن 90، شهرهای اراک و آشتیان، 1390/11/21، خاور کیالن دماوند، زمین لرزه 1390/12/08، شمال 
راورکرمان، زمین لرزه بیستم مه 2012 شمال ايتالیا و گزارش فوج زمین لرزه های دی و بهمن 90، شهرهای اراک و آشتیان

برگزاری تعداد هشت جلسه شورای پژوهشی- آموزشی پژوهشکده زلزله شناسی، همراه با 26 مصوبه 
برگزاری تعداد سه جلسه در گروه زلزله شناسی، سه جلسه در گروه لرزه زمینساخت و يک جلسه در گروه زلزله شناسی مهندسی 

همکاری در برگزاری پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزيک ايران )28- 26 ارديبهشت 1391(
شرکت اعضای هیات علمی در پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزيک ايران )داوری مقاالت، ارائه مقاله و ...(

ارسال دو مقاله به کنفرانس EGU 2012  وين و پذيرش آنها
ارسال چند مقاله به پانزدهمین  کنفرانس جهانی مهندسی زلزله  WCEE 15 پرتغال و پذيرش آنها

از معاونت ها و پژوهشکده ها چه خبر؟
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ارائه مقاله به کنفرانس Chaos and Complex- May 2012  ترکیه
ارسال يک مقاله به کنفرانس  2012  مغولستان و پذيرش آن

Natural Science 2012 پذيرش يک مقاله ژورنال
پذيرش يک مقاله در پژوهشنامه پژوهشگاه

همچنین اهم فعالیت های آزمايشگاه زلزله شناسی به شرح زير می باشد: بازديد و جمع آوری ماهانه  اطالعات دستگاه های  شبکه لرزه نگاری سدآزاد در قالب پروژه ارتباط با صنعت، برداشت از 140 
نقطه برای آزمايش های اندازه گیری میکروترمور در شهرستان کرج در قالب پروژه ارتباط با صنعت، برداشت داده های ارتعاش محیطی به منظور بررسی ويژگی های آبرفت عمیق تهران در قالب پروژه پژوهشی 
پژوهشکده ژئوتکنیک، برگزاری دوره های آموزش عملی آشنائی با دستگاههای لرزه نگاری و شبکه های موقت برای دانشجويان ارشد و دکترا در پژوهشگاه طی چندين مرحله، آموزش مقدماتی آشنايی 
باتجهیزات لرزه نگاری برای تعدادی از مخترعین نوجوان کشور، انجام آزمايش های اندازه گیری  داده های انفجاری جاده قديم قم در قالب پروژه ارتباط با صنعت، نصب و راه اندازی 9 ايستگاه شبکه موقت 
لرزه نگاری شامل شش دستگاه لرزه نگار CMG-6TD و سه دستگاه شتابنگار CMG-5TD در ارتباط با زلزله 6 بهمن شهرستان اراک و جمع آوری داده های آن به مدت دو ماه، برداشت داده های لرزه 
نگاری استان خوزستان )دارخوين( به مدت يک هفته با توانمندی 11 ايستگاه لرزه نگاری موقت در قالب پروژه ارتباط با صنعت، نصب و راه اندازی شبکه لرزه نگاری موقت با توانمندی 11 ايستگاه در منطقه 
سد گتوند در قالب پروژه ارتباط با صنعت، برداشت داده های لرزه نگاری به منظور نوفه سنجی ايستگاه لرزه نگاری در شهريزد، برداشت 65 نقطه آزمايش های اندازه گیری  به منظور شناسائی و بررسی رفتار 

زمین لغزش ها با استفاده از ثبت ارتعاشات محیطی بر روی زمین لغزش مشرف به سد لتیان در قالب پروژه پژوهشی.

پژوهشکده مهندسی سازه
تصویب 14 طرح پژوهشی به شرح زیر: »تعیین مشخصات سازه و تشخیص خرابی تنها با استفاده از پاسخ لرزه ای«، »بررسی عددی رفتار لرزه ای سقف شناور مخازن ذخیره مايع«، »مطالعه 
آزمايشگاهی بادبندهای با خروج از مرکزيت در صفحه اتصال میانی«، »اتالف انرژی لرزه ای توسط حرکت گهواره ای و تسلیم المانها در پای ستونها«، »بررسی مقايسه ای تقاضای لرزه ای کلیدهای برشی 
خارجی در پلهای بزرگراهی بتن آرمه معمولی و مورب«، »اثرات غیر خطی حرکت سطح آزاد سیال بر پاسخ لرزه ای سقف های شناور تک اليه در مخازن ذخیره مايعات«،  »تحلیل قابلیت اعتماد لرزه اي 
شبکه هاي توزيع آب با در نظر گرفتن عدم قطعیت هاي مکانیکي و هیدرولیکي«، »روش طراحي بر اساس تغییر مکان براي ساختمان هاي قاب خمشي بتن مسلح نامتقارن«، »بررسي تاثیر چگونگي اعمال 
ضوابط کنترل تغییر مکان بر رفتار لرزه اي ساختمان الغر با قاب خمشي وي ژه«، »بررسي و مقايسه ارزش نسبي مهاربند کمانش تاب تمام فوالد با ديوار برشي فوالدي«، »شناخت و بررسي دقت روش هاي 
ارزيابي آسیب پذيري و عملکردي بیمارستان ها در برابر زلزله«، »مطالعه عملکرد لرزه اي پل هاي متداول تیر و دال بتني مجهز به سیستم هاي مقید کننده طولي«، »ارزيابي رفتار دينامیکي پل هاي طويل 

تحت تحريکات چند تکیه گاهي در حوزه نزديک«،  »انتخاب شتابنگاشت های حوزه نزديک براي انجام تحلیل هاي دينامیکي غیرخطي بر اساس تلفیق مشخصات حوزه زمان و فرکانس«
اتمام ده طرح پژوهشی به قرار زیر: » اثر مدفون  بودن پی بر اندرکنش دينامیکی خاک-سازه«، »بررسی اثرات مولفه شتاب قائم زلزله بر قابهای خمشی فوالدی ساختمانی«، »طراحی و ساخت 
ايزوالتورهای االستومتری برای مقاوم سازی و طراحی سازه های مقاوم دربرابر زلزله«، »کنترل پیچش سازه های نامتقارن با استفاده از توزيع میراگر«، »ارزيابی عملکرد لرزه ای موردی يک ساختمان با میانقاب 
بنايی در زلزله بم«، »نتخاب شتابنگاشت های براي تحلیل لرزه اي غیرخطي بر اساس مشخصات طیفي«، »کنترل نیمه فعال پل های مورب به روش عددی«، »مطالعه تحلیلی رفتار لرزه ای سکوهای دريايی 
در خلیج فارس  با سیستم سازه ای  ويژه نصب به روش شناوري«، »بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مولفه های دورانی ناشي از زلزله بر پاسخ سازه هاي ساختماني«، »بررسی اثر بار قائم و رفتار نمونه تعمیر 

شده با گروت در میانقاب مهندسی دارای فیوز لغزان«
در اجرای هر چه بهتر سیاست های و راهبردهای پژوهشکاه بیش از 59 جلسه تخصصی توسط گروه ها و شورای پژوهشی آموزشی پژوهشکده سازه در راستای نیل  به اهداف ذيل با بیش از 410 

مصوبه انجام گرديده است:
 سازماندهي فعالیت هاي پژوهشي در راستاي اولويت هاي برنامه راهبردی پژوهشگاه و حمايت از فعالیت هاي پژوهشي تخصصی گروه ها

 ايجاد و تقويت بستر مناسب براي طرح هاي تحقیقاتي گروه پژوهشي 
استفاده بهینه از امکانات و نیروهاي انساني موجود در جهت انجام فعالیت هاي علمي – پژوهشي 

سازماندهی همکاری با واحد تحصیالت تکمیلی از جمله  ارائه دروس مختلف و راهنمايی پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 
برقراري ارتباطات علمي – تحقیقاتي با ساير مراکز علمي داخلي و بین المللي

بررسی مسائل و مشکالت روز پژوهشکده ) فعالیت های آزمايشگاه، درخواست های اعضای هیات علمی و امور اداری پژوهشکده(
شرکت اعضاي پژوهشکده در جلسات آئین نامه ها و استانداردهای کشوري شامل جلسات گروه های کاري استاندارد 2800، گروه های کاري نشريه 360 و ...

شرکت اعضاي پژوهشکده در جلسات پژوهشي ساير نهادها شامل شرکت گاز، شرکت نفت، نوسازي مدارس  و ...
تشکیل جلسات بیش از 59 جلسه کاري شوراهای تخصصی در گروه های: مديران، ساختمان، شريان های حیاتی، دينامیک سازه و سازه های خاص  به همراه 410 مصوبه 

برگزاری دوره های: اولین دوره آموزشي - تخصصي » آشنايی با برآورد و کاهش ريسک لرزه ای و ارتقای عملکرد در پل ها« و »سومین دوره آموزشي - تخصصي« جداسازي لرزه اي سازه ها با همکاری 
گروه آموش های تخصی کوتاه مدت پژوهشگاه

انجام هشت پروژه پژوهشی مصوب در آزمايشگاه مهندسی سازه به شرح رير: »بهسازی لرزه ای تیر سر ستون پايه متداول پل های بزرگراهی«، »مطالعه تحلیلی و آزمايشی اندرکنش نیروی محوری 
و برشی در ستون  های بتنی«، »بررسی رفتار لرزه ای ساختمان  های آجری کالفدار بطور تحلیلی و آزمايشگاهی«، »بررسی و مقايسه ارزش نسبی مهاربند کمانش تاب تمام فوالدی با ديوار برشی فوالدی«، 
»ارائه مدل رفتار غیر خطی پانل های مصالح بنايی دارای بازشو برای تحلیل غیر خطی لرزه ای قاب های بتن مسلح مرکب«، »بررسی رفتار قاب های بتنی میانپر با میانقاب مصالح بنايی و ديوارهای مصالح 
بنايی مقاوم شده با کامپوزيت های سیمانی مسلح الیافی«، »ارزيابی آسیب پذيری لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه و محتويات« و »بررسی اثر بار قائم و رفتار نمونه تعمیر شده 

با گروت در میانقاب مهندسی دارای فیوز لغزان«.

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنيک
تصویب سه طرح پژوهشی به شرح زیر: »کاربرد روش اجزای مرزی سريع درتحلیل لرزهای محیط االستیک 2بعدی درحوزه زمان«، »بررسی اثراندرکنش سد – مخزن بر رفتارلرزهای سدهای 

خاکی«، »بررسی وشناسايی رفتار زمین لغزش ها با استفاده از ثبت ارتعاشات محیطی«
اتمام پروژه پژوهشی »توسعه و کاربرد روش سازواری در بررسی پايداری لرزه ای شیروانی ها«

انجام فعالیت پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی اين پژوهشکده در قالب 22 پروژه مصوب و فعال، با همکاری ساير کارشناسان و همکاران پروژه، در پژوهشگاه؛
برگزاری 7 جلسه شورای پژوهشکده در مدت مورد نظر با 22 مصوبه

برگزاری 5 جلسه شورای گروه های پژوهشی پژوهشکده با 15 مصوبه
انجام پروژه های ارتباط با صنعت به شرح ذيل: » ريزپهنه بندی استان البرز«، »ريزپهنه بندی شهر اراک«، »ارائه خدمات علمی و مطالعاتی ساختگاه طرح چشمه نور ايران«

انجام فعالیت های آموزشی در پژوهشگاه؛ از جمله برگزاری دوره های تخصصی و فارغ التحصیلی 4 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
فعالیت های بخش آزمايشگاه پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک نیز به شرح ذيل میباشد: »انجام تمامي آزمايش هاي پروژه های پژوهشی مصوب و فعال پژوهشکده )مانند گسلش سطحی( به سفارش 
و نظارت اعضای هیئت علمی اين پژوهشکده«؛ »انجام کلیه امور نگهداری، تعمیرات، طراحی و ساخت ابزار مورد نیاز«، »انجام آزمايشات ژئوفیزيکی )ژئوسايزمیک و ژئوالکتريک( در قالب پروژه های ارتباط 
با صنعت«، »انجام آزمايشات دينامیک خاک )سه محوری سیکلی و ستون تشديد( مربوط به پروژه های ارتباط با صنعت«، »انجام ساير آزمايشات مربوط به پروژه های پزوهشی، مشترک با ساير پژوهشکده 

ها«  

پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
اخذ موافقت قطعی برای پژوهشکده مديريت خطرپذيری و بحران پژوهشگاه از شورای گسترش آموزش عالی

اخذ مجوز پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد با گرايش مديريت خطرپذيری از رشته عمران – زلزله از شورای پژوهشگاه
اخذ موافقت پژوهشگاه با برگزاری دوره کارشناسی ارشد پژوهش محور مديريت خطرپذيری و بحران و انجام پیگیريهای الزم از شورای گسترش آموزش عالی

 Risk, Hazards & Crisis in Public ،مهندسی عمران شريف ،Geophysical Journal International ،Natural Hazards چاپ مقاالت همکاران در ژورنالهای معتبر علمی نظیر
Policy

شرکت در کارگاه ها و نشست های تخصصی نظیر:”هشتمین سالگشت زلزله بم: بم پیش و پس از زلزله” - دی 1390، “مديريت کاهش ريسک زلزله در مناطق شهری” در ترکیه - دی ماه 1390، 
“راهکارهای اسکان اضطراری در شهر تهران” – بهمن 1390، برگزاری کارگاه يک روزه در شهر بم با عنوان “تأثیرات اجتماعی زلزله بم بر زنان”- بهمن 1390

 ارائه سخنرانی علمی تحت عنوان “امکانات نظری و روش شناختی جامعه شناسی برای مطالعه زلزله” در پژوهشگاه- اسفند 1390
پذيرش مقاالت همکاران در ژورنالهای معتبر علمی نظیر: 

 Rebuilding Sustainable Communities with Vulnerable Populations after the، International Journal of Disaster Resilience in the built environment
Cameras Have Gone: A Worldwide Study

 ارسال مقاله برای پانزدهمین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله )15WCEE(، چهارمین کنفرانس کاهش خطر در سوئیس
شرکت در پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزيک ايران- ارديبهشت 91، دومین کنفرانس ملی مديريت بحران با رويکرد “نقش نوآوری های نوين در کاهش آسیب پذيری ناشی از حوادث غیرمترقبه”-خرداد 

. 91
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یادواره زلزله های ایران
زلزله منجیل- رودبار

           اشاره
 به استناد گزارش های منتشر شده مراجع ملی و بین المللی، ايران 20 درصد از
 مجموع 160 زلزله مخرب يک قرن اخیر جهان را به خود اختصاص داده و در عین
 حال حدود 80 درصد از مساحت کل کشور در مناطق و شرايطی قرار دارند که از
 وضعیت لرزه خیزی بااليی برخوردار بوده و به جد از گزند زمین لرزه های بزرگ

در امان نمی باشند.
 امروز بیش از دو دهه از زلزله مخرب و هولناک رودبار و منجیل می گذرد. اين زلزله
 مهیب اگر چه يکی از مخرب ترين رويدادهای چند دهه اخیر کشور می باشد؛ اما به
 رغم تلفات، خسارات و خرابی های فراوانی که برجای گذاشت؛ نقطه آغاز تحوالت
 مهمی در زمینه توجه به واقعیت موقعیت لرزه خیزی کشور، جدی انگاشتن آن،
 تحول در برنامه ريزی های ساخت و ساز، تدوين قوانین و مقررات، تغییر در نظام
 مهندسی، توجه به امر فرهنگ سازی و آموزش، دقت در امر اطالع رسانی و توسعه

شبکه لرزه نگاری کشور بود.
 سطور زير که به بهانه بیست و دومین سالروز وقوع اين زلزله به نگارش درآمده؛
 ضمن مرور و بررسی مجدد اين رويداد، لزوم توجه بیش ار پیش به وقوع زمین لرزه
 در کشور را گوشزد می کند؛ چرا که می دانیم اين زلزله اولین زمین لرزه بزرگ
ندارد که ترديدی وجود  بنابراين هیچ  بود.  نخواهد  آن هم  آخرين  و  نبوده   کشور 
 آگاهی از چنین واقعیتی مسوولیت ما را در مواجهه با اين پديده طبیعی سنگین

 تر می سازد.

بررسی زلزله 31 خرداد 1369 رودبار ـ منجيل
گزارش لرزه خيزي

زلزله 31 خرداد 1369 )21ژوئن 1990( منجیل ـ رودبار در استان هاي گیالن و زنجان در ساعت 30 بامداد به وقت ايران و ساعت 21 به وقت گرينويچ به وقوع پیوست. مرکز سطحي 
اولیه اي که توسط مراکز مختلف  ايران، فرانسه و آمريکا در مقیاس  امواج حجمی ) Mb( محاسبه شد؛ به ترتیب عبارتند از: 7,3، 6,4 و 6,8 ريشتر.

چیزی که مسلم است، فاجعه آمیزترين اثر اين زمین لرزه در شهرستان رودبار، روستاهاي تابعه و شمال غرب استان زنجان در ناحیه طارم علیا بروز نمود و تا شعاع صدکیلومتري 
باعث خسارات جاني و مالي فراوان گرديد. ارتعاشات حاصل از امواج لرزه اي اين زمین لرزه حتی در بخش هايي از استان هاي آذربايجان شرقي، تهران، مرکزي، مازندران، سمنان، همدان و 

کردستان به مدت حدود 60 ثانیه احساس گرديد و موجب وحشت عمومي شد، که خوشبختانه خسارات جاني و مالي در اين مناطق به همراه نداشت.
يکی از ويژگی های خاص زلزله منجیل و رودبار اين بود که اين زمین لرزه بر خالف زمین لرزه هاي بزرگ گذشته که در مناطق دور افتاده و کم جمعیت اتفاق مي افتادند و تنها روستاها 
و شهرهاي کوچک مورد هجوم امواج لرزه اي قرار مي گرفتند؛ در يک منطقه پرتراکم از نظر جمعیت اتفاق افتاد، بطوري که عالوه بر روستاهاي موجود در منطقه، چندين شهر مهم کشور نیز 
تحت تأثیر آن قرار گرفتند. آنچه که از آمار و اطالعات پس از وقوع زمین لرزه بدست آمده، نشان مي دهد که نتیجه وقوع اين زمین لرزه حدود 37 هزار نفر کشته، تخريب کامل صدهزار 

واحد ساختماني اعم از ساختمان هاي روستايي، تجاري و غیره و400 هزار بي خانمان بوده است. 
چند ساعت پس از وقوع زمین لرزة اصلي نیز چندين پسلرزه در مواردي با بزرگي بیش از پنج ريشتر اتفاق افتاد؛ به طوري که تا نه روز پس از وقوع زلزله، 17 پس لرزه باالی چهار 

ريشتر و 35 مورد پسلرزه تا چهار ماه پس از آن با بزرگي بیش از چهار ريشتر ثبت و گزارش شد.
 قابل ذکر است که اين منطقه از توان لرزه خیزي بااليي برخوردار است و مطابق نقشة خطر زمین لرزة ايران )مانوئل بربريان 1977( در معرض تخريب متوسط ) VII ( تا زياد 

 )VIII,IX,X(قرار دارد؛ بطوريکه در هزار سال اخیر، 16 زلزله با بزرگي بیش از شش ريشتر در اين منطقه گزارش شده است. 

جایگاه زمينساخت منطقه
ناحیه وقوع زلزله در رشته کوه هاي البرز در شمال غرب ايران قرار گرفته است. رشته کوه هاي البرز از يک ناحیه کماني شکل باريک با طاق ديس ها و ناوديس های موازي تشکیل 

شده که مرز جنوبي تحدب پهناور درياي خزر را تشکیل مي دهد. 
اين ناحیه در شمال با بلوک خزر و در جنوب با پهنه ايران مرکزي مواجه است. در بخش غربي اين ناحیه محور ساختمان هاي زمین شناسي داراي يک روند NW-SE بوده که تقريباً 
با بخش شمالي کمربند چین خورده فعال زاگرس موازي است. از سوي ديگر در بخش شرقي منطقه البرز روند محور ساختمان هاي زمین شناسي تقريباً NE-SW و به موازات گسل کوير 

بزرگ )درونه( مي باشد.

تاریخچه لرزه  خيزي منطقه 
آمار داده هاي لرزه اي دستگاهي )يکصد سال اخیر( و تاريخي نشان مي دهد که اين ناحیه از توان لرزه خیزي بااليي برخوردار است و مطابق نقشه خطر زمین  لرزه ايران اين ناحیه در 

منطقه  تخريب متوسط تا زياد قرار دارد. 

مهمترین گسل هاي شناخته شده منطقه 
   گسل هاي مهم اين منطقه عبارتند از: 1ـ گسل شمال البرز با روند شمال غرب ـ جنوب شرق با شیب زياد به سمت جنوب غرب؛ 2ـ گسل الهیجان با روند شمال شرق ـ جنوب 
غرب؛ 3ـ گسل ماسوله با روند شمال غرب ـ جنوب شرق؛ 4ـ گسل رودبار با روند شرق ـ غرب با شیب زياد به سمت شمال؛ 5ـ گسل کولور با روند شمال غرب ـ جنوب شرق؛ 6ـ گسل 

آستارا با روند شمال ـ جنوب

بررسی زمين لرزه و پس لرزه های زلزله 31 خرداد 1369 رودبار ـ منجيل
با توجه به اطالعات بدست آمده، وسعت خسارات به بار آمده در دو استان گیالن و زنجان بوده است. چند ساعت پس از وقوع زمین لرزه اصلي چندين پس لرزه به وقوع پیوست که 
بزرگي آنها بیش از پنج بود، بزرگترين پس لرزه حدود 12 ساعت پس از وقوع زمین لرزه اصلي اتفاق افتاد، که بزرگي آن شش ريشتر گزارش گرديد. عمق اکثر اين پسلرزه ها بین 20 ـ 10 
کیلومتر گزارش شد. قابل ذکر است که پس از نصب شبکه لرزه نگاري صحرايي مؤسسه ژئوفیزيک دانشگاه تهران، روزانه حدود چند صد پس لرزه ثبت میگرديد که بزرگي آنها در مواردي 

از پنج ريشتر هم تجاوز مي نمود. 

سازه هاي مهم منطقه و بررسی اثر زلزله بر آنها
سد سفیدرود، کارخانة سیمان 300 تني لوشان، کارخانة سیمان دوهزار تني خزر در لوشان، سد تاريک، منبع آب رشت و نیروگاه حرارتي لوشان از سازه هاي مهم منطقه مي باشند 
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که اثرات زلزله بر آنها مورد بررسي قرار  گرفته است.
است که  افتاده  اتفاق  بلنديها  نوک  حوالي  از  عموماً  کوهها  ريزش  زلزله  اين  در 
اطراف سد  و  رودبار- رشت  منجیل-  لوشان- جیرنده، جادة  لوشان،  قزوين-  در جادة 
لغزشهاي  ديگري شد. همچنین  و خسارت هاي  تخريب  موجب  و خود  سفیدرود بوده 
وسیع عموماً در توده هاي خاک و سنگ اتفاق افتاد، بطوری که حتی در يک مورد در 
اثر لغزش فتلک، اين روستا به طور کامل از بین رفت و ساکنین آن زير خروارها خاک 

مدفون شدند.
رودبنه،  در آستانه،  فراواني  خسارت هاي  موجب  نیز  زلزله رونگرايي  اين  در 
کوچصفهان و . . . شد. خرابي منبع آب شهر آستانه و باال آمدن آب همراه با ماسه در 
چاه هاي اطراف اين منطقه و خرابي هاي خانه هاي اين شهر بر اثر روانگرايي بوده است 

که خرابیها عمدتاً به دلیل نشست نامساوي و بعضاً ناپايداري پي بوقوع پیوست. 
خرابی در کارخانة سیمان 300 تني لوشان در روکش و قسمت هاي سطحي بین 
پي هاي سیلوهاي بارگیري شمارة 1 و 2 بود که اختالف فاز حرکت اين دو سیلو را 

نشان مي داد.
خوشبختانه پی ها در کارخانة سیمان دو هزار تني خزر- لوشان آسیب نديد و فقط 
خرابي در کف سازي آسیاب سیمان و نشست حدود پنج سانتیمتری و ترک خوردگي 

کف سازي در اين محدوده رخ داد که ناشي از نشست پرشدگي زير کف سازي بود.
در  نیروگاه 360 مگاواتي حرارتي لوشان که داراي دو واحد  120مگاواتي بخاري 
و يک واحد 120 مگاواتي گازي بود خرابیهاي سازه اي، مکانیکي و الکتريکي بوجود 
آمد. پي واحد شمارة يک توربوژنراتور 120 مگاواتي دچار نشست نامساوي گرديد. بر 
اثر زلزله صفحه هاي فلزي يکي از پايه ها چرخیده و بتن اطراف اين صفحه ها را دچار 
خرابي نمود. مشکل اصلي در نشست نامساوي پي توربوژنراتور بود که تراز خود را هم از 
دست داد. با قطع برق، خنک کننده هاي هیدروژني نیروگاه نیز از کار افتاد و با خروج 

هیدروژن ناشي از باز شدن سوپاپ هاي اطمینان، دو انفجار مهیب رخ داد.
سد سفیدرود از نوع بتني پايه دار است که داراي  23پايه و دو قسمت جانبي 
  g 25/0در محل اتصال سد به دامنه هاي جانبي مي باشد و براي حداکثر شتاب زلزلة
  gنیز کنترل شده است. زلزلة رودبار و منجیل با شتاب ماکزيمم g 4/0 طرح و براي
 75/0 آسیب هايي بدان وارد کرد و در محل اتصال پايه ها به پي در پايین دست سد و 
در گالري هاي زهکشي و تزريق، مسايلي را براي پي ايجاد کرد. )نشست  پانل هاي موجود 
در تاج و پايین پايه هاي سد و ترکهاي عرضي در تاج سد، ترک هاي طولي در ديوارة باال 
دست سد، ترک هاي فشاري در محل اتصال پايه ها به پي، جابجايي بین پايه ها و پي ها 
و ديوار جانبي سرريز، ترک هاي قائم و افقي در پوشش گالري و بازشدگي در اين ترک ها، 
تغییر در میزان زهکشي از تکیه گاه هاي جانبي و پي سد و نشست سطح زمین در پشت 

ديوار جانبي، موجب ترک خوردگي در روسازي و محوطه سازي پشت ديوار شد.(
در سد تاريک ترکها و خردشدگیهايي در سنگهاي حفاظ بازوي راست آن بوجود 

آمد.
منبع آب رشت به علت تشديد زلزله از پايه شکسته و منهدم شد ولي در پي آن 

هیچ خرابي به وجود نیامد.

تاسيسات و شریانهاي حياتي و صنعتي
استان هاي  در  مهّمي  صنعتي  تأسیسات  به  زلزله  اين  در  شد  ذکر  که  همانطور 
گیالن و زنجان از جمله: راه ها، پل ها، تونل ها، نیروگاه ها، پست هاي برق، آب رساني، 
سدها، مخازن آب، برج هاي آب، لوله هاي انتقال آب، گاز، نفت و تأسیسات مربوطه، 
مخابرات، تأسیسات صنعتي، کارخانجات و کارخانه سیمان -که قباًل هم اشاره اي به آنها 
داشته اي- آسیب وارد شد. همچنین به کارخانة بزرگ روغن کشي، چرمسازي، کفش، 
چوب، سیمان و شیشه که از ابعاد گسترده اي برخوردار بوده است و به کارخانجات صنايع 
نساجي و پوشاک شیمیايي و سلولزي، دارويي و غذايي، کاني غیر فلزي و صنايع فلزي 
نیز خسارت هايي وارد شد . عالوه بر آنها کارگاه ها و کارخانجات صنايع کوچکي نظیر آرد 
سازي، برنج کوبي، چاي خشک کني و واحدهاي تولید کنندة شن و ماسه صدمه ديده و 
بعضاً کاماًل تخريب شدند. خسارت سازه اي به ساير تأسیسات نیز مالحظه شد. عملکرد 
سازه هاي خاصي نظیر سیلوي بزرگ رشت در سراوان نسبتاً کم بوده ولي خسارت هاي 
وارده به ماشین آالت، نسبتاً قابل مالحظه بود. عملکرد سازه هاي خاصي نظیر سیلوها و 
بونکرهاي بتني و فوالدي، برج هاي فوالدي آب، مخازن فوالدي عظیم و دودکش ها که 

در تأسیسات صنعتي مختلف مورد استفاده قرار داشته اند خوب توصیف شد.
عالوه بر راه ها؛ وضعیت پل ها نیز در اين منطقه قابل توجه بود به اين ترتیب که 
پل بنايي قاجارية لوشان آسیب زيادي ديد و پل باستاني انبوه قبل از صفويه تخريب 
در  که  لوشان  است. پل  بوده  نسبتاً خوب  آن  فوالدي  و  بتني  انواع  عملکرد  ولي  شده 
يکصدکیلومتري رشت و در شهر لوشان از نوع خرپاي فوالدي يک دهانه است، آسیب 

جدی ديد.

آسيب های وارد شده به ساختمانهاي منجيل و رودبار
ساختمان هاي منجیل و رودبار عمدتاً آجري با طاق ضربي بوده و بعضاً در آن ها از 
اسکلت فلزي يا بتني و نیز کالف هاي بتني استفاده شده بود. در منجیل بیشتر ساختمان ها 
يک طبقه بودند؛ اّما در رودبار ساختمان هاي دو و سه طبقه زيادي وجود داشت که در 
يک برداشت کلي اين گروه خسارت هاي کمتري ديده اند. عملکرد ساختمان هاي اسلکت 
دار بهتر از ساختمان هاي آجري بوده است؛ خصوصاً در موارد بادبنددار و در شدتهاي 

کمتر بعضاً حتي میانقاب هاي آنها نیز به عنوان سیستم لرزه گیر عمل کردند.
از قزوين ديده و ترک در ساختمان هاي بلند آن بیشتر  رشت خسارت بیشتري 
خوبي  بسیار  اي  لرزه  ايستايي  فلزي،  آب  برج هاي  لرزه  زمین  اين  طي  شد.  مشاهده 

داشتند؛ اّما بعضي از برج هاي بتني خسارت ديدند. سازة سیلوها نیز با رفتار مشابه ديوار برشي، 
مقاومت نسبتاً خوبي داشتند.

وجه  هیچ  به  که  داد  نشان  زلزله  اين  روستايي  ساختمان هاي  کلي  بندي  يک جمع  در 
ايستايي در مقابل زلزله هاي مخرب با بزرگي بیش از هفت ريشتر را ندارند و بايد کاًل از شکل هاي 
سازه اي ديگر مثل آجري مسلح يا اسکلت فلزي و بتني استفاده شود و يا ساختمانهاي روستايي 

را با دقت مسلّح نمود.

آثار، نتایج،  وسعت و گستره زلزله 
اين زمین لرزه به لحاظ وسعت و شدت از زلزله هاي بي سابقه اين منطقه در طي قرن اخیر 
بود که مناطق وسیعي از استان هاي تهران، گیالن، آذربايجان شرقي، مرکزي، زنجان، همدان، 
مازنداران، سمنان و شهرهايي از قبیل الهیجان، رودسر، لنگرود، آستانه اشرفیه، تنکابن، سراب، 
اردبیل، مشکین شهر، کرج و شهرک هاي اطراف بروجرد، محور قزوين ـ رشت و روستاهاي رودبار 
الموت طالقان، فیروزکوه مهدي شهر، شهمیرزاد، زيراب، بوئین زهرا و ده ها شهر و روستاي ديگر 
را به لرزه درآورد. اين زلزله در بعضي از نقاط خانه هاي بسیاري را با خاک يکسان نمود و تلفات 
بیشماري برجاي گذاشت و در برخي مناطق نیز خسارات جزئي به بار آورد.   زمین لرزه در تهران 
باعث وحشت زياد مردم شد و بسیاري را هم از خواب بیدار نمود، لیکن آثاري از ريزش منازل 
يا تلفات انساني احتمالي مشاهده نگرديد. برخي از مطبوعات گزارش دادند که تعدادي از منازل 
مسکوني قديمي تهران واقع در محالت جنوبي شهر آسیب هاي جزئي ديده اند. شدت زمین لرزه 

در تهران 5 درجه مرکالي تخمین زده شده است.
در آذربايجان شرقي زمین لرزه شهر تبريز را به لرزه درآورد. اين زمین لرزه در شهر خلخال 
آمدن خسارات  وارد  و  ها  از ساختمان  تعدادي  ريزش  باعث  و  بود  برخوردار  بیشتري  از شدت 
مالي شد. در شهر سراب زمین لرزه باعث ريزش برج کوره آجرپزي ملي و چندين ديوار در نقاط 
مختلف شهر شدو . در میانه اين زمین لرزه هیچگونه تلفات جاني در برنداشت )روزنامه کیهان 
تلفات جاني در  لیکن خوشبختانه  نیز احساس گرديد،  بروجرد  لرزه در  1369/3/31(.   زمین 

برنداشت.
شهر قزوين و بخشهاي تابعه آن در اثر زمین لرزه به شدت لرزيد و موجب هراس مردم 
از  بعضي  تخريب  و  منازل  موجب شکسته شدن شیشه هاي  قزوين  در  لرزه  زمین  اين  گرديد. 
خانه هاي مسکوني شد و تعدادي مجروح بجاي گذاشت، لیکن خسارات مالي و تلفات جاني اين 
زلزله در بخش ها و روستاهاي کوهین، طارم سفلي، محور قزوين ـ رشت و نیز روستاهاي رودبار 
و الموت شدت بیشتري داشت. در اولین ساعات پس از زمین لرزه تعداد تلفات در روستاي حیر 
از بخش الموت حدود 500 کشته و مجروح و در کوهین و روستاهاي حومه آن در بخش قاقازان 

160 کشته گزارش گرديد. )روزنامه کیهان 1369/3/31(.
در استان زنجان دو روستاي آب برو و ده شیر که زمین لرزه در آنها شدت بیشتري داشته 

به کلي تخريب شده، تعداد زيادي کشته و مجروح شدند.
اکثر روستاهاي طالقان دچار خسارات مالي زيادي شده و احشام زيادي به هالکت رسیدند 

و تعداد زيادي منزل مسکوني ويران گرديد. )روزنامه کیهان 1369/3/31(.
در استان گیالن شهرهاي رشت، رودبار، آستانه اشرفیه، الهیجان، منجیل، لوشان و صومعه 
سرا در جريان زمین لرزه بیشترين خسارات را ديدند. در اين حادثه به بسیاري از منازل مسکوني 
تجاري، دولتي و راه ها و پل ها آسیب شديد وارد گرديد. منبع بزرگ تأمین آب شرب رشت ـ 
انزلي و تعدادي ساختمان و آپارتمان مسکوني 7 و 8 طبقه با خاک يکسان شد و تعدادي کشته 

و مجروح شدند.
پديده  اثر  در  خانه  دهها  و  ويران  کلي  به  شهر  آشامیدني  آب  منبع  اشرفیه  آستانه  در 
روانگرايي خاک تخريب گرديدند. وقوع زمین لرزه در مناطقي از شهرستان فومن موجب خسارات 
و تلفات فراوان جاني و مالي شد و در روستاهاي ماسوله و نصیر محله نیز زمین لرزه ده ها خانه را 
ويران و ده ها کشته برجای گذاشت. شهرهاي منجیل و لوشان نیز از شهرهاي ديگري مي باشند 
که به شدت تخريب شدند. مثاًل در منجیل اکثر ساختمان ها ويران شده و صدها کشته برجاي 
ماند. سد منجیل در جريان زمین لرزه آسیب شديدي ديد. در تونل هاي محور منجیل ـ رودبار 
شکستگي هاي بزرگ و چپ گرد بوجود آمد و مبادي ورودي تونل ها به علت ريزش کوه تخريب 

شدند.
شهرک هرزه ويل در شمال غرب شهر منجیل به علت پايداري ساختمان هاي مسکوني از 
تلفات جانی کمتري برخوردار بود، لیکن روستاهاي هرزه ويل به علت لغزش کوه به کلي ويران 

گرديدند.
شهر رودبار در مقايسه با شهر منجیل از شدت تخريب کمتري برخوردار بود، اما به اکثر 
ساختمان ها آسیب شديد وارد شد. در کیلومتر 25 جاده رشت ـ رودبار در اثر ريزش سنگ هاي 
عظیم،  جاده مسدود گرديد. شدت زمین لرزه در ناحیه رودبار ـ منجیل حدود نه درجه مرکالي 

تخمین زده شده است.
در شهر گنجه کارخانه کفش و چرم گنجه به کلي ويران گرديد و خسارات زيادي به شهر 

وارد شد.
خسارات ناشي از زمین لرزه در ناحیه امامزاده هاشم بسیار جزئي بود و آثار حاصل از زمین 
لرزه در اين منطقه کمتر به چشم مي خورد. لیکن با نزديک شدن به شهر رشت آثار تخريب تا 

اندازه اي بارزتر مي گرديد. 

دالیل باالرفتن تلفات انسانی 
زمان رخداد زلزله بسیاری از مردم استان گیالن بخصوص جوانان در دقايقی پس از ساعت 
به  زمین  که  بودند  ايتالیا  جهانی 1990  جام  فوتبال  مسابقات  تماشای  سرگرم  پنجشنبه،   24
يکباره لرزيد و اين چنین بود که به دلیل بیدار بودن، بسیاری از جوانان توانستند به هنگام وقوع 
زلزله منجیل  بودن خسارات جانی در  باال  اما علت  نمانند.  آوار  زير  و  بگريزند  منازل  از  فاجعه 
درحقیقت، ضعف در اطالع رسانی و خطا در اعالم کانون زلزله  بود؛ چرا که در آن زمان به دلیل 
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معرفي کتاب و تازه هاي نشر

طراحی لرزه ای ساختمان  ها به روش مفهومی
    ) اصول اوليه برای مهندسان سازه، معماران، مالکان ساختمان و مسووالن(

 تأليف: دکتر هوگو باخمن
 ترجمه و تدوین: دکتر ساسان عشقی

 ناشر: پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

نشر آثار علمی در زمینه های مرتبط با زلزله شناسی و مهندسی زلزله يکی از وظايف مهم “پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله” است که در افزايش سطح علمی و ايمنی کشور نقش بسزايی دارد. در اين راستا و 
بر اساس قراردادی که بین پژوهشگاه و “موسسه توسعه و همکاری سوئیس” منعقد شد، کتاب حاضر، تالیف دکتر 
“هوگو باخمن”، توسط دکتر “ساسان عشقی”، عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه اين پژوهشگاه، به فارسی 
برگردانده شد تا در اختیار جامعه مهندسی کشور ) اعم از مهندسان معمار، مهندسان راه و ساختمان، سازندگان و 
مالکان و مهندسان تاسیسات ساختمانی و غیرساختمانی( قرار گیرد و با بهره گیری از آن فرصتی برای افزايش ايمنی 

کشور فراهم شود.  
هدف اين کتاب، که در 80 صفحه و 35 اصل تدوين شده، ارايه دانش کسب شده در زمینه راهکارهای مقابله 
با زلزله در ساختمان ها، در قالب يک مجموعه ساده و قابل درک است. شیوه انتخاب شده در اين کتاب، بیان اصول 
اولیه به همراه عکس ها، نمونه ها و توضیحات مربوطه می باشد. قابل ذکر است که اصول، عکس ها )از مؤلف و يا مراجع 

ديگر( و متن کتاب نتیجه کارهای پژوهشی طوالنی مدت و فعالیت های طراحی گسترده ای در عرصه پرچالش و در حال پیشرفت مهندسی زلزله است.
مترجم در مقدمه اين کتاب آورده است: " بعد از زلزله 1369 )1990 ( منجیل و آسیب های وارده به شهرهای منجیل، رودبار، رشت، کاهش ريسک لرزه ای ساختمان های 
شهری اهمیت بیشتری يافت و در نتیجه آيین نامه ها و دستورالعمل ها و کتاب های متعددی برای بهبود روند طراحی لرزه ای و اجرای مناسب آنها منتشر شد. با وجود 
اين تالش ها، خسارت های مشاهده شده در زلزله های بعدی نظیر 1382 )2003( بم نشان داد با وجود ضوابط پیشرفته، در موارد بسیاری همچنان يکی از مشکالت اصلی 
عدم رعايت اصول اولیه طراحی لرزه ای و اجرای نامناسب ساختمان ها بوده است. در اين کتاب سعی شده به زبانی ساده اصول مهم در طراحی لرزه ای ساختمان ها برای 

مهندسان سازه و معمار و همینطور مالکان و مسووالن بیان شود. مثال هايی از زلزله های اخیر ايران هم به متن اصلی اضافه شده است.

اصول این کتاب عبارتند از:1. مهندس معمار و مهندس سازه از شروع کار طراحی با يکديگر همکاری نمايند، 2. مقررات لرزه ای آيین نامه ها را رعايت کنید، 3. کاربرد 
روش های نوين باعث هزينه های اضافی قابل توجه نخواهد شد، 4. از بوجود آمدن طبقه نرم در طبقه همکف جلوگیری نمايید، 5. از بوجود آمدن طبقه نرم در طبقات فوقانی 
جلوگیری نمايید، 6. از  مهاربندی نامتقارن خودداری نمايید،7. از جابجايی دهانه های مهاربندی شده خوددداری نمايید، 8. عدم پیوستگی در سختی و مقاومت، باعث ايجاد 
مشکالتی می گردد، 9. دو ديوار سازه ای بتن مسلح الغر در هر يک از جهات اصلی در نظر بگیريد، 10. از سیتم های ترکیبی مشکل از ستون ها و ديوارهای بنايی باربر 
استفاده نکنید، 11. از مهارنمودن قابها توسط میانقاب های بنايی خودداری کنید، 12. ساختمان های بنايی را با استفاده از ديوارهای سازه ای بتن مسلح مهار نمايید، 13. 
ديوارهای بنايی سازه ای را برای مقابله با نیروهای افقی مسلح نمايید، 14. اعضای سازه ای و غیرسازه ای را با يکديگر همساز نمايید، 15. در سازه های اسکلتی، ديوارهای 
بنايی غیرسازه ای را با درز جدا کنید، 16. از بوجود آمدن پديده ستون کوتاه جلوگیری نمايید، 17. از قاب های دارای میانقاب های ناقص اجتناب نمايید، 18. مهاربندی 
فوالدی قطری را با دقت طراحی نمايید، 19. سازه های فوالدی را شکل پذير طراحی نمايید، 20. ساختمان های مجاور را با درز جدا کنید، 21. پالن بايد دارای پیکربندی 
منظم باشد، 22. از دالها برای يکپارچه نمودن اعضا و توزيع نیروها استفاده کنید، 23. با استفاده از روش طراحی بر اساس ظرفیت، سازه ها را شکل پذير نمايید، 24. از 
آرماتورهای فوالدی شکل پذير استفاده نمايید، 25. در ستون ها و ديوارهای سازه ای از آرماتورهای عرضی با قالب های 135 درجه و با فاصله کمتر از 5 استفاده نمايید، 
26. ايجادبازشو و يا فرورفتگی در مناطقی با احتمال تشکیل مفصل پالستیک مجاز نیست، 27. اتصاالت را در ساختمان های پیش ساخته ايمن نمايید، 28. با استفاده از 
روش طراحی بر اساس ظرفیت، از فونداسیون محافظت نمايید، 29. يک طیف پاسخ ويژه ساختگاه تهیه نمايید، 30. پتانسیل روانگرايی خاک را ارزيابی نمايید، 31. نرم کردن 
ممکن است سودمندتر از تقويت کردن باشد، 32. اجزای نما را در برابر نیروهای افقی مهار نمايید، 33. جانپناه ها و ديوارهای آزاد را مهار نمايید، 34. سقف های کاذب و 

تجهیزات روشنايی را مقید نمايید، 35. تاسیسات و تجهیزات را مقید نمايید. 
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محدود بودن ايستگاه های لرزه نگاری، کانون زلزله منطقه ديلمان در استان گیالن اعالم شد و از اين رو زمان طاليی برای امداد رسانی به مناطقی که خسارات جدی به آن ها وارد شده 
بود از دست رفت. 

پيامدهای زلزله رودبار و منجيل  و نتيجه گيری
تلفات جانی بیش از چند ده هزار تن، بی خانمانی و نقص عضو عده بیشماری از هموطنان، خسارت های هنگفت اقتصادی و ويرانی های دلخراش در جريان زلزله رودبار و منجیل؛ تاوان 
ناآگاهی، بی توجهی، غفلت و نقصانی بود که طی سالیان متمادی در همه بخش های مرتبط با امر زمین لرزه در کشور حاکم شده بود. اگر چه ارتعاشات تلنگرگونه زلزله منجیل تا فرود آمدن 

پتک زلزله بم، دوام نیاورد؛ اما نقطه آغازين بسیاری از تحوالت گرديد. زلزله ويرانگر رودبار و منجیل با همه پیامدهای فاجعه باری که داشت، منشأ اثر اتفاقات مهمی در کشور گرديد. 
تحول در نظام مهندسی کشور از جمله مهمترين پیامد مثبتی بود که اين زلزله در پی داشت. بی ترديد زلزله رودبار تاثیر گذارترين زلزله در زمینه ساخت و ساز اصولی و مقاوم 
سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی بود. همچنین اين رويداد نقطه عطفی در مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ايران شد، به طوری که مطالعه زمین لرزه رودبار و منجیل بخشی 
از سرفصل های دروس زلزله شناسی، زلزله شناسی مهندسی و نیز پهنه بندی خطر زلزله را به خود اختصاص داده و هر ساله دانشجويانی برای بازديد از پهنه رومرکز مهلرزه ای زلزله منجیل 

و درس هايی که بايد از اين زلزله آموخت به منطقه منجیل و رودبار می روند. 
از ديگر دستاوردهای مهم اين واقعه برای جامعه علمی و فنی کشور می توان به تشکیل نخستین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با زلزله، تدوين آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان 

و استاندارها اشاره نمود.
دکتر "انوشیروان انصاری" مدير شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در همین زمینه می گويد: اين زلزله چنان تاثیرگذار بود که 
می توان گفت، بعد از آن رويداد "ستاد مديريت بحران وزارت کشور" شکل گرفت، "سازمان نظام مهندسی" تأسیس شد، آيین نامه های مقاوم سازی و ساخت و ساز مقاوم در کشور تدوين 

شدند، مراکز پژوهشی مرتبط با زلزله بسط و گسترش يافتند و همچنین شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری در کشور رشد و توسعه پیدا کردند.
اکنون در حالی سالگرد بیست و دومین سال وقوع زلزله رودبار و منجیل را پشت سر گذاشتیم که به اعتقاد بسیاری از مسووالن، دستندرکاران، اساتید و اعضای هیات علمی بخش 
های زلزله شناسی و مسکن شکل گیری و تاسیس ستاد مديريت بحران در وزارت کشور ، ايجاد سازمان های نظام مهندسی ساختمان در  31استان کشور و مراکز پژوهشی مرتبط با زلزله 

و نیز توسعه شبکه لرزه نگاری و شتاب نگاری در مناطقی از ايران محصول اين رويداد است.
در پايان ضمن گرامیداشت ياد و روان جان باختگان اين زلزله، متذکر می شويم که هرچند اين اقدامات نسبت به پیش وضعیت کشور را در مواجهه با زلزله مطلوب تر کرده، اما به 

هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد و همچنان شاهد کاستی های فراوانی در مواجهه با وقوع احتمالی اين پديده طبیعی می باشیم. 
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گزارش زمین لرزه
زلزله بولونیای ایتالیا

گزارش زمين لرزه سی ویکم اردیبهشت ماه 1391)بيستم مه 2012(، 
شمال ایتاليا

مهندس آرش اسالمی، مهندس علیرضا اشعری، دکتر غالم جوان دولويی

1 . معرفی رویداد

در ساعت 03: 04 به وقت محلی ) 02 :03به وقت جهانی و 33: 06 به وقت 
زمین   )1391 ماه  ارديبهشت  يکم  و  )سی  میالدی   2012 مه  بیستم  روز  تهران( 
لرزه ای با بزرگای 6 در مقیاس امواج گشتاوری )MW( در 36 کیلومتری شمال 
باختری بولونیا و 339 کیلومتری ، شمال باختری رم، پايتخت ايتالیا، مطابق شکل 

زير به وقوع پیوست.

 ژرفای کانونی اين زمین لرزه که در مناطق بولونیا، مودنا، فرارا، ورونا و منتوآ 
احساس شد؛ حدود پنج کیلومتر گزارش شد؛ که میزان خرابی های آن با توجه به 

عمق کم اين رويداد، بیش از حد انتظار بود.
طبق آخرين اخبار مراکز اطالع رسانی در اثر اين زمین لرزه هفت نفر کشته 
و بیش از 200 نفر مجروح شده اند. در اثر اين زمین لرزه، صدمات بسیار شديد به 
ساختمان های تاريخی و بافت های روستايی وارد شده است. اين زمین لرزه چندين 
بیشترين  و  است  کرده  تخريب  را  فرارا  و  مودنا  بولونیا،  شهرهای  در  تاريخی  اثر 

ها  که ساختمان  جايی  است،  گزارش شده  فرارا  و  مودنا  دو شهر  در  نیز  خسارات 
و کلیساهای قديمی زيادی فرو ريختند. نوع و میزان خرابی ها نشان می دهد که 
بافت های فرسوده و تاريخی چنانچه تحت شرايط فنی و استاندارد امروزی بازسازی 
نشوند، در زمین لرزه های متوسط نیز دچار آسیب جدی می شوند. در اين راستا 
زمین لرزه سی ويکم ارديبهشت ماه 1391 شمال ايتالیا به عنوان نمونه ای از زمین 
با بافت های سنتی رخ داده است می تواند  لرزه های سده اخیر که در ناحیه ای 
الگويی مناسب برای بازسازی و مقاوم سازی بافت های تاريخی ساير کشورها باشد.

اين رويداد توسط ايستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطابق شکل)2( ثبت شده است با توجه 
به فاصله تقريبی3000 کیلومتری ايستگاه های باند پهن پژوهشگاه از مرکز سطحی 
زمین لرزه، اطالعات لرزه ای ثبت شده از اين زلزله برای محاسبه ساختار پوسته و 
جبه فوقانی زير ايستگاه های مستقر ايران و همچنین مطالعه خواص مسیر انتشار 
موج بسیار مفید است که قابل دسترسی برای محققین عالقمند می باشد)شکل موج 

زمینلرزه 2012/05/20 

(. ايتالیا

رومرکز اين رويداد در مختصات 44/80 درجه عرض شمالی و 11/19 درجه 
طول خاوری می باشد؛ و سازوکار کانونی اين زمین لرزه براساس گزارش های مراکز 

مختلف زلزله شناسی راندگی است. 

جمع بندی 
هیمالیا  آلپ-  کوهزايی  کمربند  امتداد  در  ايتالیا  کشور  که  آنجايي  از 
 34 از  بیش  دارای  کشور  اين  می باشد.  لرزه خیز  کشوری  دارد  قرار 
می باشد.  1980-1456 سالهای  طی  در  مخرب  و  تاريخی  لرزه   زمین 

فروردين  هفدهم  لرزه  زمین  اخیر  سال های  در  کشور  اين  لرزه  زمین  مخربترين 
امواج  بزرگای  6/3 در مقیاس  با  آکوئیال  آوريل 2009 میالدی(  ماه 1388)ششم 
گشتاوری )MW( بود که باعث کشته شدن 300 نفر و مجروح شدن يک هزار نفر 
آکوئیال  ناحیه  در  واحد مسکونی  هزار  ده  آکوئیال  لرزه  زمین  اثر  در  شد. همچنین 

تخريب و آسیب ديدند.



بزرگترین آکواریوم ضد زلزله جهان در کازابالنکا
بزرگترين آکواريوم مخروطی جهان با بیش از سه هزار گونه موجودات مختلف دريايی در کازابالنکای مراکش 

رونمايی شد.
شهر  تجاری  مراکز  از  يکی  در  متر   9 از  بیش  ارتفاع  دارد؛ به  »Aquadream» نام  که  آکواريوم  اين 
»کازابالنکا« مراکش ساخته شده است. قطر کف آکواريوم 12 متر و در بخش بااليی 13٫5 متر و ضخامت پانل های 

اکريلیک آکواريوم پنج اينچ )12 سانتی متر( است.
میزان آب آکواريوم 264 هزار گالن است و از آب شهر و نمک دريايی مصنوعی برای تهیه آب اين مجموعه 
عظیم استفاده می شود. همچنین يک باالبر شیشه ای در مرکز آکواريوم ساخته شده که احساس سفر به عمق دريا 
را برای بیننده ايجاد می کند. يک صخره عظیم دريايی در آکواريوم هم تعبیه شده و بیش از سه هزار موجود دريايی 

شامل انواع مرجان، ماهی های رنگارنگ و کوسه در اين محل زندگی می کنند.
گفتنی است که شهر »کازابالنکا« يکی از مناطق زلزله خیز در آفريقای شمالی محسوب می شود و در جريان 
ساخت آکواريوم دو زلزله شديد به وقوع پیوست؛ اما شرکت مجری طرح ساخت  »Aquadream» اطمینان داده 

است که اين سازه در برابر زلزله های بسیار قوی نیز آسیبی نمی بیند.

بزرگترين آکواريوم ضد زلزله جهان که متشکل از چندين آکواريوم است؛ با بیش از 38 هزار گونه موجودات مختلف دريايی در موزه ملی آکادمی علمی کالیفرنیا قرار دارد.
میزان آب اين آکواريوم که » Steinhaert Aquarium» نام دارد؛ 212 هزار گالن است. آکواريوم ها طوری طراحی شده اند که آب آنها از طريق پمپاژ کردن آب نا خالص از سیستم مرکزی به 

سهولت تعويض شوند.حتی اين سیستم ها همواره ضايعات را تصفیه کرده و آب  سالمی را به گردش در می آورند.
طراح و معمار اين آکواريوم و کل موزه رنزو پیانو)Renzo Piano( است که اطمینان داده است که اين سازه در برابر زلزله های بسیار قوی نیز آسیبی نمی بیند. قابل ذکر است که اين پروژه برنده 

جايزه  Holcim جهت پايداری در آمريکای شمالی شده است. 
  )Green( موزه تاريخی منابع طبیعی، بهره گیری از معماری سبز ) معماری پايدار( است. معماری سبز golden gate(نکته قابل نوجه معماری موزه علمی آکادمی کالیفرنیا واقع در پارک
 )architectureيا معماری پايدار )Sustainable architecture( يکی از گرايش های نوين معماری می باشد که در سال های اخیر مورد توجه کثیری از طراحان و معماران جهان قرار گرفته است. 
موضوعاتی که در معماری سبز مطرح می شوند همگی جهت توجه به نسل های آينده و حفاظت از محیط زيست عمل می کنند. اين موضوعات و اهداف به شرح ذيل می باشند-1: صرفه جويی در مصرف 
انرژی؛ 2- بهینه کردن پروسه تولید مصالح؛ 3- بهره گیری از اصول معماری محلی؛ 4- استفاده از فضای سبز برای کمک به حفاظت از محیط زيست؛ 5- استفاده از گیاهان بومی و محلی؛ 6- استفاده از 

مصالح و فر آورده های قابل برگشت به چرخه طبیعت؛  7- استفاده از انرژی های طبیعی.
رنزو پیانو از جمله معماران شاخصی می باشد که به جرات می توان گفت تمام اين اصول و اهداف را در آثار خود رعايت کرده است و اين چالش جديد را به طور تمام و کمال در طراحی اين موزه 
مورد توجه قرار داده است. اين موزه نه تنها با بهره گیری از نور و هوا توانسته کارايی خود را زنده نگه دارد، بلکه بدون هیچ تناقضی جزئی از طبیعت اطراف خود محسوب می شود. در واقع طرح زنده پیانو 

برای موزه، الهام گرفته شده از جهان طبیعی است با عملکردی هماهنگ با آب و هوای اطراف موزه.
اين آکادمی از موزه های دائمی طبیعی می باشد و در واقع مرکز و رهبر بین المللی تحقیقات علوم طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی جهان محسوب می شود.

سقف زنده موزه: قسمت برجسته و شاهکار آکادمی، سقف سبز زنده آن می باشد که در حدود 4047*2 متر مربع وسعت دارد و با گیاهان خاص بومی پوشیده شده است.در بیانات رنزو پیانو 
سقف به تکه ای زمین تشبیه شده است که از سطح زمین کنده شده و باال قرار گرفته تا در زير آن بنای مورد نظر احداث شود. در واقع سقف آکادمی يکی از کامل ترين آثار برنامه های نمايشی موزه 
میباشد که عالوه بر طرح زيبا و شکیل، به عنوان يک طرح اکولوژی محیطی عمل می کند و قسمتی از آن قابل دسترسی برای بازديدکنندگان می باشد تا از نزديک مسائل آموزشی را در مورد معماری 
سبز و ساير موارد فرا بگیرند. سقف آکادمی يکی از بی سابقه ترين سقف هايی است که با هفت گنبد و تپه های شیب دار شاهکار اين معمار معروف می باشد که ديد جالب و جسورانه ای به اين طرح 
داشته است.تپه های روی سقف باعث شده تا فضای داخل موزه به صورت يک سیاره رويت شود که آسمان اين فضا مانند آسمان يک جنگل بارانی است. اين سطح سبز شامل نورگیرهای زيادی است که 
در تهويه و رساندن نور به داخل مجموعه نقش اساسی دارند.پانل های ترکیبی خورشیدی به وسعت نه متر مربع در سقف وجود دارد که همواره به صورت سايبان عمل می کنند. چند اليه بودن سقف آنرا 
در برابر عوامل خارجی محافظت می کند و زير سازی مناسبی برای گیاهان بومی محسوب می شود و در واقع اليه های تو در توی پیچیده ای که در سقف وجود دارد فرم زنده آن را به وجود می آورند. 
طراحی آن به صورتی است که آب باران را جمع می کند و شیب و فرم تپه همواره در جهتی شکل گرفته که هوای خنک را به میدان مرکزی هدايت می کنند. سعی شده است که سقف مذکور جريان 
آبی را که شامل ناصافی ها و ضايعات می باشد حداقل تا 50 درصد کاهش دهد.کاشت سیستم زنده سقف به اين صورت است که گیاهان در چند رديف در قالبهای جدا از هم بر روی زمین پرورش داده 

شوند و بعد با چرخ باربری به سقف منتقل گردند.
آکواریوم،سياره و جنگل بارانی: اين مرکز علمی شامل نمايشگاهی است به صورت يک آکواريوم و فضای سیاره ای شکل که دارای کیفیتی عالی است و با اينکه هر دو فضای نام برده شده به 
صورت فضای مستقل و جدا عمل می کنند ولی مرز آنها در میدان مرکزی با هم ترکیب شده و با اين پیوستگی 
و پیچیدگی ،نظم جهان طبیعی به معرض نمايش گذاشته می شود.يک پارچه شدن آکواريوم ،سیاره و موزه 
يک موقعیت شگفت آور و امکان رويت پیوستگی زمین و اقیانوس و فضا را  به وجود آورده است.آکواريوم ها 
طوری طراحی شده اند که آب آنها از طريق پمپاژ کردن آب نا خالص از سیستم مرکزی به سهولت تعويض 

شوند.حتی اين سیستم ها همواره ضايعات را تصفیه کرده و آب  سالمی را به گردش در می آورند.
فضای نمايشی آکواريوم و سیاره و جنگل بارانی آکادمی همواره از بیرون با نمايی که ماهرانه طراحی 
شده است و قابل رويت هستند.میدان مرکزی آکادمی که قسمت اندکی از آن شفاف است محل تجمع افراد 
و به اصطالح البی مجموعه می باشد و يک سیستم پرده ای هوشمند اين البی را در مقابل آفتاب و باران 
محافظت می کند.در اين موزه هیچ جدايی بین فضای داخل و خارج وجود ندارد و هدف و ايده ای که در 

آن نهفته است يکی کردن درون و بیرون بنا می باشد.
بازديد کنندگان اين مرکز علمی شاهد هیچ گونه برج تهويه غول پیکر و مولد اضطراری نخواهند بود و 
آنچه به چشم می خورد زندگی و طبیعت در حال جريان داخل موزه می باشد و تمام سیستم های کاربردی 
و تاسیساتی در زير زمین  با فاصله زيادی از بنا دفن خواهند شد.انرژی مصرفی آکادمی 30 درصد کمتر از 
احتیاجات مورد نیاز می باشد و 60000 پیل ولتايی در سقف تقريبا 213100 کیلو وات انرژی سالیانه را 

فراهم می کنند که تقريبا معال 5 درصد انرژی آکادمی می باشد که آکادمی نیاز دارد.
در اين موزه هدف فراگیری چند بعدی علوم و آگاهی مردم از آخرين اکتشافات و اختراعات و دست 

کم ،آموختن از افرادی است که زندگی خود را وقف زنده نگه داشتن جهان کرده اند.

بزرگترین آکواریوم و موزه ضد زلزله با معماری سبزدر کالیفرنیا


