
1

بررسى پرونده یک کنفرانس
%$ارش



2

و  علمـى  یافته هـاى  آخریـن  کنفرانس هـا  ایـن  در 
مختلـف  موضوعـات  از  وسـیعى  دامنـه  در  کاربـردى 
مرتبط با زلزله شناسـى، مهندسـى زلزله، مهندسـى سازه، 
ژئوتکنیـک و نیـز مدیریـت خطرپذیـرى و بحـران ارائـه 
مى گردنـد و فضـاى مناسـبى بـراى بحـث و تبـادل نظر 
محققیـن، دسـت اندرکاران امـور اجرایى و دانشـجویان و 
سـایر افـراد عالقه منـد به موضـوع زلزله فراهم مى شـود.

مهندسـى  و  زلزله شناسـى  بین المللـى  پژوهشـگاه 
زلزلـه (IIEES) بـه عنـوان برگزارکننـده ایـن کنفرانس ها، 
 31 تـا   28 روزهـاى  در  را  خـود  کنفرانـس  هفتمیـن 
اسـاتید  حضـور  بـا   (1394) امسـال  مـاه  اردیبهشـت 
برجسـته داخلـى و خارجـى در سـالن همایـش هاى برج 
میـالد تهـران برگـزار نمـود کـه از جملـه چهـره هـاى 
علمـى بیـن المللـى حاضـر در ایـن کنفرانـس مـى تـوان 
بـه اسـاتیدى چون: پروفسـور تومـاس جردن، پروفسـور 
استفانسـن، پروفسـور ووسـتیک و پروفسـور فـرزاد نعیم 
اشـاره نمـود کـه بـه عنـوان سـخنرانان کلیـدى در ایـن 

داشـتند.  حضـور  کنفرانـس 
برگـــزارى نمـایشگــاه، کـارگـاه هــاى تخصصى و 
نشسـت هـاى ویـژه در رابطـه بـا موضوعـات روز «علوم و 
مهندسـى زلزله» در کنـار کنفرانس، از دیگـر ویژگى هاى 
بیشـتر  بهره منـدى  امـکان  کـه  بـود  هفتـم  کنفرانـس 
شـرکت کنندگان در کنفرانـس از موضوعـات تخصصـى 
مـورد عالقه آنهـا را فراهم نمـود. آنچه در زیـر مى خوانید 
گزارشـى است از روند برگزارى هفتمین کنفرانس بین المللى 

زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزله :

مراسم افتتاحیه ( دوشنبه: 28 اردیبهشت 1394)§ 
آیین گشـایش هفتمیـن کنفرانس بیـن المللى زلزله 
شناسـى و مهندسـى زلزله، روز دوشـنبه 28 اردیبهشت 
مـاه، بـا حضـور جنـاب آقـاى مهنـدس تـرکان مشـاور 
ارشـد رییـس جمهـور و رئیـس سـازمان نظام مهندسـى 

کشـور، معـاون دبیـرکل یونسـکو و نیـز جمـع کثیـرى 
از اسـاتید و پژوهشـگران داخلـى و خارجـى در سـالن 
همایـش هـاى بین المللـى برج میـالد تهران برگزار شـد.

رئیـس هفتمیـن کنفرانس بیـن المللـی ”SEE7“ در 
ایـن مراسـم ضمـن ابـراز خرسـندي از اسـتقبال جامعه 
علمـی از ایـن رویداد ارزشـمند بین المللـی و نیز فرصت 
ایجاد شـده جهت طرح دیدگاه ها و معرفی دسـتاوردهاي 
اخـذ شـده در حـوزه زلزلـه؛ ایـن کنفرانس را بخشـی از 
هویـت پژوهشـگاه معرفـی نمـود. دکتـر «محمدکاظـم 
جعفـرى» با اشـاره به نقـش ارزنده و تاثیرگـذار مجموعه 
کنفرانـس هـاى بیـن المللـى زلزلـه شناسـى و مهندسـى 
زلزلـه(SEE) در ارتقـاى دانـش جامعـه علمـى و اجرایى 
کشـور در حـوزه زلزلـه و موضوعـات مرتبط بـا آن گفت: 
امـروزه مجموعـه کنفرانـس هـاى (SEE) سـبب ارتقـاى 
علمـى ایـن حـوزه از دانش در سـطح ملى و بیـن المللى 
شـده، در کاهـش فاصلـه بیـن عرصـه علـم و عمـل در 
زمینـه کاهـش ریسـک زلزله در کشـور نقش به سـزایى 

است. داشـته 

هـاى (SEE) هدفـى فراتـر از  وى افـزود: کنفرانـس 
تبـادل نظـر علمـى داشـته و در پى حل معضـالت اصلى 
جامعـه در حیطـه کاهـش خطرپذیرى شـهرهاى کشـور 
در برابـر زلزلـه و افزایـش ایمنـى اسـت که بـراى تحقق 
ایـن امـر عالوه بـر بهره گیـرى از توان علمـى متخصصان 
داخلـى و خارجـى؛ در پـى عملیاتـى سـازى راهکارهاى 
علمـى و عملى با کمک مسـووالن اجرایى کشـور اسـت.

دکتـر جعفـرى آثـار مخـرب زلزلـه را در دهـه هـاي 
گذشـته، محصول عدم شـناخت و عدم سـازگاري انسان 
بـا طبیعـت دانسـته و گفـت: امـروزه بـا توسـعه دانش و 
پیشـرفت فـن آوري هـاي نویـن، اصلـی تریـن چالـش در 
ایـن حـوزه، تقلیـل فاصلـه علـم تا عمـل، براى رسـیدن 

بـه جامعـه اى ایمـن در برابـر زلزله در کشـور اسـت. 
دکتـر "کامبـد امینـى حسـینى"، دبیـر کنفرانـس 
See7، ضمـن ارائـه گزارشـى از نحـوه وصـول و پذیـرش 
مقـاالت و نیـز آمـار کلـى تعـداد مقـاالت کـه 616 عدد 
"مدیریـت  را  کنفرانـس  اصلـى  گردیـد؛ محـور  عنـوان 

خطرپذیـرى لـرزه اى بافـت هـاى شـهرى" ذکـر نمـود.
دکتـر امینـى حسـینى اضافه کـرد: پـس از فراخوان 
چکیـده مقالـه و در ابتـداى کار، حـدود 755 چکیـده 
مقالـه بـه دبیرخانـه هفتمیـن کنفرانس زلزله شناسـى و 
مهندسـى زلزله رسـید کـه در مرحلـه اول داورى ها 513 
چکیـده مقالـه پذیرفتـه و 242 چکیـده مقالـه مـردود 
اعـالم شـدند. همچنیـن 120 مقالـه بـدون چکیـده بـه 
دبیرخانـه ارسـال شـد کـه از ایـن تعـداد 103 مقالـه 

شـدند. پذیرفته 
دبیـر ایـن کنفرانـس علمـى در ادامـه بـا اشـاره بـه 
محورهـاى چهارگانـه کنفرانـس، آمـار مقاالتـى کـه در 
هفتمیـن کنفرانس بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى 
زلزلـه ارایـه مـى شـوند را بـه شـرح 616 مقالـه عنـوان 
کـرد؛ که در گروه مهندسـى سـازه، 327 مقاله؛ در گروه 
زلزلـه شناسـى، 124 مقالـه، در گـروه مدیریـت بحـران 
و خطرپذیـرى، 62 مقالـه و در گـروه ژئوتکنیـک، 103 

مقالـه ارایـه خواهند شـد.  

دکتـر امینـى حسـینى افـزود: در مجمـوع از 616 
اصـل مقالـه پذیرفته شـده، 208 مقاله بصورت شـفاهى، 
408 مقالـه بصورت پوسـترى مورد پذیرش قـرار گرفته؛ 
و از مجمـوع 616 مـورد مقـاالت مـورد پذیـرش 516 
مقالـه از ایـران و حـدود 100 مقاله از خارج از کشـور به 

دبیرخانه رسـیده اسـت. 
از  کشـور   42 مجمـوع  در  کـرد:  خاطرنشـان  وى 
جملـه: ایـاالت متحـده آمریـکا، روسـیه، ژاپـن، ایتالیـا، 
آلمان، انگلسـتان، فرانسـه، اسپانیا، سـویس، نروژ، هلند، 
رومانـى، آلبانـى، اکراین، ایسـلند، یونان، قبـرس، ترکیه، 
تاجیکسـتان، لبنـان، الجزایـر، ارمنسـتان، عمـان، عراق، 
اسـترالیا، اطریـش، افغانسـتان، کانادا، کنیـا، هند، چین، 
شـیلى، ایرلنـد، مالـزى، فیلیپیـن، مکزیـک، پاکسـتان، 
پرتغـال، پاکسـتان، زالندنـو، هنـگ کنگ، تایـوان و نپال 

در ایـن کنفرانـس شـرکت مـى کنند.
دبیـر کنفرانسSee7، خاطرنشـان کرد: طى کنفرانس 
چهـار سـخنران کلیـدى از کشـورهاى ایـاالت متحـده 
آمریـکا و ایسـلند حضـور خواهنـد داشـت که بـه تبادل 
نظـر و ارایـه جدیدتریـن اطالعـات و یافتـه هـاى علمـى 
خـود در محورهـاى مختلف کنفرانـس خواهند پرداخت.
وى بـا اشـاره بـه سـعى در جهـت گیـرى مطالعـات 
پژوهشـى بر فعالیـت هاى کاربـردى، گفت: طـى روزهاى 
برگـزارى کنفرانـس، بیـش از هشـت کارگاه و نشسـت 
زلزلـه»،  بینـى  پیـش  نویـن  «روندهـاى  تخصصـى 
«اقدامـات کاهـش خطـر سـونامى در منطقـه مکـران»، 
«چالـش هاى مهندسـى ژئوتکنیک در مناطق شـهرى»، 
مـدارس»،  اى  لـرزه  «بهسـازى  شـهرها»،  آورى  «تـاب 
«ارتباطــات خطـرپذیــرى»، «اقتصـاد زلـزله و بیمه»، 
« اندرکنش خاك و سـازه» و نیز نمایشـگاهى تخصصى 

در حاشـیه آن برپـا خواهـد بـود.  
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رئیس کنفرانس: هدف اصلى این 
کنفرانس ارتقاى ایمنى در برابر 

زلزله و کاهش اثرات ویرانگر زلزله 
در آینده است.

(SEE7)گزارشى از برگزارى هفتمین کنفرانس بینالمللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
برگزارى مجموعه کنفرانس هاى بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله (See)، فاصله بین علم
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معـاون  شـلگل"،  "فالویـا  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
بـه  خطـاب  را  سـازمان  ایـن  پیـام  یونسـکو،  دبیـرکل 
هفتمیـن کنفرانس بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى 
زلزلـه قرائـت نمـود. در بخشـى از ایـن پیـام آمـده بـود: 

بـا توجه بـه باال بـودن میزان مـرگ و میر و آسـیب هاى - 
اقتصـادى ناشـى از بالیـاى طبیعـى، کـه مخـرب و 
پیچیـده اند، یونسـکو جهت ارتقاى ظرفیت کشـورها 
بـراى مواجهـه با بالیـاى طبیعى به همه کشـورهاى 

جهان یـارى مى رسـاند. 
تولیـد علـم در زمینـه علـوم طبیعـى کافـى اسـت و - 

نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه توزیـع ظرفیتهـاى 
علمـى و پژوهشـى موجـود ارتقـاء یابد و ایـن دانش 
توسـط سیاسـتگزاران و مجریـان بـه کار گرفتـه شـود. 

یونسـکو درخصوص ایجاد و تقویت بسترهاى مناسب - 
درخصـوص تبادل اطالعات و همکارى هـاى علمى توجه 
دارد کـه ایـن فعالیت ها در راسـتاى ارتقـاى کیفیت 
اطالعـات، سیسـتم هـاى هشـدار سـریع، مـکان یابى 
پذیـرى مدیریت شـود و در  خطـر و ارزیابـى آسـیب 
راسـتاى تحقق چنیـن اهدافى، تقویـت ظرفیت هاى 
علمـى جهـت کاهـش خطرپذیرى بالیـاى طبیعى از 
طریـق برگـزارى کارگاه هـاى آموزشـى، تخصصـى و 
سـایر فعالیت هاى پژوهشـى توسط یونسـکو ادامه دارد.

در بخـش دیگـرى از ایـن پیـام تمرکز بـر چهارمین 
و آخریـن اولویـت چهارچـوب « سـنداى» بـراى کاهش 
بالیـاى طبیعـى مبنى بر تقویـت و آمادگـى در برابر این 
حـوادث با ارائه پاسـخ موثر، احیاء، بهسـازى و بازسـازى 
مـورد تاکیـد واقـع و اعـالم شـد «یونسـکو مایـل اسـت 
پـس از وقـوع حـوادث، بررسـى هـاى الزم را بـه منظور 
تعییـن دالیـل این بالیـا تا رسـیدن و ارائه سیاسـت ها و 
تولیـد آمـوزه ها در این زمینه  مشـارکت داشـته باشـد.»

سـخنران پایانـى این مراسـم، مهنـدس «اکبر تـرکان»، 
مشـاور ارشـد ریاسـت جمهـورى و رئیس سـازمان نظام 
مهندسـى کشـور بود که با تاکید بر پتانسـیل لـرزه خیزى 
ایـران، تنهـا راه ایمنـى در برابـر زلزلـه و توسـعه پایـدار 
کشـور را بـا هـدف حفظ جان و سـرمایه هـاى اقتصادى، 
عمـران و آبادانـى سـازگار بـا خطـر زلزله و مقاوم سـازى 

سـازه هـا و تاسسـیات محیـط زندگى معرفـى نمود.

وى بـا یـادآورى دسـتاوردهاى داخلـى و جهانـى در 
حـوزه علـم مهندسـى زلزلـه و بکارگیـرى ایـن دانـش 
توسـط نیـروى انسـانى متبحـر کـه از طریـق آمـوزش و 
بازآمـوزى پیوسـته بـا فنـاورى نویـن آشـنا هسـتند؛ بـه 
سیاسـت هـاى کلـى نظـام در زمینه پیشـگیرى و کاهش 
خطـرات ناشـى از سـوانح طبیعـى و زلزلـه اشـاره کـرده 
و آن را در حـوزه قوانیـن توسـعه شـهرها و روسـتاها و 
نیـز قوانیـن نظـام مهندسـى بـا سـند 2015 تـا 2030 
سـنداى کـه بـه تصویـب جامعـه جهانى رسـیده اسـت، 

کامـال منطبـق و همسـو دانسـت.

مهنـدس تـرکان در ادامـه با بررسـى موضـوع ایمنى 
بـر  حاکمیـت  اراده  کشـور،  توسـعه  چرخـه  در  زلزلـه 
ایـن سیاسـت هـا را  ناکافـى ارزیابـى کـرده و  اجـراى 
اظهـار داشـت: بـا وجـود آن کـه دانـش، نیروى انسـانى 
نامه هـا و دسـتورالعمل هاى مهندسـى  متخصـص، آییـن 
و قوانیـن اجرایـى سـاخت و سـاز ایمن در کشـور وجود 
در  زلــزله  بـرابــر  در  ایمنـى  متـاسفــانه  ولـى  دارد، 
سیاسـت گـذارى هـاى کالن اولویـت اصلى خـود را ندارد 
و قوانیـن و ضوابـط نیـز توسـط مجریان و مهندسـان به 

خوبـى رعایـت نمى گـردد.
لـزوم  بـر  پایـان؛  در  رئیـس جمهـور  ارشـد  مشـاور 
همسـویى فعالیـت هـاى نهادهـاى اجرایـى تاکیـد نمود و 
ابـراز داشـت: بـه هـر میـزان کـه فعالیـت هاى بخـش هاى 
تصمیم گیـرى، تحقیقاتى و اجرایى همسـو و تکمیل کننده 
یکدیگـر باشـند، بـه همـان میزان شـاهد ایمنى و سـرعت 
کاهـش خطرپذیـرى لـرزه اى و افزایـش تـاب آورى کشـور 

بود. خواهیـم 
پس از این مراسـم، سـخنرانى هــاى کلیـدى، کارگاه ها 
و نشسـت هـاى تخصصى در چهـار محور: زلزله شناسـى، 
مهنــدسى ســـازه، مهندسـى ژئــوتکنیک و مدیــریت 

خطرپذیـرى و بحـران بـه شـرح ذیـل انجـام گرفت:
شناسى: زلزله 

در ایـن بخـش، 124 مقالـه در قالـب سـخنرانى و 
زلزلـه شناسـى  تخصصـى:  نشسـت هـاى  نیـز  و  پوسـتر 
مهندسـى و جنبـش نیرومنـد زمیـن، شـیوه هـاى نوین 
پیـش بینـى زلزله، لـرزه زمین سـاخت و دیرینه لرزه شناسـى، 
اقدامـات کاهـش خطرپذیرى سـونامى در منطقه مکران، 
زلزله شناسـى و شـبکه هاى لـرزه نگارى، پیش بینـى زلزله 
متوالـى  روز  سـه  طـى  سـریع  هشـدار  سـامانه هـاى  و 

شـد.  برگزار  کنفرانـس 
بینى  پیش  نوین  هاى  «شیوه  تخصصى  ویژه  نشست 

زلزله»، با حضور سفیر پادشاهى نروژ و اساتیدى چون: 
پروفسور «توماس  توکیو،  دانشگاه  از  کاساهارا»  «جونزو 
جردن»، از دانشگاه کالیفرنیا، پروفسور «استفانسن»، از 
دکتر  پژوهشگاه  همکاران  و  ایسلند،   Akureyri دانشگاه
«محمد مختارى»، دکتر «مصطفى عالمه زاده» و دکتر 
«حمید زعفرانى» به عنوان  هیئت رئیسه جلسه  با ارائه 

چندین سخنرانى برگزار گردید. 
سـخنرانى کلیدى در این نشسـت توسـط پروفسـور 
استفانسـن در مـورد پیـش بینى زلزلـه در ایسـلند  ارائه 
گردیـد. همچنین در این نشسـت در خصـوص پیش بینى 
زلزلـه در ایـران  نیـز دکتر محمد مختـارى، رییس مرکز 
پیـش بینـى زلزلـه، سـخنرانى کـرد. دکتر مختـارى، در 
مـورد اهـداف برگـزارى این نشسـت نیـز اظهار داشـت: 
موضـوع پیـش بینى زلزلـه همـواره یکى از اهـداف مهم 
مطالعاتـى پژوهشـگاه اسـت که در راسـتاى نیـل به این 
هـدف و نیـز به منظـور کاهش خطـرات ناشـى از زلزله، 

این نشسـت برگزار شـد.
دکتـر مختـاري همچنیـن بـه معرفـی اولیـن مـکان 
آزمایشـی به منظور تاسـیس پدیده هاي نشـانگري زلزله 
در شـمال شـرق تهران بـه عنوان یـک نمونـه مطالعاتی 

پرداخـت کـه شـامل ایسـتگاه لرزه نـگاري، مغناطیسـی، 
ژئوالکتریکـی و جـی پـی اس مـی باشـد و گسـترش این 
شـبکه بـه منظـور پوشـش گسـل مشـا کـه منبـع مهم 
لـرزه خیـز در حومـه  کالن شـهر تهـران می باشـد؛ را به 

عنـوان طـرح آینـده این مرکـز اعـالم نمود.
مهندسى سازه:

مقالـه طـى ایـن  در بخـش مهندسـى سـازه 327 
کنفرانـس ارائـه شـد؛ کـه بخشـى از آنهـا بـه صـورت 
سـخنرانى و بخشـى نیـز در قالـب پوسـتر ارائـه گردیـد. 
نشسـت هـاى تخصصـى بخـش مهندسـى سـازه عبارت 
و  آسـیب پذیـرى  ارزیابـى  سـازه،  دینامیـک  از:  بودنـد 
مقـاوم سـازى لرزه اى، طراحـى لرزه اى، روشـهاى عددى، 
پایش سـالمت سـازه و روش هاى آزمایشـگاهى، سازه هاى 
تاریخـى و بنایى، سـازه هاى بلند، کنترل سـازه، آیین نامه ها 
و مقررات. همچنین «مقاوم سـازى سـاختمان هـاى بنایى 
غیرمسـلح بـا تکیـه بـر روش بتـن پاشـى» و نیـز «روند 
مقـاوم سـازى سـاختمان هاى مـدارس تهـران» از جمله 

کارگاه هـاى مهـم ایـن بخـش از کنفرانـس بود.
کارگاه روند مقاوم سازى مدارس کشور

مجموعـه کارگاه هـاى رونـد مقـاوم سـازى مـدارس 
از کنفرانـس  روز  طـى چهـار نشسـت در سـه  کشـور، 

(28 تـا 30 اردیبهشـت) با مشـارکت سـازمان نوسـازى، 
توسـعه و تهیز مدارس کشـور و متخصصان این سـازمان 

و اسـاتید پژوهشـگاه برگـزار شـد. 
در ایـن کارگاه  مقـاوم سـازى یا بهسـازى لـرزه اى به 
معنـاى افزایـش مقاومـت یـک سـازه در برابـر نیروهاى 
وارده و رفـع ضعـف هایـى که مانع اسـتحکام سـاختمان 
مـى شـود عنـوان و هـدف کلـى طـرح مقـاوم سـازى بـا 
توجـه بـه خطر لـرزه خیـزى موجـود در کشـور، افزایش 

پایـدارى مـدارس در برابـر خطـر زلزلـه ذکر شـد.
ایمـن سـازى و  ایـن کارگاه ضـرورت  در  همچنیـن 
مقـاوم سـازى مـدارس؛ حفـظ دانـش آمـوزان بـه عنـوان 
سـرمایه هـاى انسـانى و آینـده سـازان  این کشـور، حفظ 
درصـد چشـمگیرى از جمعیت کشـور با آمـار حدود 30 
درصـد کـه روزانـه اوقـات فراغـت خویـش را در مدارس 
سـپرى مـى کنند، عنـوان گردیـد. ظرفیت مـدارس براى 
تغییـر کاربـرى به عنـوان پایگاه هاى نجـات و امداد  پس 
از زلزلـه و سـایر حـوادث نیـز مورد اشـاره قـرار گرفت .

ایـن کارگاه  در  خـالل بحـث هـاى طـرح شـده  در 
ضمن اشـاره به سـابقه شـروع همـکارى سـازمان مذکور 
بـا پژوهشـگاه،  در سـال 1381، ماحصـل ایـن همکارى 

%$ارش
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بـا  مـدارس  بهسـازى  الگـوى  تدویـن  اندیشـى  هـم  و 
درنظـر گرفتـن دو شـیوه «دیـوار برشـى» و «شـاتکریت 
پیرامونـى» بـه منظـور کاهـش زمـان مطالعه طـرح براى 

سـاختمان هـاى بنایـى یـک طبقـه عنـوان گردید.
فوق؛  هاى  کارگـاه  مجمـوعه  جمع بندى  پانـل  در 
سازى، ارزیابى و بهبود دائمى فرایند مقاوم سازى  فرهنگ 
مدارس و تشکیل بانک اطالعاتى از وضعیت موجود، ارائه 
راهکارهاى اصالح روند مقاوم سازى و نیز عزم و شکیبایى 
نوسازى،  هـاى  فعالیت  ادامه  الـزامات  جمله  از  مدیـران 

توسعه و تجهیز مدارس عنوان شد.
کارگاه طراحى لرزه اى پروژه هاى عظیم و کالن تهران

کارگاه «طراحـى لـرزه اى پـروژه هاى عظیـم و کالن 
تهـران» عنـوان کارگاهى بـود که طى دو نشسـت پیاپى 
مشـارکت  بـا  مـاه  اردیبهشـت   29 شـنبه،  سـه  روز  در 
معاونـت فنـى و عمرانـى شـهردارى تهـران برگزار شـد.

در ایـن کارگاه پـروژه هـاى کالن شـهردارى تهران با 
محوریـت پـل هـا و طراحـى لـرزه اى آنهـا از جملـه پـل 

طبقاتـى صـدر مـورد بررسـى قـرار گرفتند.
در کارگاه مذکـور ضمـن بررسـى تاثیـر زلزله بر سـازه ها 
و بویـژه پـل هـا، مـرورى بـر روش هـاى سـنتى و جدیـد 
طراحـى پـل هـا در برابـر زلزلـه صـورت گرفتـه و مزایا و 

معایـب هریـک تشـریح گردیـد.
در بخشـى از ایـن کارگاه چنیـن مطـرح شـد کـه: 
طـراح بـا انتخـاب میزان سـختى اتصال سـازه بـه زمین 
توانـد اتصـال را بـه قـدرى صلـب نمایـد کـه سـازه  مـى 
کامـًال مجبـور بـه حرکـت هـم فـاز بـا زمیـن گـردد که 
ایـن روش بـراى طراحـى سـازه هـاى بـا وزن کـم عملى 
اسـت و یـا اتصــال سـازه بـه زمیـن را انعطـاف پذیـر در 
نظـر گیـرد که در این صـورت زمین در زیر سـازه جابجا 
مى گــردد، در حــالى که سـازه فرصت جــابه جایى پیـدا 
نمـى کنـد و ایـن نـوع طراحى بـراى سـازه هاى سـنگین 

چنـد ده هزارتنـى عملى اسـت.

پـل  طراحـى  بـر  مـرورى  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
طبقاتـى صـدر صـورت گرفـت که دارابـودن سـتون ها با 
بـار محـورى زیاد، محدودیت ابعاد و ارتفاع زیاد سـتون ها و نیز 
عـدم بـروز صدمـه اساسـى سـازه اى در زلزلـه، اسـتفاده 
از جداگـر لـرزه اى و جـذب بیشـتر تغییـر مـکان در آن،  
االسـتیک مانـدن سـازه در خـالل زلزلـه و طراحى بدون 

فروپاشـى بـا درنظـر گرفتن لـرزه خیزى بـاالى منطقه و 
نیـز اقتصـادى بـودن طرح از جملـه ویژگى هـاى این پل 

طبقاتـى عنـوان گردید.
همچنیـن اسـتفاده از حداقـل چهـار آییـن نامـه: کد 
 EN 1998-2:2005 ،EN 1998-1:2004 ،463 ایـران
و EN 1337-3:2005 در طراحـى پـل طبقاتـى صدر از 

جملـه دیگر مشـخصات آن ذکر شـد.
مهندسى ژئوتکنیک:

و  پوستر  و  سخنرانى  صورت  به  مقاله   103 ارائه 
فعـالیت هاى  جمله  از  تخصصى  کارگـاه هاى  بـرگـزارى 
صورت گرفته در بخش ژئوتکنیک در هفتمین کنفرانس 

بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله بود. 

ژئـوتکنیک عبـارت  مهندسى  بخش  هاى  کارگـاه 
بودند از:

کارگاه چالش هاى مهندسى ژئوتکنیک در مناطق شهرى
کارگاه چالـش هاى مهندسـى ژئوتکنیـک در مناطق 
 28 دوشـنبه،  روز  تخصصـى  کارگاه  اولیـن  شـهرى، 
اردیبهشـت 1394 بـود کـه  اعضـاى پانـل آن عبـارت 
بودنـد از آقایـان دکتـر: عباس قلنـدرزاده، محمدحسـن 
یاسـر  داوودى،  محمـد  شـناس،  حـق  ابراهیـم  بازیـار، 

موسـوى. سـیدمجتبى  و  جعفریـان 

موضوعـات:  بـا  سـخنرانى  شـش  کارگاه،  ایـن  در 
روانگرایـى، زمیـن لغـزش، اثرات سـاختگاهى و گسـلش 

سـطحى در مناطـق شـهرى ارائـه گردیـد.
دکتر «محمدحسـن بازیار»، اسـتاد دانشکده مهندسى 
عمـران دانشـگاه علـم و صنعت ایران، در سـخنرانى خود 
آن»؛  شـهرى  مخاطـرات  و  «روانگرایـى  عنـوان  تحـت 
خـاك اشـباع  روانگرایـى را کاهـش ناگهانـى مقاومـت 
غیرچسـبنده بـه دلیـل افزایـش فشـار آب حفـره اى در 
اثـر زلزلـه تعریـف کرده و افـزود: روانگرایى خـاك تقریبا 
در تمـام زلزلـه هـاى بزرگ مشـاهده شـده کـه در برخى 
مـوارد باعث خسـارات جانى و مالى فراوان گردیده اسـت.

ارزیابـى  معیارهـاى  بـه  ادامـه  در  بازیـار  دکتـر 
روانگرایـى اشـاره کـرده و اسـتفاده از سـه روش: تنـش، 
بنـدى هـا بـر  کرنـش و انـرژى را یـک دسـته از طبقـه 
اسـاس نـوع برخـورد بـا مسـاله نام بـرده و افـزود: جهت 
ارزیابـى روانگرایـى در هـر یـک از ایـن سـه روش بایـد:      
نسـبت    کـه  اطمینـان  ضریـب  و capacity و   demand

نمـود. محاسـبه  را  بـه demand اسـت   capacity
وى در ادامـه از بیـن رفتن ظرفیت باربرى، نشسـت، 
تپـه  اى،  حفـره  آب  فشـار  افزایـش  جانبـى،  گسـترش 
جوشـش ماسـه اى و بـاال آمـدن سـازه هـاى سـبک از 
زیرخـاك را از جملـه عـوارض روانگرایى ذکر کـرده و به 
نمونـه هایى از مخاطرات شـهرى ناشـى از روانگرایى بعد 

از زلزلـه 2011 ژاپـن اشـاره نمـود.
دکتـر «ابراهیـم حق شـناس»، اسـتادیار پژوهشـگاه 

دیگـر  زلزلـه،  مهندسـى  و  زلزلـه شناسـى  المللـى  بیـن 
سـخنران این کارگاه، سـخنرانى اى در مـورد زمین لغزش 
و مخاطـرات ناشـى از آن ارائه داد. وى ضمن ارائه نقشـه 
پراکنـش زمین لغـزش ها در ایران به برخـى از مهمترین 
زمیـن لغزش هاى ناشـى از زلزلـه در ایران اشـاره کرده و 
زمیـن لغـزش هاى ناشـى از زلزله هـاى منجیـل، بجنورد، 
اردبیـل، چنگـوره، آوج، قشـم، سـیالخور و اهـر- ورزقان 

را از جملـه زمیـن لغـزش هـاى مهـم معاصر ذکـر نمود.
وى در ادامـه سـابقه مطالعـات زمین لغـزش در ایران 
را قبـل از سـال 1369 بـه سـازمان زمین شناسـى ایران 
و نیـز مطالعـات جسـته و گریختـه برخى از شـرکت هاى 
مهندسـین مشـاور نسـبت داده و وقـوع زلزلـه رودبـار- 

لغـزش  زمیـن  آن  پـى  در  و   1369 سـال  در  منجیـل 
گیـرى گـروه  هـاى متعـدد و ویرانگـر را سـرآغاز شـکل 
هـاى مطالعاتـى در سـازمان هـا و نهادهـاى مختلـف در 
رابطـه بـا زمین لغـزش عنـوان نمود کـه منجر بـه ایجاد 
گـروه زمیـن لغـزش در معاونـت آبخیـزدارى وزارت جهاد 
سـازندگى وقـت و نیـز تشـکیل بانـک اطالعاتـى زمیـن 
لغـزش هـاى کشـور در سـال 71، انجـام اولیـن سـرى 
مطالعـات پایـه در گـروه ژئوتکنیـک پژوهشـگاه از نـوع 

پهنـه بنـدى خطـر زمیـن لغـزش و ... گردیـد. 
دکتـر حق شـناس همچنین سـابقه مطالعـات زمین 
لغـزش در تهـران را کـه منجـر بـه تهیه نقشـه پراکنش 
زمین لغزش هاى اسـتان تهران توسـط شـرکت تحقیقات 
خـاك و آبخیزدارى در سـال 1378 گردیـد؛ عنوان کرد.
ایـن اسـتادیار پژوهشـگاه در ادامـه ضمـن اشـاره به 
سـاخت شـهرك هاى: صدف، البرز و خلبانان شـکارى در 
شـمال تهـران و انتهاى بلوار اوشـان، منطقه سـوهانک و 
شـهرك قائـم و نیـز شـمال وردآورد و سـولقان در حومه 
تهـران؛ بـه میـزان ناچیـز اسـتفاده از نتایـج ایـن قبیـل 
مطالعـات در برنامـه ریـزى کاربرى اراضى شـهرى تهران 
اشـاره کـرده و عـدم ارتباط صحیـح بین بدنه پژوهشـى 
و مطالعاتـى بـا بدنـه اجرایى، عـدم ارائه نتایج پژوهشـى 
بـه صورت کاربـردى و در مقیاس مناسـب برنامـه ریزى، 
نامه هاى مناسـب،  عـدم وجـود دسـتورالعمل هـا و آئیـن 
فقـدان فعالیت هـاى ترویجى مناسـب براى عمـوم مردم 
و آگاهـى بخشـى بـه آنهـا و نیـز مسـایل اقتصـادى را از 

جملـه عوامـل آن قلمـداد کرد.
موسـوى»،  «سـیدمجتبى  کارگاه  ایـن  ادامـه  در 
اسـتادیار پژوهشـگاه زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه، 
در مـورد مخاطرات گسـلش سـطحى به ارائه سـخنرانى 
پرداختـه و ضمن تعریف مفهوم این مخاطره به نمونه هایى از 
آن در ایران و جهان اشاره نمود. همچنین دکتر «محمد داودى»، 
عضو هیات علمى پژوهشگاه زلزله شناسى و مهندسى زلزله، 
سـخنرانى اى را بـا موضـوع اثـر سـاختگاهى و چالش هاى 
اسـتادیار  جعفریـان»،  «یاسـر  دکتـر  تحلیـل،  در  آن 
پژوهشـگاه زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه، در زمینـه 
روانگرایـى و دکتـر «عبـاس قلنـدرزاده»، عضـو هیـات 
در  گسـلش  خطـر  مـورد  در  تهـران،  دانشـگاه  علمـى 

مناطـق شـهرى سـخنرانى خـود را ارائـه دادنـد.
کارگاه اندرکنش خاك- سازه

برگزارى کارگاه «اندرکنش خاك و سـازه»، یکى دیگر 
از فعالیـت هـاى صورت گرفتـه در بخـش ژئوتکنیک بود 

کـه در دومیـن روز از کنفرانـس هفتم به اجـرا درآمد.  
این کارگاه پاسـخگویى به سـه چالـش اصلى در این 
حوزه را در دسـتور کار خود قرارداد.   دکتر «محمدعلى 
قنـاد» از دانشـگاه صنعتـى شـریف اولیـن سـخنران این 

%$ارش



5

کارگاه بـود کـه به تعریف مسـئله اندرکنش خاك- سـازه و 
سـپس زوایـاى مختلف اهمیـت این پدیـده در حـوزه هاى 
خطـى و غیـر خطـى پرداخـت و بـه مواقعى کـه اندرکنش 

خـاك- سـازه اهمیت پیدا مـى کند، اشـاره نمود.
 در ادامـه دکتـر «فرهـاد بهنام فر»، دانشـیار دانشـگاه 
صنعتـى اصفهـان، در خصـوص چگونگى مواجـه با پدیده 
اندرکنـش خاك- سـازه باتوجـه به دانش موجـود به ایراد  
سـخنرانى پرداخـت و بـا مـرورى بـر آییـن نامه هـا، نحوه 
در نظـر گرفتـن انعطـاف پذیـرى بسـتر در زیر سـازه را با 
اسـتفاده از المانهاى سـنتى و میرا گر مـورد بحث قرارداد 
و در پایـان نیـز چشـم انـداز آینـده ضوابط جدیـد تدوین 
آیین نامه هـاى بین المللـى در ایـن حـوزه را کـه در سـال 

2016 میـالدى عرضـه خواهد شـد؛ ترسـیم نمود.
در پایـان ایـن کارگاه دکتـر «حسـین جهـان خـواه»، 
اسـتاد یار پژوهشـگاه بین المللى زلزله شناسـى و مهندسى 
زلزلـه، نواقـص دانـش فعلى در حـوزه اندرکنـش خاك- 
سـازه را مـورد اشـاره قـرارداده و بیان نمود: ایـن نواقص 
در حـوزه کمبودهـا در دانـش موجــود و اجــراى آن 

شـود.  مى  بندى  تقسـیم 
وى در ایـن راسـتا بـا نقـد برخـى باورهـاى عمومى، 
مقالـه خـود را در دو حـوزه سـازه هاى متداول و سـازه هاى 
خـاص  ارائـه داد و تصریـح نمود که نادانسـته هـاى ما در 
ایـن حـوزه چشـم انـداز وسـیعى را پیـش روى محققین 

قرارداده اسـت.
دکتـر جهـان خـواه در بخـش پایانـى جهـت تبییـن 
هـاى  سیسـتم  مـورد  در  پیچیـده  مفاهیـم  از  بسـیارى 
خـاك- سـازه در قالبى معمولـى ، مدل ژالتینى سـاده را 
که  در پژوهشـگاه سـاخته شـده اسـت،  براى مخاطبین 

کارگاه ارائـه نمـود.
چهـره  ووسـتیک،  پرفسـور  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 
سرشـناس حـوزه ژئوتکنیـک لـرزه اى و اسـتاد دانشـگاه 
کالیفرنیـا در لـس آنجلـس امریـکا، بـا توجه بـه  اهمیت 
بـزرگ؛  هـاى   پـروژه  در  سـاختگاه  اثـر  محاسـبات 
سـخنرانى خـود را تحـت عنـوان « اثر سـرعت بارگذارى 
بـر خصوصیـات انـدازه گیرى شـده خاك جهت اسـتفاده 
در محاسـبات اثر سـاختگاه» در روز دوم کنفرانس، سـه 
شـنبه 29 اردیبهشـت، ارائه نمود.  در پایان نیز دسـتگاه 
بـرش تناوبـى کـه در این دانشـگاه   توسـط وى سـاخته 
شـده بـود معرفـى گردیـد و بخشـى از نتایج آزمایشـات  

انجـام شـده   بـا  آن  نیـز ارائـه  شـد.
کارگاه مخاطرات لرزه اى

“کارگاه مخاطـرات لـرزهاى» نـام کارگاه مشـترکى 
اسـت کـه پژوهشگــاه بیـن الملــلى زلزلـه شنــاسى و 
مهندسـى زلزلـه بـا همکارى شـرکت سـاخت و توسـعه 
زیـر بناهـاى حمل و نقل کشـور طى دو نشسـت متوالى 

در روز چهارشـنبه 30 اردیبهشـت برگـزار نمـود.
بخـش اول آن دکتـر «حمید زعفرانـى»، عضو هیات 
علمـى پژوهشـگاه، سـخنرانى اى را تحت عنـوان مرورى 

بـر توسـعه تحلیل هاى خطـر لـرزه اى ارائه داد. 
وى بکارگیـرى روشـهاى آمـارى را در تحلیـل خطر 
زلزلـه از جملـه شـیوه هایـى ذکـر کـرد که در سـال هاى 
اخیـر پیشـرفت زیـادى نمـوده و در همـه حـوزه هـا از 
کاهندگـى  روابـط  انتخـاب  کاهندگـى،  روابـط  توسـعه 
و  بـودن  کامـل  بررسـى  زلزلـه،  تکـرار  مـدل  مناسـب، 
یکنواختـى کاتالوگ، تسـت نتایج تحلیل به کمـک داده هاى 

تاریخـى و دسـتگاهى و ... صـورت گرفتـه اسـت. 
دکتـر زعفرانـى در پایـان متذکر شـد که پژوهشـگاه 

بیـن المللـى زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزله، سـیالبس 
جدیـد ایـن درس را نیز پیشـنهاد و مصوب کرده اسـت. 
مهنـدس «مهـدى مهـرى»، مشـاور فنـى معاونت و 
توسـعه راه ها شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهاى حمل 
و نقل کشـور، ضمـن ارائه توضیحاتى در مـورد تاریخچه 
شـکل گیـرى و فعالیت هاى این شـرکت، بر لـزوم تدوین 

برنامـه حفاظـت از زیربناهاى حیاتـى تاکید نمود.
دکتـر «مرتضـى اسـماعیلى»، عضـو هیـات علمـى 
دانشـکده مهندسـى راه آهـن دانشـگاه علـم و صنعـت 
ایـران، دیگـر سـخنران ایـن کارگاه بـود کـه سـخنرانى 
خود را تحت عنوان بهسـازى لرزه اى بسـترهاى مسـتعد 
روانگرایـى در خاکریزهـاى راه و راه آهن را با اسـتفاده از 

سـتون هاى سـنگى ارائـه داد.
وى ضمـن اشـاره بـه خرابى خاکریزهـاى راه و راه آهن 
واقـع شـده بـر روى بسـترهاى ریزدانه سـیلتى و ماسـه اى 
و  نشسـت  ایجـاد  و  روانگرایـى  پدیـده  وقـوع  و  اشـباع 
گسـیختگى ناشـى از آن، ایـن عوامـل را از جملـه دالیل 
اساسـى ضـرورت تحقیـق در زمینـه بهسـازى لـرزه اى 

بسـترهاى مسـتعد روانگرایـى دانسـت.
معمول  هاى  روش  انواع  به  اشاره  با  اسماعیلى  دکتر 
بهسازى بستر خاکریزها، افزود: با توجه به نقشه پهنه بندى 
خطر روانگرایى و خطوط ریلى در کشور بخشى از خطوط 
ریلى در مناطق شمالى و جنوب غرب با بسترهاى سیلتى 
و ماسه اى اشباع و مستعد روانگرایى روبروست که استفاده 
از  بخشى  جایگذارى  همان  در  که  سنگى  ستون هاى  از 
مصالح ریزدانه بستر با ستونى از مصالح سنگى، راهکارى 

مناسب براى بهسازى بستر این مناطق است.
جعفریـان»،  دکتـر «یاسـر  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
عضـو هیئـت علمـى پژوهشـکده ژئوتکنیـک پژوهشـگاه، 
سـخنرانى اى را بـا عنوان «مخاطـرات ژئوتکنیـک لرزه اى 

در کوریدورهـاى حمـل و نقـل» ارائـه داد.
گفتنـى اسـت ایـن جلسـه در وقـت دوم بـا عنوان» 
مطالعـات لـرزه اى در ابنیـه فنـى و زیـر بناهـاى حمل و 
نقـل کشـور»، مخاطرات سـازه اى مولفه هـاى موجود در 
راه هـا هماننـد پـل هـا و ایسـتگاه هـا را بـا حضـور دکتـر 
منصـور ضیائى فر و دکتر افشـین کالنترى از پژوهشـکده 
مهندسـى سـازه و نمایندگان شـرکت سـاخت و توسـعه 

حمـل و نقـل کشـور مورد بررسـى قـرار داد.
ایـن جلسـه به مالحظات لـرزه اى در امـور مدیریتى، 
اهمیـت  دلیـل  بـه  و  پرداخـت  سـازه اى  و  ژئوتکنیـک 
حیاتـى  شـریانهاى  در  اى  لـرزه  پذیـرى  آسـیب  کاهـش 
کشـور، توجـه بـه چالش هـاى فنـى و مهندسـى روز در 
بخـش اجـراء به همراه نـوآورى ها و دسـتاوردهاى بخش 

پژوهـش مـورد تاکیـد قرارگرفت.
مدیریت خطرپذیرى و بحران:

عـالوه بـر برگزارى نشسـت هـا و کارگاه هـاى تخصصى، 
62 مقالـه در ایـن بخش از کنفرانس در قالب سـخنرانى 

و پوسـتر ارائـه شـد. کارگاه “نقـش علـم و فنـاورى در 
بـراى  منطقـه اى  ملـى-  راه  نقشـه  اجـراى  و  تدویـن 
«آمـوزش  تخصصـى  نشسـت  و  سـنداى”  چهارچـوب 
نتایـج  و  آمادگـى  خطرپذیـرى،  ارتباطـات  همگانـى، 
اقتصـادى- اجتماعـى و فرهنگـى» از جملـه مهمتریـن 

فعالیـت هـاى صـورت گرفتـه در ایـن بخـش بـود.
اجراى  و  تدوین  در  فناورى  و  علم  «نقش  کارگاه 
نقشه راه ملى- منطقه اى براى چهارچوب سنداى»
در کارگاه «نقـش علـم و فنـاورى در تدوین و اجراى 
نقشـه راه ملى- منطقه اى براى چهارچوب سـنداى» که 
از سـاعت 8:30 تا 12 ظهر برگزار شـد؛ چهار سـخنرانى 
     : From Hyogo Framework for Actionتحـت عناوین
to Sendai Framework for DRR بـا سـخنرانى دکتـر 
 The Challenges for  ،UNSIDR از  صفایـى»  «سـحر 
 the Implementation of Science toward Effective
 DRR in Developing Countries بـا سـخنرانى دکتـر 
«محسـن غفـورى آشـتیانى» از پژوهشـگاه بیـن المللى 
 Bridging Science زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه، 
 and Public Awareness in Disaster Risk Reduction
یونسـکو،  از   A.K.Makarigakis ارائـه بـا   in SFDRR 
 Main Elements of Earthquake Risk Reduction
 Roadmap for Formulating Regional Collaboration
دکتـر  سـخنرانى  بـا   in SFDRR Implementation
المللـى  بیـن  پژوهشـگاه  از  حسـینى»  امینـى  «کامبـد 
زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه ارائـه گردیـد؛ کـه هر 
یـک بـا در نظر گرفتـن اهداف و چشـم انـداز چهارچوب 
2015 سـنداى و کنفرانـس 2014 داووس به ارایه نقطه 
نظـرات خـود در راسـتاى کاهش خطرپذیرى، خسـارات 
بالقـوه زلزلـه و نیـز افزایش ایمنـى در برابـر زلزله و توان 

تـاب آورى جوامـع پـس از وقـوع زلزلـه پرداختند.
دکتـر غفورى آشـتیانى طى سـخنان خـود در زمینه 
چالـش هـاى اجـراى اثربخشـى برنامـه کاهـش خطرات 
سـوانح در کشـورهاى در حـال توسـعه، عـدم بکارگیرى 
کامـل و اثربخـش علم، فناورى، پژوهش هـا و راهکارهاى 
یافـت شـده را یکـى از بزرگتریـن مسـایل این کشـورها 
دانسـت و اجـراى صحیـح یافتـه هـاى علمـى را چالـش 
اصلـى پیـش رو در کشـورهاى درحال توسـعه ذکر کرد.
وى در ادامـه بـا اشـاره بـه تاریخچـه کاهـش خطـرات 
سـوانح در جهـان و ایـران، در مـورد تـاب آورى جوامـع 
در سـوانح پرداختـه و پنـج رکـن اصلـى آن را شـامل: 
آمادگـى، حفاظـت، هشـدار سـریع، پاسـخ اضطـرارى و 

احیـا و بازسـازى دانسـت.

موفـق  اجـراى  تضمیـن  سـخنانش  پایـان  در  وى 
چهارچـوب سـنداى را در گـرو هـم افزایـى متخصصـان 
و سیاسـتگذاران دانسـته و افـزود: سیاسـتگذاران بـراى 
از  اجرایـى،  طـرح هـاى  از  بیشـتر  هرچـه  منـدى  بهـره 
نظـرات کارشناسـى و نتایـج علمـى جامعـه متخصصـان 
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نماینـد. اسـتفاده  پژوهشـگران  و 
در ادامه این کارگاه، دکتر «سحر صفایى» به تشریح 
موارد چهارچوب سنداى، اولویت ها و اهداف آن پرداخته 
دار در مرگ میر  و هفت هدف اصلى آن را کاهش معنی 
مردم  تعداد  در  دار  معنی  کاهش  جهان؛  در  سوانح  در 
در معرض آسیب؛ کاهش خسارتهاي اقتصادي متناسب 
خسارت  دار  معنی  کاهش  داخل GDP؛  با تولید ناخالص 
(شامل  پایه  رسانی  خدمت  و  بنایی  زیر  تاسیسات  به 
کشورها  تعداد  افزایش  بهداشتی)،  و  آموزشی  تاسیسات 
و ملت هاي داراي راهبردهاي محلی کاهش ریسک سانحه 
المللی و افزایش  تا سال 2020؛ توسعه همکاري هاي بین 
هـاي هشدار پیش هنگــام  دسترسی و تـوسعه سامـانه 
و  برآورد  هاي  سامانه  و  چندگانه،  و  مختلف  مخاطرات 

اطالع رسانی ریسک سانحه دانست. 
زمیـن  مطالعـات  بخـش  از   A.K. Makarigakis 
هـاى  آگاهـى  و  علـم  بیـن  ارتبـاط  برقـرارى  یونسـکو، 
عمومـى را ضامـن اجراى مـوارد کاهـش خطرپذیرى در 

دانسـت. سـنداى   2015 چهارچـوب 
دکتـر «کامبـد  کارگاه،  ایـن  از  دیگـرى  بخـش  در 
عنـوان:  تحـت  خـود  سـخنرانى  در  حسـینى»  امینـى 
 Main Elements of Earthquake Risk Reduction
 Roadmap for Formulating Regional Collaboration
in SFDRR Implementation، بـر لـزوم همـکارى هـاى 
اى براى اجـراى مـوارد چهارچوب سـنداى تاکید  منطقـه 
کـرده و افـزود: به دلیل وجود سـاختارهاى زمین شناسـى 
مشـابه در کشـورهاى منطقـه نظیر گسـل هایى کـه فارغ 

از مرزهـاى سیاسـى امتـداد یافتـه انـد؛ وجـود ویژگـى 
هـاى مشـابه اقتصـادى و اجتماعـى در ایـن کشـورها و 
نیـز تاثیرپذیـرى کشـورهاى همسـایه از سـوانح مشـابه 
نظیر مشــابهت زمین لــرزه وان و زمین لـــرزه ســراوان، 
و  الزم  منطقـه  کشـورهاى  مشـترك  هـاى  همـکارى 

ثمربخـش خواهـد بـود.
ایران در  اشاره به تجارب موفق  در ادامه ضمن  وى 
زمینه کاهش خطرپذیرى لرزه اى؛ چهارچوب الزم براى 
اجرایى سازى طرح هاى اولویت دار با همکارى کشورهاى 
منطقه را به سه بخش: کوتاه، میان و بلند مدت تقسیم 
کرده و افزود: در بخش کوتاه مدت که مى تواند بازه زمانى 
استانداردها،  ها،  طرح  تدوین  شود،  شامل  را  ساله  سه 
و  عمومى  هاى  آگاهى  ارتقاى  پیشگیرانه،  هاى  تمرین 
هاى مشتـرك پاسخ  برگزارى مانورها و نیز اجراى طـرح 

اضطـرارى سـودمند خواهند بود.
با  مواجهه  براى  دولتى  بخش  آمادگى  امینى  دکتر 
بخش  پاسخ  و  دولتى  هاى  ساختمان  سازى  مقاوم  زلزله، 
و  مند  نظام  شیوه  و  برنامه  یک  طى  زلزله  به  دولتى 
جمله  از  را  سال  تا 8  زمان 4  مدت  طى  یافته  سازمان 
اقدامات میان مدت و طراحى، تدوین و اجراى یک طرح 
نظارت  و  خصوصى  جامع براى مقاوم سازى ساختمان هاى 
مدت  بلند  موارد  جمله  از  را  سازها  و  ساخت  بر  جدى 
که طى 15 سال قابلیت اجرایى شدن را دارد، ذکر نمود. 
وى همچنیـن بـه برگـزارى مانورهـاى مـدارس بـه 
صـورت همزمـان در کشـورهاى اکـو بـا محوریـت ایران 
را یکـى از روش هـاى اجرایـى موثـر در زمینـه کاهـش 

خطـرات زلزلـه دانسـت.
همگـــــانى،  «آمـــوزش  تخصــصى  نشست 
نتایـج  و  آمادگـى  خطرپذیـرى،  ارتبـــاطات 

فرهنگـى» و  اجتماعـى  اقتصـادى- 
در نشسـت تخصصـى «آمـوزش همگانـى، ارتباطات 

خطرپذیـرى، آمادگـى و نتایـج اقتصـادى- اجتماعـى و 
اردیبهشـت 1394،  چهارشـنبه، 30  روز  در  فرهنگـى» 
اولیـن سـخنرانى ایـن نشسـت تحـت عنـوان “بررسـى 
آگاهـى کودکان پیش دبسـتانى در مورد زلزلـه و مرورى 
بـر روشـهاى آموزشـى موضـوع زلزلـه و ایمنى» توسـط 
از  حشـمتى»  «ویـدا  و  ایزدخـواه»  «یاسـمین  دکتـر 
پژوهشـگاه ارائه گردید. در این سـخنرانى ضمن بررسـى 
میـزان شـناخت و آگاهـى کـودکان پیـش دبسـتانى از 
موضـوع زلزلـه؛ به بررسـى انـواع روش هاى آموزشـى در 
زمینـه زلزلـه از دیـد مربیـان پرداختـه شـد و بهتریـن 
شـیوه از آمـوزش بـه انتخـاب مربیـان، بـازى گروهـى و 
اجـراى نمایـش معرفـى گردیـد.  درایـن روش کـودکان 
در قالـب بـازى انجـام عملیـات پناهگیـرى را بـه صورت 

عمیـق و نامحسـوس بـه سـرعت فرامـى گیرند.
همچنیـن یکـى دیگـر از مزایـاى ایـن روش فرصـت 
مربیـان در ارزیابـى عملکـرد کـودکان در حیـن انجـام 
پناهگیـرى عنـوان گردیـد. بـه طورکلى بر پایـه تحقیقى 
میدانـى در مهدکـودك هـاى تهـران؛ اسـتفاده ترکیبـى 
از روش هـاى آموزشـى باعـث مـى شـود انگیزه کـودکان 
در فراینـد آمـوزش و یادگیـرى در حـد مطلـوب تامیـن 
و حفـظ گـردد و نهایتـاً بـا ایجـاد تعامـل و مشـارکت، 

یادگیـرى عمیـق و پایـدار حاصـل مـى گردد.
«رفتارشناسـى  سـخنرانى  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
مربیـان مهدهـاى کودك در زمـان زلزله، مورد شناسـى 
مهدهـاى تهران» توسـط «فرخ پارسـى زاده» و «فاطمه 
بـه  ابتـدا  در  شـد.  ارائـه  پژوهشـگاه  از  نادرمحمـد» 
تاریخچـه فعالیت در مـورد زلزله و ایمنى بـراى کودکان 
در ایـران پرداختـه شـد و عنـوان گردید که ایـن فعالیت 
از سـال 1373 آغـاز و به صورت رسـمى از سـال 1380 
در مهدهـا شـکل گرفتـه اسـت  و عمدتـا از روشـهاى 
آموزشـى مبتنـى بـر بـازى و سـرگرمى ماننـد: شـعر و 
موسـیقى، قصه گویى، کاردسـتى و نقاشى استفاده مى شود.

همچنیـن در ایـن سـخنرانى عنـوان شـد کـه اولین 
کتـاب راهنمـاى تدریـس مفهـوم زلزلـه و ایمنـى ویـژه 
مربیـان مهدکـودك ها در سـال 1383 تالیف شـد که بنا 
بـه درخواسـت یونسـکو، ایـن کتاب بـه منظور اسـتفاده 
در سـایر کشـورهاى منطقه در سـال 1387 به انگلیسى 

گردید. ترجمـه 
قابل ذکر اسـت که در این نشسـت عالوه بر سـخنرانى هاى 
عناویـن: تحـت  نیـز  دیگـرى  هـاى  سـخنرانى  مذکـور، 

 Does the Community Hear Tsunami Early
 Factors پاکسـتان؛  از  نعیـم  غزالـه  Warnings توسـط 
 Affecting Survival in Tsunami Evacuation برگـزار 

گردیـد.
مراسم اختتامیه

در عصـر روز چهارشـنبه 30 اردیبهشـت مـاه و پس 
از طـى سـه روز جلسـات فشـرده و پربـار علمى، مراسـم 

اختتامیـه هفتمیـن کنفرانس بین المللى زلزله شناسـى و 
مهندسـى زلزلـه بـا حضـور رئیـس کنفرانس، دبیـر این 
رویـداد علمـى و سـخنرانان کلیـدى و نیز جمـع کثیرى 
از پژوهشـگران و اسـاتید داخلـى و خارجـى برگزار شـد. 
پـس از اسـتماع خاطـرات و نقطـه نظـرات تعـدادى از 
اسـاتیدى کـه از ابتـداى این مجموعـه کنفرانس هـا ( از 
See1 تـا See7) در آن حضـور داشـتند؛ برتریـن مقاالت 
ایـن کنفرانـس (See7) بـه شـرح زیـر  ارائـه شـده در 

معرفـى و از نویسـندگان آنهـا تقدیـر بـه عمـل آمد:
امین قاسمى و مجتبى محصولى براى مقاله:. 1

 Rapid Web-Based Seismic Risk Analysis of
 Buildings

بابک منصورى و یاسر حامدنیا براى مقاله:. 2
 A Soft Computing Method for Automated

  Damage Mapping Using VHR Imagery

اسـماعیل . 3 عباسـى،  محمدرضـا  ازقنـدى،  محسـن 
شـعبانیان، غـالم جـوان دولوئـى و مهنـاز طباطبایى 

مقاله: بـراى 
 Investigation of the Contemporary Stress State

in Central Zagros

فرزانه عزیز زنجانى و عبدالرضا قدس براى مقاله:. 4
 Relation between the Rupture of Sedimentary
 Rock and the Rupture of Basement in the

Zagros Simply Folded Belt

مهتاب شیراوى و مجتبى موسوى براى مقاله:. 5
 Shear Wave Velocity Deposit Zonation in City 

of Babolsar

شـناس و محسـن . 6 سـعید سـلطانى، ابراهیـم حـق 
فضلـوى بـراى مقالـه:

 Velocity Structure Imaging by Inversions of
 Rayleigh Wave Ellipticity Application to the

Arak City

آرین رضایى راد و مهدى بنازاده براى مقاله:. 7
 Probabilistic Demand Assessment of Seismic
 Base-Isolated Structures Under Immediate

Occupancy Performance Level

مهدى دیهیم و محمدرضا بنان براى مقاله:. 8
 Determination of Lateral Capacity of
 Two-Story-X Braced Frames Considering

Hysteresis Behaviour of Connections

پویـا نورائـى دانـش، محمـد کبیـرى و محمدعلـى . 9
گـودرزى بـراى مقالـه:

 Experimental Evaluation of Code Provisions
 for Hydrodynamic Wall Pressure of a

Rectangular Storage Tank

فیـاض رفویـى، اکبـر اسـفندیارى و مریم قـره چایى . 10
بـراى مقاله:

 Damage Detection of Bridges Using Power  
 Spectral Density Function and Sensitivity

Equation

عبدالغنـى مسـلم، دومینیـک النگ و سـرزیو مولینا . 11
بـراى مقاله:

 Selecting Building Vulnerability Functions for
Earthquake Loss Estimation Studies
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کیانـا هاشـمى، ایالریو مازیـرى، روبرتـو پائولوچى و . 12
کیـارا سـمرزینى بـراى مقاله:

 Spatial Variability of Near-Source Seismic
 Ground Motion with Respect to Different
 Distance Metrics, with Special Emphasis on

May 29 2012 PO Plain Earthquake

مقداد سمایى، ماساکاتسو میاجیما براى مقاله:. 13
 A Study on High Frequency Decay Parameter
 (KAPPA) from Varzaghan-Ahar Double
 Earthquakes, Northwestern Iran (Mw 6.5 &

6.3)
على لشکرى براى مقاله: . 14

A Constitutive Model for Silty Sands

روزبـه صفایـى آملـى، کنجـى ایشـى هـارا و حوریـه . 15
بیلسـل بـراى مقاله

  Shear Wave Velocity as Affected by Aging of
Sand Deposits

مجتبـى . 16 آزادانـى،  نصـر  حسـین  طالبیـان،  حسـام 
مقالـه بـراى  محصولـى 

 Probabilistic Prediction of Retrot Cost for
Masonry Structures

بهـرخ هاشـمى حسـینى و مهـدى علیرضائـى بـراى . 17
له: مقا

 Eccentrically Knee Bracing: Improvement in
Seismic Design and Behavior of Steel Frames

محمـد کاشـانى، آدام جـى کریو، نیکالس آلکسـاندر . 18
و الئـورا ان الوز بـراى مقاله:

 Nonlinear Behaviour of Corroded RC Columns
under Cyclic Loading

حمـزه . 19 موسـوى،  مهـران  رضایـى،  خلـف  محمـد 
شـکیب، صـادق دردایـى و مسـعود صمدیـان بـراى 

مقالـه:
 Numerical and Experimental Seismic
 Evaluation of Conned Masonry Wall
 Retrotted by Polypropylene Fiber and Steel
 Fiber, Steel Fiber and Wire Mesh Reinforced

Shotcrete

قابـل ذکـر اسـت کـه برگـزارى دو کارگاه تخصصـى 
تحـت عناوین "طراحى بر اسـاس عملکرد سـاختمان  هاى 

بلند" توسـط پروفسـور "فرزاد نعیـم"، و " پایـدارى لرزه   اى 
و رفتـار گودبـردارى هـاى پایـدار شـده با میـخ کوبى در 
در  "ووسـتیک"  پروفسـور  توسـط  تناوبـى"  بارگـذارى 
محـل پژوهشـگاه از دیگـر برنامه هایـى بود کـه در ادامه 
این کنفرانس و در روز پنجشـنبه 31 اردیبهشـت 1394 

در محل پژوهشـگاه برگزار شـد:
کارگاه «طراحى بر اساس عملکرد ساختمان هاى بلند»

آقـاى دکتـر فـرزاد نعیـم از چهره هـاى شـناخته شـده 
جهانى در حوزه مهندسـى زلزله و طراحى سـاختمان هاى بلند 
طـى دوره اى یـک روزه بـه ارائـه سـخنرانى راجـع بـه رویکـرد 
طراحـى لـرزه اى براسـاس عملکـرد در سـاختمان هـاى بلند 
پرداختنـد. بـا توجه به روند رو به رشـد بلندمرتبه سـازى 
در شـهرهاى بـزرگ نیاز به دانش فنـى در زمینه طراحى 
ایـن سـازه ها افزایـش یافته اسـت. لرزه خیز بودن کشـور 
و بـه ویـژه شـهر تهـران موجب گردیـده تا توجـه به این 
امـر در روش هـاى طراحـى و انتقال دانش فنـى روز دنیا 
در ایـن زمینـه بـه جامعه پژوهشـى و مهندسـى اهمیت 
زیادى داشـته باشـد. در این راسـتا، دوره اى یـک روزه با 
سـخنرانى آقـاى دکتر نعیم بـه منظور تبییـن این موارد 
برگـزار شـد. در طى دوره بـه موضوعاتى همچـون موارد 

زیـر پرداخته شـد:
مبانى روش طراحى براساس عملکرد،• 
 • PEER-TBI-2010 طراحـى راهنمـاى  دو  معرفـى 

زمینـه ایـن  در  اسـتفاده  مـورد   LATBSDC-2014 و
روشـهاى مدلسـازى و تحلیل سـاختمان هاى بلند و • 

مدل هـاى رفتـار غیرخطـى در المان هـاى بتن آرمـه 
یا فـوالدى در ایـن روش ها،

جزییات روش طراحى در این دو راهنما،• 
نحـوه در نظـر گرفتـن اندرکنـش خـاك –سـازه در • 

بلند، سـاختمان هـاى  طراحـى 

سطح خطر لرزه اى مورد توجه در طراحى،• 
معیارهاى پذیرش• 

همچنیـن در بخشـى دیگـر مثال هایـى از طراحـى 
نمونه هـاى سـاختمان هاى بلنـد طراحى و اجرا شـده در 
ایـاالت متحـده معرفـى و بـه نـکات ویـژه در ایـن موارد 

گردید. اشـاره 
کارگاه « پایدارى لرزه اى و رفتار گودبردارى هاى 

پایدار شده با میخ کوبى در بارگذارى تناوبى» 
رشد روزافزون پروژه  هاى عمرانى و ساختمانى از یک 
سو و محدودیت زمین پروژه  ها، نیازهاى کاربرى و لزوم 
تامین فضاهاى عمومى بیشتر از سوى دیگر؛ لزوم تعمیق 
نفوذ پروژه در داخل زمین را افزایش داده است. این امر 

نیاز به حفارى و گودبردارى را در پروژه  ها باال مى  برد.

یکـى از راه  هاى پایدارسـازى دیواره گودها، اسـتفاده 
از میـخ  کوبـى (nailing) مى   باشـد. در مناطق لـرزه  خیز، 
پایـدارى لـرزه   اى چنیـن دیـواره  هایى محل بحث اسـت 
کـه موضوع پژوهشـى چنـد سـاله در دانشـگاه کالیفرنیا 
در لس آنجلس بوده اسـت. پروفسـور وسـتیک از چهره   هاى 
شـناخته شـده جهانـى در حـوزه ژئوتکنیـک لـرزه   اى و 
اسـتاد دانشـگاه کالیفرنیـا در لـس آنجلـس امریـکا، این 
پژوهـش را راهبـرى نمـوده   انـد. در کارگاه آموزشـى کـه 
بـا عنـوان «پژوهـش پیرامـون پایـدارى لـرزه  اى و رفتار 
گودبـردارى   هاى پایدار شـده بـا میخ  کوبـى در بارگذارى 
تناوبـى» توسـط ایشـان برگـزار گردیـد، نتایـج مطالعـه 
مذکـور بـه حضـار ارائـه شـد. در نهایـت نیـز پرسـش و 
پاسـخ صـورت پذیرفت. بـا توجه بـه حضور اسـاتیدى از 
دانشـگاه  هـاى صنعتـى شـریف، تهـران و صنعتى شـیراز 
در کنـار اعضـاى هیـأت علمـى پژوهشـگاه، بحـث  هـاى 
مفیـدى مطـرح گردیـد و طـرح همـکارى  هاى مشـترك 

آتـى نیـز مدنظـر برخـى حضار واقع شـد.

%$ارش
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زلـــزله شناسى  بین الملــلى   کنفـــرانس  هفتمیـن 
و مهندسـى زلــزله (SEE7)، پـس از دو ســال تـالش 
بـى وقفـه مسـووالن و همـکاران پژوهشگــاه بین المللـى 
زلزله شناسـى و مهندسـى زلزله از 28 تا 31 اردیبهشـت 
مـاه سـال 1394 در "مرکـز همایـش هـاى بیـن المللـى 
بـرج میالد" برگزار شـد. در این کنفرانـس 616 مقاله از 
41 کشـور جهان در حوزه هاى زلزله شناسـى، مهندسـى 
خطرپذیـرى  مدیریـت  و  سـازه)  و  (ژئوتکنیـک  زلزلـه 
و بحـران بصـورت سـخنرانى یـا پوسـتر ارایـه گردیـد 
موضوعـات  بـا  تخصصـى  نشسـت  و  کارگاه  چندیـن  و 
مختلـف، بـا حضور دسـت انـدرکاران حوزه هـاى اجرایى 
خطرپذیـرى  «کاهـش  محوریـت  بـا  منطقـه  و  کشـور 
شـد.  برگـزار  شـهرها»  آورى  تـاب  ارتقـاى  و  لـرزه اى 
حـوزه  در  کنفرانـس  ایـن  دسـتاوردهاى  درخصـوص 
کاهـش ریسـک زلزلـه در ایران و منطقه نـکات متعددى 
قابـل ذکر اسـت کـه برخى از آنها به شـرح زیر هسـتند:

کــاهش - 1 بحـث  بـه  کـه  کنفــرانس،  مــحور 
هـاى  بافـت  تــاب آورى  ارتقـاى  و  آسیب پذیــرى 
شـهرى در برابـر زلزلـه اشـاره دارد، تاکیـدى ویژه 
بـر لـزوم تمرکز فعالیت هـاى علمـى – اجرایى در 
خصـوص ارتقـاى ایمنى شـهرها دارد. ایـن موضوع 
بـا توجـه بـه اینکـه بالـغ بـر 70 درصـد جمعیـت 
کشـور در حال حاضر در شـهرها سـکونت دارند، از 
اهمیـت زیـادى برخوردار اسـت و ضرورت توسـعه 
تحقیقـات مرتبـط در زمینـه کاهـش خطرپذیـرى 
لـرزه اى بافـت هاى شـهرى را همگام با اسـناد ملى 

و بیـن المللـى آشـکار مى سـازد.
کــاهش ریسـک زلــزله در ابعــاد منطقـه اى در - 2

کشـورهاى حوزه اکـو از موضوعات مهم مورد بحث 
در کنفرانـس هفتـم بود. در نشسـت هاى تخصصى 
کـه بـا حضـور نهادهـاى مرتبـط بـا سـازمان ملـل 
 ،UN-HABITAT ،UNDP ،متحـد نظیـر یونسـکو
UN-ISDR و اکو در حاشـیه کنفرانس برگزار شـد، 
تدویـن نقشـه راه بـراى کاهـش ریسـک زلزلـه در 

منطقـه بـا توجه به اشـتراکات فرهنگـى، اجتماعى 
و اقتصـادى مـورد بحث قـرار گرفت و مقرر شـد با 
حمایـت سـازمان ملل متحـد، همـکارى منطقه اى 
در ایـن راسـتا بـه نحو مقتضى شـکل گیـرد. طبعا 
بـا ایجاد زمینـه همکارى در جهت کاهش ریسـک 
زلزلـه و سـایر سـوانح طبیعـى و در راسـتاى سـند 
جهانـى سـنداى کـه اخیـرا در ژاپـن بـه تصویـب 
کلیه کشـورها رسـید، امـکان اسـتفاده از ظرفیت ها 
و توانمنـدى هاى کشـورهاى همسـایه بـراى اجراى 
برنامـه هـاى کاهـش ریسـک زلزلـه بیـش از پیـش 

میسـر خواهـد بود.
یکى از معضالت کشـور در راسـتاى کاهش ریسـک - 3

زلزلـه فاصلـه زیـاد تحقیقـات علمى کـه در مراکز 
پژوهشـى و دانشـگاه هـا انجام مى شـود بـا نیازهاى 
کاربـردى جامعـه اسـت. ایـن فاصلـه سـبب شـده 
کـه اغلـب نهادهـاى اجرایى و علمى هـر یک بدون 
توجـه به ضرورت ها و نیازمندى هـاى متقابل، فعالیت 
نماینـد و در نتیجه امکان بهره بــردارى از توان علمى 
کشـور درعمل و اجرا در حد  ظرفیت هاى موجود فراهم 
نشـود. در کنفرانـس هفتم تـالش شـد کارگاه ها و 
نشسـت هـاى تخصصـى با حضور دسـت انـدرکاران 
اجرایـى حـوزه هـاى مرتبط برگـزار گردد تـا امکان 
حائـز  موضوعـات  خصـوص  در  طرفیـن  تعامـل 
اهمیـت فراهـم گـردد و در جهـت رفـع نیــازهاى 
متقــابل اقدامــات مشـترك صورت پذیرد. طبعا با 
پیگیرى این جلسـات و نهادینه سـازى همـکارى هاى 
مشـترك جامعـه علمـى و اجرایـى،  تحقـق اهـداف 
سیاسـت هاى کلى نظام در راسـتاى کاهش ریسک 

سـوانح دور از انتظـار نخواهـد بود.
بـه جز مـوارد فـوق؛ از جنبـه هـاى اجرایـى نیز کنفرانس 
هفتـم داراى ویژگـى هـاى بارزى بـود که مـى توانـد در آینده 
مـورد توجـه برگزارکننـدگان آن قـرار گیـرد. برخـى از 

مهمتریـن ایـن ویژگـى هـا بـه شـرح زیـر مى باشـند:
تــاکنون در برگــزارى مجمــوعه کنفرانـس هـاى - 1

بیــن المللى زلـــزله شناسى و مهنــدسى زلـــزله 
(SEE)، بـا توجـه بـه ماهیـت علمـى آن؛  از تـوان 
همـکاران و ظرفیت هاى پژوهشـگاه اسـتفاده شـده 
اسـت. در این کنفرانس نیـز مجموعه اى از همکاران 
پـژوهشگــاه، مســوولیت بــرنــامه ریزى و اجـراى 
کنفرانـس را بـه عهـده داشـتند که با تالش ایشـان 
و بـه اذعـان شـرکت کننـدگان داخلـى و خارجـى، 
خوشـبختانه ایـن کنفرانـس از نظر علمـى و اجرایى 
در سـطحى باال و هـم تراز با کنفرانس هـاى جهانى و 
منطقـه اى مهندسـى زلزله برگـزار گردید. همچنین 

برگـزارى  اهـداف  از  درآمدزایـى  اینکـه  علیرغـم 
ایـن کنفرانـس نبـود، معهـذا منابـع جذب شـده از 
نـامکننـدگان کنفرانـس  حامیـان تخصصـى و ثبـت 
بطـور کامـل هزینـه برگـزارى کنفرانـس مذکـور را 
پوشـش دادنـد کـه ایـن امـر نشـان از اعتبـار باالى 
کنفرانس هاى مذکور میان جامعه علــمى داخـــلى 
و بیـن المــللى دارد. بدیـن تـــرتیب مى تـوان اذعان 
نمـود کـه در حـال حاضـر کنفرانـس هـاى SEE و 
تجـارب تیـم هـاى برگزارکننـده آن از سـرمایه هاى 
بـا  تـوان  مـى  و  گردنـد  مـى  محسـوب  پژوهشـگاه 
برنامـه ریزى مناسـب از ایـن ظرفیت در حـوزه هاى 

مـورد نیـاز دیگر نیـز بهـره بـردارى نمود. 
مجموعـه خالصـه مبسـوط مقاالت (دو جلـد) و نیز - 2

لـوح فشـرده مجموعـه مقـاالت کامـل کنفرانس به 
عنـوان مهمتریـن خروجى هـاى علمـى کنفرانـس 
هفتـم شـناخته مى شـوند. ایـن دو مجموعـه ارزنده 
کـه حاصـل تـالش  گسـترده تیـم هـاى مختلـف 
هنـرى  و  ویرایش کننـدگان)  و  (داوران  علمـى 
مـدت هـا  تـا  هسـتند  گرافیسـت هـا)  و  (طراحـان 
مى تواننـد بـه عنـوان مرجعـى علمى، بـراى معرفى 
دسـتاوردهاى پژوهشـى ایـران و جهان در سـال هاى 
اخیـر در حـوزه علـوم مرتبط بـا زلزله مورد اسـتناد 

قرارگیرنـد.  
در خاتمـه از تالشـهاى کلیـه همـکاران، بویـژه رییـس 
محتـرم پژوهشـگاه، اعضـاى محتـرم کمیتـه راهبـرى و 
همـکاران محتـرم دبیرخانـه کنفرانـس، کـه در برگزارى 
موفـق ایـن کنفرانس مشـارکت داشـته اند تقدیـر نموده  
و از خداونـد متعـال براى ایشـان سـالمت و موفقیت هاى  
خواسـتارم.  زندگـى  مراحـل  کلیـه  در  پیـش  از  بیـش 
انشـااهللا دسـتاوردهاى ایـن کنفرانـس در جهـت نقشـى 
کـه بـراى آن از ابتـدا تعریـف گردیـده بـود، بتوانـد در 
راسـتاى کاهش ریسـک زلزلـه و ارتقاى ایمنـى فرزندان 

ایـن سـرزمین مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

مرورى بر دستاوردها و آموخته هاى هفتمین کنفرانس بین المللى 
(SEE7) زلزله شناسى و مهندسى زلزله

دکتر کامبد امینى حسینى
دبیر کنفرانس

یاددا'ت
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 (SEE) شناسى و مهندسى زلزله کنفرانس  هاى بین المللى زلزله 
در آیینه علم  سنجى

مریم پاکدامن

در عصـر حاضـر بـه دلیـل همگرایـى علـوم و تخصـصهـاى مختلـف، همـکارى در 
تولیـدات علمـى مقولـه اى مهـم محسـوب مـى  شـود. از سـوى دیگـر زلزله بـه عنوان 
رویـدادى طبیعـى کـه در همـه نقاط جهـان رخ مى  دهد و خسـارات فراوانـى به همراه 
دارد، همـواره مـورد توجـه متخصصـان حوزه  هـاى مختلف علمـى قـرار دارد. از این رو 
مقالـه  اى بـا عنوان فوق در شـماره64 سـال شـانزدهم (زمسـتان1393) نشـریه علمى 
پژوهشـى "آمـوزش مهندسـى" منتشـر شـده که ایـن مقاله بـا روش آمـار توصیفى از 
نـوع علم  سـنجى بـه بررسـى 1628 مقاله منتشـر شـده در ایـن کنفرانس بیـن  المللى 
در فاصلـه سـالهاى 1991-2011 کـه در ایـن دوره زمانـى برگـزار شـده، مـى  پـردازد. 
در ایـن مقالـه از نظـر همـکارى گروهى نویسـندگان مقاالت، بـه ویژه محققـان ایرانى 
مورد تحلیل قرار گرفته و هدف آن، شناسـایى کشـورهایى اسـت که بیشـترین میزان 
مشـارکت را در تولیـد مقـاالت علمـى این مجموعـه همایش  ها بـا پژوهشـگران ایرانى 
داشـته  انـد و نیـز رصد نمودن شـیوه همـکارى علمى پژوهشـگران مى باشـد. طى این 
پژوهش مشـخص شـد: 1628 مقاله در مجموعه کنفرانس  هاى SEE ارائه شـده اسـت 

کـه پژوهشـگران ایرانـى 122 مقاله فـردى و 722 مقالـه گروهى را ارائـه داده  اند. 
در ادامه برخى از یافته  هاى پژوهش مذکور در قالب جدول و نمودار نمایش داده مى  شود.

سال
 میزان
 مقاالت
انفرادى

میزان مقاالت گروهى
 مقاالت

 دو
نویسنده

 مقاالت
 سه

نویسنده
 مقاالت چهار

نویسنده
 مقاالت
 پنج

نویسنده

 مقاالت
 شش

نویسنده
مجموع

1991 81 71 23 6 0 2 183
1995 69 83 29 10 2 2 195
1999 61 93 28 6 2 1 193
2003 52 105 47 21 7 8 240
2007 131 64 49 15 5 6 250
2011 54 253 173 62 20 5 567

میزان مشارکت پژوهشگران حوزه مهندسى زلزله در ارائه مقاله به مجموعه همایش هاى بین المللى 
شناسى و مهندسى زلزله زلزله 

 سال
 برگزارى
همایش

 درصد
 مقاالت

 پژوهشگران
ایرانى

 تعداد
 مقاالت

 پژوهشگران
ایرانى

 تعداد
 مقاالت

 پژوهشگران
غیر ایرانى

مجموع  رتبه بندى کشورهاى
ارائه دهنده مقاله

1991 17 32 151 183
ایران. 1
چین. 2
امریکا. 3

1995 33 66 129 195
ایران. 1
امریکا. 2
ارمنستان/روسیه. 3

1999 62 120 73 193
ایران. 1
ارمنستان. 2
امریکا. 3

2003 37 91 149 240
ایران. 1
ژاپن. 2
فرانسه. 3

2007 50 125 125 250
ایران. 1
ارمنستان. 2
چین. 3

2011 40 232 335 567
ایران. 1
ژاپن. 2
ایتالیا/ترکیه. 3

هاى بین المللى زلزله شناسى  کشورهاى داراى بیشترین مقاالت علمى در مجموعه همایش 
و مهندسى زلزله2011-1991

 سال
 برگزارى
همایش

 رتبه بندى کشورهاى
 داراى بیشترین
مشارکت علمى

 مقاالت پژوهشگران
ایرانى

 مقاالت پژوهشگران غیر
ایرانى

 تعدادمجموع
 مقاالت
انفرادى

 تعداد
 مقاالت
گروهى

 تعداد مقاالت
انفرادى

 تعداد
 مقاالت
گروهى

١٩٩١ ایران- چین- امریکا 
- ژاپن 11 21 70 81 183

1995 ایران - امریکا- ژاپن 
ارمنستان  21 45 48 81 195

1999 ایران- امریکا - 
فرانسه - ژاپن 30 90 31 45 193

2003 ایران- فرانسه - ژاپن 10 81 42 107 240

2007 ایران- چین 
ارمنستان- ترکیه 14 111 24 101 250

2011 ایران- ژاپن-
ترکیه-ایتالیا 36 424 18 89 567

شناسى  کشورهاى داراى بیشترین مشارکت علمى با یکدیگر در مجموعه همایش هاى بین المللى زلزله 
و مهندسى زلزله2011-1991

مقایسه نسبت مقاالت فردى به گروهى پژوهشگران ایران و دیگر کشورها طى مجموعه همایش هاى 
بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

بررسـى داده هـاى ایـن پژوهش نشـان داد در سـالهاى 1995، 1999، 2007 و 2011 
ایـران داراى بیشـترین میـزان مشـارکت و همـکارى علمـى بـا سـایر کشـورها بـوده 
رسـد، زیـرا از مجمـوع 567  اسـت. ایـن امـر در سـال 2011 برجسـته تـر بـه نظـر مى 
مقالـه ارائـه شـده در ایـن سـال، 513 مقالـه بـه صـورت گروهـى تدوین شـده اسـت. 
ایـن تحقیق، آشـکار سـاخت کـه پژوهشـگران حوزه مهندسـى زلزلـه و زلزله شناسـى 
ایرانـى، بـه همـکارى علمـى بـا محققان سـایر کشـورها و تسـهیم مقاالت (مشـارکت 
علمـى) خـود بـا آنها تمایـل دارند. چـرا که نـه تنها در مجموعـه همایش هـاى مذکور 
کـه بنابـر تحلیـل هاى انجام شـده، محققـان ایرانى این حـوزه در مجموعـه همایش هاى 
جهانـى مهندسـى زلزلـه (WCEE) کـه در بـازه زمانـى 1956 الـى 2012 هـر چهـار 
سـال یکبـار در کشـورهاى مختلـف برگزار شـده اسـت، نیز آمـار فزاینـده اى در تولید 

اند.  داشـته  علمى  مقـاالت 
نتــایج نهــایى ایـن پژوهـش نشـان داد اگرچـه محققـان ایرانـى حاضـر در مجموعـه 
همایـش هـاى بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى زلزله همگام با پژوهشـگران سـایر 
اند؛ اما  کشـورها عالقـه فزاینـده اى بـه همـکارى علمـى در تدوین مقاالت خـود یافتـه 
ایـن رونـد در بیـن محققان دیگر کشـورها رشـد بیشـترى نسـبت بـه ایرانیان داشـته 
اسـت. لـذا ذیـل ایـن پژوهـش پیشـنهاد شـده اسـت، پژوهشـگران ایرانـى حـوزه 
زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه، طى سـالهاى آینـده برگـزارى این همایش و سـایر 
همایـش هـا در سـطح بین المللـى و میزان همـکارى هاى علمـى خود را بـا متخصصان 
پـاى همتایـان خارجـى خـود گام  خارجـى افزایـش دهنـد تـا از نظـر نـرخ رشـد، هـم 

بردارند.

+ -قا
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ر   نسبت مقاالت فردي ب
گروهی در پژوهشگران  

خارجی
ر   نسبت مقاالت فردي ب
گروهی در پژوهشگران  

ایرانی




