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نگرشى اجمالى به فعاليت هاى پژوهشگاه 
در  بيست  و پنجمين سال تاسيس 

"اجراى قوانين، راه رسيدن به ايمنى در برابر زلزله"

خبرى خوش باشيم
و خروشى باشيم 

كه سحر را به جهان مژده دهيم
نور را هديه كنيم
و بكوشيم جهان

به طراوت و ترنّم، تسكين و تسلى برسد
و برويد گل بيدارى، دانايى، آبادى

در ذهن زمان
و برويد گل بينايى، صلح، آزادى، عشق

در قلب زمين
تقــويم 25 سال فعــاليت پژوهشگــاه را ورق مى زنيم و 

به عقب برمى گرديم. آذر 1368، اتاقى كوچك براى راه 
شرط  آينده.  در  بزرگ  پژوهشگاهى  و  مؤسسه  اندازى 
است  المللى  بين  كنفرانسى  برگزارى  مؤسسه،  تأسيس 
در آغازين سال هاى فعاليت پژوهشگاه و زلزله منجيل 

نقطه عطفى در مطرح نمودن لرزه خيزى كشور.
مديران  و  مسؤوالن  در  حساسيت  ايجاد  ترتيب  بدين 
براى جّدى انگاشتن آثار و تبعات ناشى از زلزله، لزوم 
هاى  سرمايه  حفظ  خطرها،  كاهش  براى  سرمايه گذارى 
انسانى و ملى و حركت كشور به سوى ايمنى تنها هدف 

پيش رويى است كه پژوهشگاه به آن مى انديشد.
 ايـن مؤسسـه با نيروى انسـانى محـدود، امـا هدفمند و 
بـى توقع شـروع به فعاليت مى كند و بتدريج سـاختار آن 
شـكل مـى گيـرد. اگرچه هر يـك از افراد اين تشـكيالت 
بـه بخـش خاصـى تعلّـق داشـتند، اّمـا، در مواقـع لـزوم 
هيـچ مـرزى بيـن بخـش هـا وجـود نداشـت. از رئيـس 
گرفتـه تـا كارمنـد معمولـى هـر كارى كـه نياز بـود، در 
فضايـى نـه بـا كاربـرى ادارى كـه خانـه اى مسـكونى و 
فضايـى كامـال محـدود بـا امكانات انـدك انجام مـى داد؛ 
اّمـا، حـس تعلّق بـه اين خانه، بـه اين افـراد آموخته بود 
كـه بـراى نيـل به هـدف هاى مؤسسـه بايـد در محيطى 
آرام بـا هـم و در كنـار هـم، ماننـد اعضاى يـك خانواده، 

كار كننـد و هـم افزايى داشـته باشـند.
آن  انسانى  نيروى  پژوهشگاه  اصلى  سرمايه  نيز  امروز 
است و توّجه به اين سرمايه ارزشمند است كه موجب 
مى شود همگى با هم با انگيزهاى قوى و با نگاه به افق 
با  سرگذاشته،  پشت  را  مشكالت  اميدوارانه  رو،  پيش 
كسب تجربيات جديد و افزايش توانمندى هاى خويش 

در پيشبرد اهداف پژوهشگاه قدم برداريم.
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بيست و پنجمين سالگرد تاسيس پژوهشگاه

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 25 ساله شد
پيـرو تصميـم يونسـكو مبنـى بر تاسـيس يك موسسـه جامع 
در حـوزه علـوم و مهندسـى زلزله در منطقه غرب آسـيا، جمهورى 
اسـالمى ايـران از بيـن كشـورهاى متقاضـى انتخـاب و در قالـب 
قطعنامـه DR/250 بيسـت و چهارميـن مجمـع عمومي يونسـكو، 
تاسـيس «موسسـه بيـن المللي زلزلـه شناسـي و مهندسـي زلزله» 
بـه دولـت ايـران پيشـنهاد گرديـد. پـس از تصويب هيـات محترم 
وزيـران وقـت و تائيـد و صـدور مجـوز شـوراي گسـترش آمـوزش 
عالـي، راه اندازى موسسـه درتاريـخ 12 آذرمـاه 1368 طى حكمى 

از طـرف وزيـر محتـرم علـوم وقـت ابالغ گرديـد. در پاييز 1378 نيز، بر اسـاس مصوبه چهارصد و هشـتمين جلسـه 
شـوراي گسـترش آمـوزش عالـي، موسسـه به پژوهشـگاه ارتقـا يافت.

شايد پژوهشگاه اولين سازمانى در دنيا بود كه با يك نگاه علمى جامع در تمامى زمينه هاى پژوهشى و آموزشى 
و  شناسي  زلزله  المللي  بين  «موسسه  تاسيس  براى  يونسكو  توصيه  گرديد.  مى  پيشنهاد  و  تعريف  زلزله  با  مرتبط 
مهندسي زلزله» در ايران، از تجربيات گرانقدر دنيا در خصوص ضرورت شكل گيرى سازمانى با چنين مختصاتى نشأت 

مى گرفت تا اثربخشى باالترى را  براى ايران و در يك نگاه وسيع تر براى منطقه رق م بزند و اين عليرغم وجود سازمان 
هاى مختلف در كشور بود كه هريك از آنها در زمينه اى خاص از زلزله ماموريت هايى را نيز بر عهده داشتند. اين 
ضرورت الزاماً به معناى پاسخ به يك تقاضاى سامان يافته در خصوص تدوين و اجراى برنامه جامع آموزشى و پژوهشى 
سازماندهى  موازات  به  بايست  مى  و  نبود  پذيرى كشور در برابر زلزله در زمان شكل گيرى «موسسه»  كاهش آسيب 
فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى در تمامى حوزه هاى علوم و مهندسى زلزله، تقاضاى استفاده از نتايج اين فعاليت ها در 

كشور و هم در يك نگاه راهبردى تر در منطقه ترويج مى گرديد.
 آغـاز بـه كار پژوهشـگاه بـا وقـوع زمين لـرزه شـديد منجيل-رودبار در خـرداد 1369 مصـادف گرديد؛ حادثـه اى كه 
بـه عنـوان يـك نقطـه عطـف در تاريخ وقـوع زمين لرزه هاى قـوى در ايـران، نقش عمـده اى را در ايجاد تحـرك جدى در 
پژوهشـگاه تازه تاسـيس و همچنين سـاير نهادهاى علمى و اجرايى كشـور ايفا نمود. شـكل گيرى و توسـعه پژوهشـگاه 
در بسـيارى از حـوزه هـا نـوآورى هايـى را نيـز بـه ارمغـان آورد؛ طراحـى و اجـراى اوليـن برنامـه هـاى آمـوزش همگانى، 
برگـزارى اوليـن دوره هـاى آمـوزش هـاى تخصصى كوتـاه مدت مهندسـى زلزلـه، راه انـدازى اولين دوره كارشناسـى 
ارشـد مهندسـى زلزلـه، راه اندازى اولين شـبكه لرزه نگارى باند پهن كشـور، راه انـدازى اولين آزمايشـگاه ديناميك خاك، 
ديناميـك سـازه و ميـز لـرزه كشـور نمونـه هايـى از آنهاسـت. اين دسـتاوردها ثمره تـالش جمعـى همكارانى بـود كه با 
تمامى توان حركتى ارزشـمند را در كشـور سـامان بخشـيدند و پژوهشـگاه را به يك موسسـه پژوهشى پيشـتاز در ايران 

و بـه يـك حيثيـت طراز بـاال در عرصه بيـن الملل تبديـل نمودند.
بـه مـوازات ايـن تحركات اساسـى در حوزه آمـوزش و پژوهش، پژوهشـگاه تعامالت جدى و مسـتمرى را در تمامى 
حـوزه هـا با دسـتگاه هـاى اجرايى، سـازمان مديريـت و برنامـه ريزى وقـت، مجلس شـوراى اسـالمى و مجمع تشـخيص 
مصلحـت بـه عنـوان يـك ضـرورت و مكمـل اثر بخش كار آموزشـى و پژوهشـى، در دسـتور كار قـرار داد. بـراى اينكه 
فعاليـت هـاى علمـى در كشــور و حاكمى، مشتــرى داشـته بــاشند اين ســرمايه گذارى هــا و تعــامالت الزامى و 
اجتنـاب ناپذيـر اسـت. سياسـت هـاى ابالغى كالن نظام در حوزه «پيشـگيرى وكاهش خطرات ناشـى از سـوانح طبيعى 
و حـوادث غيرمترقبـه»، مصوبـات مجلس در حوزه بهسـازى و مقاوم سـازى سـاختمان هـا و تاسيسـات مهم بويـژه در حوزه 
مـدارس، تهيـه دسـتورالعمل هاى بهسـازى در قالب سـازمان مديريـت و ... نمونه هايـى از تاثير تالش هـاى همكاران ما 

در پژوهشـگاه و سـاير موسسـات تحقيقاتى، اجرايى و سياسـتگذارى كشـور اسـت. 
حال در آسـتانه بيسـت و پنجمين سـالگرد تاسـيس پژوهشـگاه، همچنان چالش هاى اساسـى پيش روى ماسـت و 
مـا بايسـتى بـا تمامـى تـوان و بـا اسـتفاده از همـه ظرفيت هـا، ضمن حفظ نقـش پيشـتاز و محورى خود بـه عنوان 
اصلـى تريـن مركـز تحقيقاتـى پشـتيبان سياسـت هاى كالن كشـوردر حـوزه زلزلـه، جايگاه برتـر علمى پژوهشـگاه در 
منطقـه آسـياى جنـوب غربـى را  نيز بازسـازى نماييم. آسـيب پذيرى كشـور حتى در مقابـل زمين لرزه هاى متوسـط، 
همچنان بسـيار باالسـت و بى ترديد وقوع زمين لرزه هاى شـديد در شـهرهاى بزرگ و كالن شـهرها، خسـارات جانى و 
مالـى بمراتـب سـنگين تـرى را بر كشـور تحميل خواهد نمود. وسـعت و گسـتره اين خسـارات مى توانـد امنيت ملى ما 
را خدشـه دار نمايـد و ايـن امـر ضرورت توجه و سـرمايه گـذارى در مقوله زلزله در كشـور را در حد و انـدازه يك موضوع 
امنيـت ملـى، بيـش از پيـش نشـان مى دهـد. حفظ جـان و مال مـردم در حال و آينـده كشـور عزيزمان تنها در سـايه 
تعميـم  هميـن نـگاه بـه موضـوع كاهـش آسـيب پذيـرى لـرزه اى كشـور و تبديـل فاجعه هـاى انسـانى و اقتصادى 
احتمالـى آتـى به سـوانح طبيعى قابل كنترل و مديريت، ميسـر اسـت و انتظار مـى رود همين سياسـت در دولت تدبير 

و اميـد، بـه عنـوان راهبـرد اصلـى نظـام در موضوع زلزله در كشـور تعريـف و مبناى عمل قـرار گيرد. 
محمدكاظم جعفرى
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 بـه مناسـبت 25 اميـن سـالگرد تاسـيس پژوهشـگاه به 
سـراغ چهـار پژوهشـكده مهندسـى ژئوتكنيـك، زلزلـه 
و  خطرپذيـرى  مديريـت  و  سـازه  مهندسـى  شناسـى، 
بحـران رفتيـم تـا در يـك گفتگـوى صميمـى بـا تنـى 
چنـد از اعضـاى هيـات علمى ايـن پژوهشـكده ها، ضمن 
آشـنايى بـا عملكـرد پژوهشـگاه در ربـع قـرن فعاليـت 
آن از ابتـداى تاسـيس، در خصـوص ميـزان تاثيرگذارى 
شـان در حـوزه هـاى گوناگون علـوم و مهندسـى زلزله و 
همچنيـن مديريـت ريسـك لـرزه اى در كشـور به بحث 
و تبـادل نظـر بپردازيـم؛ آنچـه در ذيـل مـى خوانيـد 

ماحصـل ايـن گفتگـو اسـت :
پژوهشكده ى مهندسى ژئوتكنيك

رئيـس  امـروز  شـما  عسـكرى؛  دكتـر  آقـاى 
هسـتيد.  ژئوتكنيـك  مهندسـى  ى  پژوهشـكده  
فعاليـت  هـاى پژوهشـى ايـن پژوهشـكده از چه 

سـالى آغاز شـد و مهم ترين محورهاى پژوهشـى 
آن كـدام اسـت؟

دكتـر عسـكرى: چـون آقـاى دكتـر جعفـرى اوليـن 
پيـش  و  ژئوتكنيـك  مهندسـى  ى  پژوهشـكده   رئيـس 
كسـوت ما هسـتند و البته در كنار آقاى دكتر آشـتيانى 
از مؤسسـين پژوهشـگاه نيـز بودنـد، مـن تقاضـا مى كنم 
كـه خـود ايشـان اين ميزگـرد را آغـاز و مديريـت كنند. 
صحبت هـا،  البـالى  مى تواننـد  هـم  خبرنامـه  دوسـتان 

سـؤاالت خـود را مطـرح كننـد. 
دكتـر جعفرى: پژوهشـكده  ى مهندسـى ژئوتكنيك در 
سـال 1376 تأسـيس شـد. آن موقـع پژوهشـگاه هنـوز 
يـك مؤسسـه  ى پژوهشـى بـود. البتـه فعاليـت  هـاى 
پژوهشـى پژوهشـگاه يا مؤسسـه در عرصه  ى ژئوتكنيك 
لـرزه اى، از همـان ابتـداى تأسـيس مؤسسـه در سـال 
1368 بـود كه آغاز شـد. امروز پژوهشـكده  ى مهندسـى 

ژئوتكنيـك چهـار گروه فعـال دارد: 1- گـروه ژئوتكنيك 
لـرزه اى؛ 2- گروه مهندسـى پـى و ابنيـه  ى ژئوتكنيكى؛ 
3- گـروه مخاطـرات زمين  شـناختى؛ 4- گروه ديناميك 
خـاك و سـنگ. طـى اين دو دهـه در تمامى حـوزه  هاى 
مهـم ژئوتكنيـك لـرزه  اى پژوهش كرديـم. البته همه  ى 
موضوعـات را همزمـان با هم شـروع نكرديم. متناسـب با 
نيازهاى كشـور، رسـالت پژوهشـگاه و همچنين امكانات 
آن، برنامه ريـزى و حركت كرديـم. كار را با محور «اثرات 
سـاختگاهى» و بـه تبـع آن «ريزپهنه بنـدى ژئوتكنيـك 
چـون  محورهايـى  تدريجـاً  كرديـم.  آغـاز  لـرزه اى» 
روانگرايـى، زمين لغـزش، رفتارشناسـى و طراحى لرزه اى 
ابنيه  ى ژئوتكنيكى، شناسـايى مشـخصات لرزه  اى بناها، 
رفتـار لـرزه  اى مصالـح مخلـوط، امكان سـنجى سـاخت 
و سـاز در پهنـه  هـاى داراى خطـر گسـلش سـطحى و 
اندركنـش لـرزه  اى خـاك و سـازه را نيـز بـه حـوزه  هاى 
پژوهشـى پژوهشـكده اضافـه كرديـم. در مسـير كار هـر 

سال  از  و  رفت  پيش  به  تحرك  پر  و  پـويا  و  شد  بـزرگ  مؤسسه  شكل  اين  به 
1373 بر اساس مصوبات شوراى گسترش آموزش عالى با داشتن ظرفيت هاى الزم براى 
براى  سال 1375  از  و  ارشد  كارشناسى  مقطع  در  تكميلى  تحصيالت  دورة  اندازى  راه 
در  آزمون  متعدد  هاى  دوره  برگزارى  با  تاكنون  نمود.  اهتمام  دكترى  دورة  برگزارى 
و  ارشد  كارشناسى  مقطع  در  دانشجو  زلزله، 107  مهندسى  و  شناسى  زلزله  رشته  دو 
97 دانشجو در مقطع دكترى مشغول به تحصيل مى باشند و 257 نفر نيز در مقطع 

كارشناسى ارشد و 86 نفر در مقطع دكترى فارغ التحصيل شده اند.   
كنفرانـس هـاى بين المللى بـه منظور تبادل اطالعـات و تجربيات جديـد در زمينه 
زلزله شناسى و مهندسى زلزله هر چهار سال يك بــار برگزار مى شود. برگزارى سمينارهاى 
متعـدد علمى، كارگاه هاى تخصصـى، دوره هاى تخصصى و آموزشـى كوتـاه مدت، ايجاد 
آزمايشگاه هاى ديناميك سازه و ميز لرزان و مكانيك و ديناميك خاك، ايجاد ايستگاه هاى 
لـرزه نگارى در نقـاط مختلف كشـور بـراى ثبت نگـاشت هاى زلزله، كتابخانه اى غنى از منابع 
مــربوط به زلزله شنــاسى و مهندسى زلــزله، شــركت در سمينـارهــا و همـايش هـاى 
بيـن المللـى، اجراى پـروژه هاى پژوهشـى، فعاليت هاى مشـترك پژوهشـى با دانشـگاه ها و 
مراكـز پژوهشـى داخلـى و بين المللى، فرصت هـاى مطالعاتى، ارتقاى مـدارج تحصيلى، 
گسـترش فرهنـگ ايمنـى، آمادگى و افزايش سـطح دانش عمومى با اجـراى مانورهاى 
سـاليانه زلزلـه و ايمنـى در مـدارس كشـور، چـاپ و نشـر مجـالت، گزارش هـا و كتب 
تخصصـى، خالصـه اى از  فعاليت هاى 25 سـاله پژوهشـگاه اسـت كه با تـالش تمامى 

همكاران شـكل گرفته اسـت. 
اينـك كه 25 سـال از تأسـيس پژوهشـگاه گذشـته اسـت، پاسـخ بـه اين پرسـش ها كـه در 
چقـدر  و  ايـم  ايسـتاده  نقطـه  كداميـن  در  اكنـون  و  بوديـم  كجـا   60 دهـه  اواخـر 
باشـد،  تأثيرگـذار  زلزلـه  برابـر  در  كشـور  ايمنـى  بـر  اسـت  توانسـته  پژوهشـگاه 
مـى توانـد نمايـى از گذشـته و حـال را ترسـيم كنـد و مسـير و طـى طريـق آينـده را 

نمايد. روشـن 
از بعـد فرهنگـى، در دهـه60 اكثـر مردم، زلزلـه را بال و خشـم خداوند مى دانسـتند 
و پديـده اى خـارج از كنتـرل. امـروزه كمتـر كسـى اسـت كـه آثـار نامطلـوب زلزله را 

خشـم حضـرت حـق بداند. 
از بعد دانش زلزله شناسـى، شـناخت ما از پوسـته ايران زمين، گسـل هـا و لرزه خيزى 
كشـور محـدود و ناكافـى و تعـداد زلزله شناسـان، كمتر از تعداد انگشـتان دسـت بود. 
امـروز شـناخت مـا از خطرهـاى ناشـى از زلزلـه خـوب، ولـى البتـه بـه دليـل ماهيت 
پيچيـدة سـاز و كار زلزلـه ها هنـوز ناكافى اسـت و متخصصان، توانا بـه تربيت نيروهاى 

مسـتعد براى آينـده اند. 
از بعـد دانـش مهندسـى زلزلـه، ايـران در دنيـا جايـگاه ويـژه اى دارد؛ آن گونـه 
كـه قـادر بـه رفـع نيازهاى مهندسـى عمـران، توسـعه و ايمن سـازى كشـور هسـتيم. 
متخصصـان شايسـته در زمينـه مهندسـى سـازه و زلزلـه در حـد كفايـت در كشـور 

مشـغول خدمتنـد.

قــوانـيـن،  قـانــونگـذارى،  بعـد  از 
كافى  تقريباً  هاى  نامه  آيين  و  ها  دستورالعمل 
زمانى  هاى  بازه  در  و  تدوين  ابعاد  همه  در 

مناسب بازنگرى و تكميل شده اند. 
بسيارى  امروزه  تخصصى،  آموزش  بعد  از 
از دانشگاه هاى كشور برگزار كننده دوره هاى 
كارشناسى ارشد و دكترى مهندسى زلزله اند.

از بعـد اجـرا، متأسـفانه و صـد افسـوس  كـه عليرغم پيشـرفت هـاى خـوب و و بهبود  
كيفيـت مهندسـى در كشـور، در بُعد اجـرا در مواردى شـاهد عدم تعّهد،  بـى توّجهى 
و عـدم كاربـرد قوانيـن و دانـش در عمـل هسـتيم و الزم اسـت كـه اجـراى قوانيـن از 

سـوى مديـران و مسـؤوالن اجرايـى كشـور مجّدانه پيگيرى شـود.
فعاليـت هـاى صـورت پذيرفتـه مبّين آن اسـت كـه اكثر مسـير و پله هاى رسـيدن 
به ايمنى در سـطح مورد نياز كشـور تقريباً پشـت سرگذاشـته شـده اسـت و بايد ادامه 
مسـير و آخريـن پلـه را كـه بكارگيـرى آموختـه هـا در عمـل اسـت، با هم طـى كنيم. 
ايـن آخريـن مرحلـه، بسـيار مشـكل اسـت و نياز بـه عـزم و اراده اى راسـخ دارد. آنچه 
امـروز مايـة رنجـش جامعـة فنـى كشـور و سـؤال برانگيـز اسـت اين اسـت كه چـرا با 
وجـود دانـش، قانـون، آييـن نامـه، دسـتورالعمل و متخصـص بـا تجربه، آنچـه آموخته 
شـده و آنچـه آمـوزش داده مـى شـود، كمتر اجرايـى مى گردد؟ پاسـخ به اين سـؤال و 
رفـع موانـع اجراى قوانين، مسـير رسـيدن بـه ايمنى را كوتـاه و از هدر رفتن سـرمايه هاى 

ملـى جلوگيرى مـى كند.
و اّمـا بـراى آينـده، پيشـنهاد مـى كنـم پژوهشـگاه در 25 سـال آتـى برنامـه هـاى 
خـود را در راسـتاى كاربـردى شـدن پژوهش ها و قوانين سـوق دهد و مانند 25 سـال 
گذشـته طاليـه دار ايـن هدف باشـد و در اين مسـير، با انـرژى و شـكيبايى گام بردارد. 

شادى ها را به خاطر بسپاريم. 
ذهن هايمان را از پاره اى خاطرات تلخ بزداييم. 

با هم و در كنار هم وظايفمان را آن گونه كه شايسته است و با اخالص، انجام دهيم.
حـس زيبـاى تعلـق بـه خانـواده پژوهشـگاه را كـه نيـروى محركـة فعاليـت هـا و 

موّفقيـت هايمـان بـوده و هسـت را، قـوت بخشـيم.
پژوهشگاه گوشه اى از ايران عزيز ماست. پس، همگى با هم همدل، پر توان و استوار 
به هدف غايى كه ايمنى و توسعه پايدار كشور است، بينديشيم و به فراخور مسؤوليتى 
كه داريم، گامى مؤثر برداريم تا بتوانيم با افتخار و سرافرازى، آينده كشور را به كودكان 
و جوانان امروز كه آينده سازان فردا هستند، بسپاريم.                                                                                        

به اميد ايمنى ايران در برابر زلزله                        
                                                               محسن غفورى آشتيانى

گاه ش بار ژپو گاها ش بار ژپو ا

مرورى بر دستاوردهاى تحقيقاتى پژوهشگاه از ابتدا تاكنون
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كـدام از ايـن محورهـا بـه موضوعـات جزئـى  تر تقسـيم 
شـد. دوسـتان عزيـز هيئـت علمـى كـه تدريجاً بـه تيم 
ژئوتكنيـك پژوهشـگاه اضافـه شـدند، هـر كـدام در يك 
يـا دو محـور مشـغول پژوهش شـدند. پيشـنهاد مى كنم 
كـه هـر كـدام از دوسـتان دسـتاوردهاى اين چند سـال 
پژوهـش در حوزه ى پژوهشـى خـود را به اختصار شـرح 
دهنـد. آقـاى دكتـر كماليـان؛ شـما بـا محـور «اثـرات 

سـاختگاهى» شـروع بفرماييد ...
دكتـر كماليـان: بـه نظـر مـن يكـى از دسـتاوردهاى 
مهـم پژوهشـگاه در عرصـه ى ژئوتكنيـك لـرزه اى بـراى 
جامعـه ى مهندسـى و علمى كشـور، جـا انداختن مفهوم 
و اهميـت پديـده ى «اثـرات سـاختگاهى»، طيـف طـرح 
ويـژه ى سـاختگاه و مطالعـات ريزپهنه بنـدى ژئوتكنيك 

... اسـت  لرزه اى 
ببخشـيد؛ منظـور شـما از «اثـرات سـاختگاهى» 

چيسـت؟ لطفـًا توضيـح دهيد .
دكتـر كماليـان: ببينيـد! وقتـى زلزلـه مى آيـد، حتـى 
اگـر حركـت لـرزه  اى بسـتر سـنگى در نقـاط مختلـف 
شـهر يكسـان باشـد، پاسـخ لـرزه اى سـطح زميـن در 
آن نقـاط معمـوالً متفـاوت اسـت. سـبب ايـن تفـاوت، 
شـرايط سـاختگاهى متفـاوت در اين نقاط اسـت. آبرفت 
در يـك جـاى شـهر ممكـن اسـت از نـوع رس عـادى 
تحكيم يافتـه باشـد، در جـاى ديگـر ممكن اسـت از نوع 
ماسـه  ى متراكـم باشـد، در جـاى ديگـر حتـى ممكـن 
اسـت با رخنمون سـنگى مواجه باشـيم. ضخامت آبرفت 
نيـز در نقـاط مختلـف متفـاوت اسـت. تفـاوت در اليـه 
 بنـدى تحـت  االرضـى، تفـاوت در پاسـخ لرزه  اى سـطح 
زميـن را رقـم خواهـد زد. ايـن پديـده را مى گوينـد «اثر 

... سـاختگاهى» 
اولين تجربه   ى پژوهشگاه در مطالعات ريزپهنه  بندى 

ژئوتكنيك لرزه  اى چه زمانى شكل گرفت؟
دكتـر كماليـان: اواخـر تابسـتان سـال 1372كـه من 
بـه تيـم ژئوتكنيك پژوهشـگاه ملحق شـدم، خـوب يادم 
هسـت كـه مهـم  تريـن پـروژه ى پژوهشـى تيـم مزبـور، 
جنـوب  منطقـه ى  لـرزه اى  ژئوتكنيـك  ريزپهنه بنـدى 
شـرقى شـهر تهران بـود. مجـرى پـروژه، اسـتاد بزرگوار 
مـا جنـاب آقاى دكتـر جعفرى بـود. ايـن پـروژه تجربه  اى 
جنـوب  لـرزه اى  ژئوتكنيـك  ريزپهنه بنـدى  بـراى  شـد 

غربـى و سـپس شـمال تهـران ...
ى  حوزه  در  كشور  پژوهشى  علمى  مراكز  ديگر  آيا 

اثرات ساختگاهى و ريزپهنه  بندى فعال نبودند؟
دكتـر كماليان: چـرا. دانشـكده ى فنى دانشـگاه تهران 
هـم در ترويج فرهنـگ ريزپهنه بنـدى ژئوتكنيك لرزه اى 
در كشـورمان نقـش مهمـى داشـت. برخى دانشـگاه هاى 
ديگـر شـهر تهـران نيـز به هميـن ترتيـب. اما بـا تواضع 
مى گويـم كه پژوهشـگاه در ايـن عرصه پيشكسـوت بود. 
يـادم هسـت پاييـز سـال 1373 كـه تحصيـالت مقطـع 
دكتـرى را در دانشـكده  ى فنـى دانشـگاه تهـران شـروع 
كـردم، هنـوز هيـچ رسـاله ى كارشناسـى ارشـد جـدى 
در حـوزه ى اثـرات سـاختگاهى تعريـف نشـده بـود. تـا 
جايى كـه مـى دانـم، دوسـت عزيز مـا آقاى دكتـر فردين 
جعفـرزاده كـه امـروز هيئـت علمـى دانشـگاه صنعتـى 
شـريف اسـت، اوليـن دانشـجوى ايرانـى داخـل كشـور 
بـود كـه پايان نامـه ى كارشناسـى ارشـد خـود را در اين 
حـوزه بـا راهنمايـى آقـاى دكتـر جعفـرى تأليـف كـرد. 
چند سـال بعد از فعاليت پژوهشـگاه، برخى دانشـگاه هاى 

ديگـر هـم در ايـن حـوزه فعال شـدند ...
چـه  معمـوالً  ريزپهنه بنـدى  مطالعـات  نتيجـه ى 
اسـت؟ ايـن مطالعـات چـه نتايـج مهمـى بـراى 

جامعـه بـه همـراه دارد؟
دكتـر كماليـان: مطالعـات ريزپهنه بنـدى ژئوتكنيـك 
لـرزه  اى مى گويـد توزيـع شـتاب مبناى طرح در سـطح 
شـهر چگونـه اسـت؟ توزيـع نوع خـاك و پريـود طبيعى 
آبرفـت در سـطح شـهر چگونـه اسـت؟ نتيجـه  ى عملـى 
ايـن مطالعـات چنيـن اسـت كـه مثـًال چـه مناطقـى از 
چـه  اسـت؟  مناسـب  سـازى  مرتبـه   بلنـد  بـراى  شـهر 
مناطقـى بـراى جانمايـى سـازه   هـاى حياتـى و حسـاس 
مناسـب نيسـت؟ چـه مناطقى اصًال بهتر اسـت سـاخت 
و سـاز نشـود؟ در چه مناطقى از شـهر و براى كدام نوع 
سـازه، بهتر اسـت به جاى طيـف طرح اسـتاندارد، طيف 

طرحـى ويژه  ى سـاختگاه اسـتخراج كنيـم؟ ...
پژوهشـگاه كًال در كـدام شـهرها و مناطـق ايران 
مطالعـات ريزپهنـه  بنـدى را اجرا كرده اسـت؟

دكتـر كماليـان: بعـد از شـهر تهـران، نوبـت عسـلويه، 
پـارس جنوبـى، شـهرهاى بم، قم، قشـم، بوشـهر و كرج 
رسـيد. امـروز هم مطالعـات ريزپهنه  بندى شـهر اراك و 
برخى شـهرهاى اسـتان مازندران توسـط پژوهشـگاه در 

دسـت انجام اسـت ...
آيـا نتايـج مطالعـات ريزپهنه بنـدى ژئوتكنيـك 
ناظـر  و  محاسـب  مهندسـين  توسـط  لـرزه اى، 

شـهرها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؟
دكتـر كماليـان: مخاطـب اصلـى مطالعـات ژئوتكنيك 
لـرزه اى، متوليـان ارشـد امـور عمرانى شـهرها هسـتند. 
منظـورم سـازمان  هـا و نهادهايـى اسـت كـه مسـئوليت 
برنامـه  ريـزى كالن سـاخت و سـاز شـهرى را بـر عهـده 
خصوصـاً  شـهردارى،  مثـل  اسـتاندارى،  مثـل  دارنـد. 
معمـارى  و  مهندسـى  فنـى  عمرانـى،  هـاى  معاونـت  
مثـل  شـهر،  شـوراى  مثـل  نهادهـا،  ايـن  شهرسـازى 

... شهرسـازى  و  مسـكن  سـازمان 
پژوهشـى  حـوزه ى  در  پژوهشـگاه  فعاليت هـاى 
شـما چه دسـتاوردهاى مهم ديگرى براى كشـور 

است؟ داشـته 
مهـم  دسـتاوردهاى  از  ديگـر  يكـى  كماليـان:  دكتـر 
بـراى  لـرزه اى  ژئوتكنيـك  عرصـه ى  در  پژوهشـگاه 
جامعـه ى مهندسـى و علمى كشـور، جـا انداختن مفهوم 
و اهميـت اثـر عـوارض توپوگرافى بر رفتار لرزه اى سـطح 

زميـن بـود ...
اثـر عـوارض توپوگرافـى آيـا بخشـى از اثـرات 

نيسـت؟ سـاختگاهى 
دكتـر كماليـان: چـرا؛ دقيقـا! اثـر عـوارض توپوگرافى، 
در كنـار اثـر اليـه  هاى تحت االرضـى، مجموعـه  ى اثرات 
سـاختگاهى را تشـكيل مى دهنـد. باألخره رفتـار لرزه   اى 
زميـن افقـى، بـا رفتـار لـرزه  اى تپه هـا و دره  هـا تفـاوت 

دارد ...
اين تفاوت چگونه است؟

دكتـر كماليان: بـه زبان سـاده، حركت زلزلـه در باالى 
تضعيـف  معمـوال  دره  قعـر  در  و  تشـديد  معمـوال  تپـه 
ى دره و پرتـگاه هـم معمـوال حركـت  مى شـود. كنـاره  

زلزلـه را تشـديد مى كنـد ...
آيا يافته  هاى پژوهشـى پژوهشـگاه در موضوعات 
در  توپوگرافـى  عـوارض  اثـر  و  بنـدى  ريزپهنـه  
توليدات علمى پژوهشـگاه منعكس شـده اسـت؟

دكتـر كماليان: بلـه. اساسـاً بخـش مهمـى از توليدات 
علمـى كشـور طـى بيـش از يـك دهـه   ى گذشـته در 
حاصـل  توپوگرافـى،  اثـر  و  ريزپهنه بنـدى  هـاى  حـوزه  
هـاى  رسـاله    اسـت.  پژوهشـگاه  در  دوسـتان  زحمـات 
دكتـرى و كارشناسـى ارشـد متعـددى در ايـن حـوزه 
مقطـع  دانش آموختـگان  برخـى  اسـت.  شـده  تأليـف 
دكتـراى پژوهشـگاه نيز كه هـم  اكنـون در هيئت علمى 
دانشـگاه   هـاى ديگر كشـور بـه تحقيقات علمى مشـغول 
هسـتند، روى همين موضوعـات دارند كار مى كننـد. ده  ها 
مقالـه  ى علمـى پژوهشـى در معتبرترين نشـريات داخل 
و خـارج از كشـور در حـوزه  ى ايـن دو موضـوع منتشـر 
شـده اسـت. خوشـحال هسـتم بگويم كـه توجـه ويژه  ى 
دانشـگاه  هـاى تراز اول كشـور بـه موضوع اثـر توپوگرافى 
طـى يـك دهـه  ى گذشـته، نهايتاً منجـر به اين شـد كه 
در ويرايـش جديـد دسـتورالعمل 2800 ايـران، ايـن اثر 
ديـده شـد و حتى بند ويـژه اى به آن اختصـاص يافت ...

فعاليـت   هـاى پژوهشـگاه در حـوزه  ى پژوهشـى 
كشـور  بـراى  مهمـى  دسـتاورد  بـاز  آيـا  شـما، 

اسـت؟ داشـته 
مهـم  دسـتاوردهاى  از  ديگـر  يكـى  كماليـان:  دكتـر 

و وت و  ت و 

از راست آقايان: دكتر حق شناس، دكتر جهانخواه، دكتر داوودى، دكتر عسكرى، دكتر جعفرى، دكتر جعفريان، دكتر موسوى، دكتر كماليان



و4 وت و  ت و 
پژوهشـگاه در عرصـه   ى ژئوتكنيـك لـرزه  اى بـراى جامعـه  ى 
عـددى  روش  ى  توسـعه   كشـور،  علمـى  و  مهندسـى 
اجـزاء مـرزى در حـل مسـائل انتشـار امـواج در محيـط 
نيمـه  بى نهايـت اسـت. بخـش مهمـى از توليـدات علمى 
پژوهشـكده  ى مهندسـى ژئتكنيـك طـى يـك دهـه   ى 
گذشـته بـه ايـن موضـوع مربـوط اسـت و رسـاله   هـاى 
دكتـرى مهمـى در ايـن خصـوص تأليف شـده اسـت. با 
تواضـع بايـد بگويـم كـه پژوهشـگاه در اين حـوزه نيز از 
پيشكسـوتان جامعـه ى مهندسـى و علمى كشـور اسـت 
و ايـن حركـت البتـه هم  اكنـون در دانشـگاه   هـاى ديگر 

كشـور نيـز دارد بـا شـادابى دنبـال مى شـود ...
دكتـر جعفـرى:  آقـاى دكتـر عسـكرى؛ شـما لطفـا 
ادامـه دهيـد. در حـوزه  ى طراحـى لـرزه  اى ابنيـه  ى 
ژئوتكنيكـى، دسـتاوردهاى مهم پژوهشـگاه طى سـاليان 

گذشـته چـه بـوده اسـت؟
دكتـر عسـكرى: مـن سـال 1375 بـود كـه بـه تيـم 
ژئوتكنيـك پژوهشـگاه ملحـق شـدم. فكـر مى كنم يكى 
از زمينـه  هايـى كه پژوهشـگاه در آن بسـيار موفق عمل 
كـرد، هميـن توسـعه  ى روش  هـاى طراحى لـرزه اى در 

مهندسـى پـى بوده اسـت ...
پژوهشـگاه چـه دسـتاوردهايى در ايـن زمينـه 

داشـته اسـت؟
دكتـر عسـكرى: يكـى از دسـتاوردهاى بدسـت آمده 
در  ايـن عرصـه بـراى مهندسـان و محققـان، ارزيابـى 
رفتـار خاك و پى و توسـعه ى روشـهاى ارزيابـى پايدارى 
ابنيـه  ى ژئوتكنيكـى در زمـان وقـوع زلزلـه بـوده اسـت. 
بـراى مثـال سـاخت و سـاز بـر روى شـيب  هـا، طراحـى 
لـرزه   اى سـدهاى خاكـى، همچنيـن سـاخت و سـاز در 
مجـاورت گسـل   هـا، از زمينـه   هايى هسـتند كه بـر روى 
آنهـا كارهـاى بزرگـى در پژوهشـگاه انجـام شـده اسـت. 
ژئوتكنيكـى»  ابنيـه  از «پايـدارى  شـما  منظـور 

چيسـت؟
دكتر عسـكرى: شـايد بهتر باشـد كـه اين كلمـه را با 
متضـاد آن توضيـح دهـم. براى مثـال، وقتى بـار وارد بر 
يـك پـى از مقدار مجاز آن بيشـتر شـود، پـى در زير بار 
ناپايـدار مى شـود. يـا مثـًال در صورتى كه يك شـيروانى 

ريـزش كنـد، در واقع ناپايدار شـده اسـت ...
پس منظـور از روش  هـاى ارزيابى پايـدارى ابنيه  ى 
ژئوتكنيكـى در زمـان وقـوع زلزلـه، روش  هايـى 
اسـت كه در آنها، امـكان ناپايدار شـدن در زمان 

مى شـود؟ بررسـى  زلزله 
هميـن  طـور اسـت. وقتـى  دكتـر عسـكرى: تقريبـاً 
ى يـك  مهندسـان مـا يـك سـد خاكـى و يـا شـالوده  
سـاختمان را طراحـى مى كننـد، بايـد اطمينـان حاصـل 
سـاخته  طراحـى  ايـن  اسـاس  بـر  آنچـه  كـه  نماينـد 
مى شـود، در زمـان وقـوع زلزلـه  پابرجـا خواهـد مانـد.

مگـر قبـًال ايـن كار در طراحـى  ها در نظـر گرفته 
است؟ نمى   شـده 

دكتر عسـكرى: در نظر گرفتـن زلزلـه در طراحى ابنيه  ى 
ژئوتكنيكـى طبيعتـاً بـراى اولين بار در پژوهشـگاه انجام 
نشـده اسـت، اما توسـعه   ى بسـيارى از ايـن روش  ها طى 

دو دهـه  ى اخير در پژوهشـگاه چشـمگير بوده اسـت.
آيا اين تحقيقات فقط در پژوهشگاه صورت مى پذيرد؟ 

دكتـر عسـكرى: در برخـى از مـوارد، ايـن كارهـا فقط 
در پژوهشـگاه انجـام مى شـود. ارزيابـى ضوابط سـاخت و 
سـاز در مجـاورت گسـل ها، تقريبـاً از جمله ى ايـن موارد 
اسـت. در برخـى از مـوارد نيـز، برخـى از دانشـگاه   هـا بـه 
موازات پژوهشـگاه در توسـعه ى ايـن روش  ها نقش مهمى 
داشـته  اند. مثـًال در زمينه   ى ارائه  ى راه حـل  هاى نظرى در 
تحليـل پايـدارى پـى   هـا و شـيروانى   هـا، اوليـن كارها در 
دانشـگاه شـيراز انجـام شـد. اما توسـعه  ى سيسـتماتيك 
و چشـمگير ايـن روش   هـا مرهـون همـكارى گسـترده  ى 
دانشـكده  ى فنى دانشـگاه تهران  و پژوهشـگاه بوده است. 
در واقع، راسـتاى توسـعه در دانشـكده فنى، لحاظ شرايط 
كلـى و راسـتاى توسـعه در پژوهشـگاه، مسـائل نظـرى و 
كاربـردى در شـرايط وقـوع زلزله بوده اسـت. در هر حال، 
توسـعه   ى ايـن روش  هـا و كاربـردى نمـودن آنهـا بـراى 
مهندسـان كشـور در شـرايط وقـوع زلزله، مرهـون تالش 

بى شـائبه  ى همـكاران در پژوهشـكده مى باشـد.
نتايـج ايـن فعاليت هـا چگونـه در جامعـه علمى 

ترويـج يافته اسـت؟
دكتـر عسـكرى: گـزارش  هـاى پژوهشـى و مقـاالت 
علمـى پژوهشـى منتـج از تحقيقـات انجـام شـده، مهـم 
 تريـن ابـزار نشـر نتايـج پژوهشـى ايـن فعاليت  هـا جهت 
اسـتفاده  ى جامعـه  ى علمـى بوده انـد. عـالوه بـر آن، در 
بسـيارى از فعاليـت  هـاى ارتبـاط بـا صنعـت، از نتايـج 
پژوهـش  هـاى انجـام شـده در پژوهشـكده  ى مهندسـى 
ژئوتكنيـك در حـوزه  ى ارزيابـى رفتـار لـرزه   اى پـى  هـا 

اسـتفاده شـده اسـت. 
دسـتاوردهاى  پژوهشـگاه،  هـاى  فعاليـت    آيـا 

اسـت؟ داشـته  دانشـگاه   هـا  بـا  متفاوتـى 
دكتـر عسـكرى: بـه نظـر مـن پژوهشـگاه در اصـل 
حـوزه   ى  در  پژوهـش  انجـام  بـه  نيـاز  فرهنـگ  ايجـاد 
زلزله شناسـى و مهندسـى زلزله جهت توسـعه  ى كشـور، 
از پيشـگامان بـوده اسـت. هدف اصلى دانشـگاه   هـا، تربيت 
متخصصـان مـورد نيـاز كشـور در علـوم مختلـف اسـت. 
راسـتاى  در  راهبـردى  تحقيقـات  امـا،  پژوهشـگاه  در 
حـل مهـم   تريـن مسـائل مـورد نيـاز مهندسـان كشـور 
ايـن  از  بخشـى  مى شـود.  تعريـف  لـرزه اى  طراحـى  در 
زمينـه ى  در  نيـز  بخشـى  اسـت؛  كاربـردى  تحقيقـات 
مسـائل بنيـادى و تئوريـك اسـت كـه توسـعه  ى آنهـا 
زمينـه  هـاى الزم بـراى حل مسـائل كاربردى مهندسـان 
را فراهـم مى سـازد. بديـن ترتيب، پـروژه   هاى پژوهشـى 
پژوهشـگاه در راسـتاى تحقق اهدافى مشـخص متناسب 

بـا نيازهـاى كشـور تعريـف مى شـوند. 
يعنى شما هدف آموزشى نداريد؟

دكتـر عسـكرى: هـدف اصلـى پژوهشـگاه، آمـوزش 
نيسـت؛ امـا بـه طـور طبيعـى، تربيـت پژوهشـگران و 
كنـار  در  كـه  اسـت  فراينـدى  نيـز  زبـده  متخصصـان 
تحقـق اهداف پژوهشـى صـورت مى پذيرد. اجـازه دهيد 
اين طور بگويم: دانشـجو در پژوهشـگاه  ها حكم دسـتيار 
يـا موتـور پژوهـش را دارد كـه در جهـت تحقـق ايـن 
اهـداف، هيئـت علمـى پژوهشـگاه را يـارى مى كنـد ...

دكتـر جعفـرى: جنـاب آقـاى دكتر حق شـناس؛ شـما 
هـم از اواسـط دهـه  ى هفتاد بـود كه به تيـم ژئوتكنيك 
پژوهشـگاه ملحق شـديد. لطفـا ادامه دهيـد. در حوزه  ى 
بررسـى تجربـى اثـرات سـاختگاهى، دسـتاوردهاى مهم 

پژوهشـگاه طـى سـاليان گذشـته چه بوده اسـت؟
بـه   1375 سـال  مهـر  از  مـن  شـناس:  حـق   دكتـر 
عضويـت هيئـت علمى گـروه «زمين  شناسـى مهندسـى 
و زميـن لغـزش» پژوهشـكده  ى مهندسـى ژئوتكنيـك 

در آمـدم. اآلن ايـن گـروه بـه گـروه «مخاطـرات زميـن  
شـناختى» تغييـر نـام داده اسـت. در مـدت 3 سـال تـا 
اواخـر سـال 1377 بـه عنـوان مربـى تحـت مديريـت 
جنـاب آقـاى دكتـر جعفـرى و در معيـت ديگـر همكاران 
پژوهشـكده  ى مهندسـى ژئوتكنيك، با محوريت پژوهش 
بـر روى مخاطـرات زمين  لغزش فعاليت داشـتم. از سـال 
1379 تـا 1384 مراحـل تحصيـل در مقطـع دكتـراى 
خـود را در قالـب همكارى   هاى مشـترك ايران و فرانسـه 
در دانشـگاه ژوزف فوريـه و بـا موضـوع رسـاله  ى «خطـر 
محلـى زمين لـرزه» در تهـران گذرانـدم. از سـال 1384 
تاكنـون نيـز در گـروه ذكـر شـده بـا محوريـت پژوهش 
در زمينـه  ى اسـتفاده از داده  هـاى لـرزه  اى (زمين لـرزه و 
ارتعاشـات زمينه) در مباحث مهندسـى ژئوتكنيك لرزه  اى 
و مخاطـرات زميـن شـناختى مشـغول فعاليـت هسـتم.

منظورتـان از تعبير «اسـتفاده از داده  هـاى لرزه  اى» 
؟ چيست

دكتـر حـق  شـناس: در واقـع در مباحـث ژئوتكينـك 
لـرزه  اى، بـراى بـرآورد اثـر شـرايط سـاختگاه بـر روى 
جنبـش لـرزه  اى زميـن، از روش  هـاى مختلـف تحليلى، 
عـددى و تجربى مى  توان اسـتفاده كـرد. در روش  هاى تجربى 
كـه مبتنـى بـر انـدازه  گيـرى ميدانـى يـا آزمايشـگاهى 
هسـتند، يكى از مباحث مهم و رو به گسـترش، اسـتفاده 
از ثبـت و انـدازه  گيـرى داده  هـاى لرزه  اى واقعـى بر روى 
محـل  هـاى مورد نظر اسـت. بسـط و توسـعه ى اسـتفاده 
از اين روش  هاى تجربى در پژوهشـگاه و كشـور، از جمله 
فعاليت   هاى شـاخص انجام شده در پژوهشـكده  ى مهندسى 
ژئوتكينـك، بـه عنـوان يكـى از محورهاى راهبـردى اين 
پژوهشـكده بوده اسـت. اين مبحـث از زمان انجام رسـاله   ى 
دكتـراى اينجانـب شـروع شـده و در قالـب پـروژه   هـاى 
پژوهشـى و ارتبـاط بـا صنعـت متعـدد بعـد از آن ادامـه 

اسـت.  يافته 
اهميت ايـن روش  ها در مطالعات اثرات سـاختگاه 

چيست؟  بابت 
دكتـر حـق  شـناس: اهميـت اسـتفاده از روش  هـاى 
تجربـى، در مبتنـى بـودن آنهـا بر شـرايط واقعـى حاكم 
بـر سـاختگاه، سـهل  الوصـول بـودن برداشـت داده  هـا و 
هزينـه  هـاى كـم توليـد داده  هـاى مـورد نيـاز اسـت كه 
در كنـار روش  هـاى تحليلى و عددى مـى  توانند به درك 
بهتـر و دقيـق   تر از ميـزان خطر زمين   لـرزه در يك محل 

شـوند. منجر 
آيـا كاربـرد ايـن روش  هـاى تجربـى، فقـط در 

اسـت؟ سـاختگاهى  اثـرات  مطالعـات 
دكتـر حـق  شـناس: خيـر؛ عـالوه بـر مطالعـات اثرات 
سـاختگاهى، امـروزه اسـتفاده از داده  هـاى لـرزه  اى (اعم 
از زمين لـرزه   هـا و ارتعاشـات محيطـى) بـه عنـوان يـك 
 Passive Geophysical) ژئوفيزيكـى  غيرفعـال  روش 
technique) در ديگـر مسـائل مرتبط بـا ژئوتكنيك لرزه  اى 
و مخاطـرات زميـن  شـناختى، ماننـد شناسـايى سـاختار 
حتـى  و  زمين لغـزش   هـا  فعاليـت  وضعيـت  و  هندسـى 
در مطالعـه و شناسـايى مخـازن هيدروكربنـى گسـترش 



5 و وت و  ت و 
مخاطـرات  گـروه  در  نيـز  محورهـا  ايـن  اسـت.  يافتـه 
زميـن  شـناختى پژوهشـكده   ى مهندسـى ژئوتكنيـك بـا 
همـكارى كارشناسـان گـروه و دانشـجويان از محورهاى 

فعاليـت اين جانـب طـى ايـن مـدت بـوده اسـت. 
خالصـه  اى از فعاليت هـاى خـود در ايـن مدت را 

نماييد. بيـان 
دكتـر حـق  شـناس: انجـام چهـار پـروژه پژوهشـى، 
هدايـت سـه رسـاله ى دكتـرى، مسـئوليت هفـت پروژه 
ارتبـاط بـا صنعـت و همـكارى در سـه پـروژه   ى ارتبـاط 
بـا صنعـت ديگـر از فعاليـت   هـاى اينجانـب در دوره ى 
انجـام  مسـلم  قـدر  اسـت.  تاكنـون بـوده  سـال 1384 
ايـن امـور بـا حمايـت مسـئوالن محتـرم پژوهشـگاه و 
همـكارى مجموعه همكاران در پژوهشـكده   ى مهندسـى 
ژئوتكنيك و نيز كل پژوهشـگاه ميسـر گرديده اسـت كه 

بايسـتى در اينجـا از همـه  ى آنهـا قدردانـى كنـم. 
بـا توجـه بـه عنـوان گروهـى كـه شـما در آن 
مشـغول هسـتيد، چـه فعاليت هـاى ديگـرى در 

مى شـود؟ انجـام  گـروه  ايـن 
گـروه  مآموريـت  كلـى  بطـور  شـناس:  حـق   دكتـر 
و  پژوهـش  ژئوتكنيكـى،  و  شـناختى  زميـن   مخاطـرات 
بـه  وابسـته  ژئوتكنيكـى  مخاطـرات  روى  بـر  مطالعـه 
زمين لـرزه  ها، مانند زميـن  لغزش، روانگرايى، فرونشسـت 
و پديـده  هـاى ديگـر اسـت. ايـن پديـده  ها نقـش مهمى 
در افــزايش خسـارات مسـتقيم و غيرمسـتقيم ناشـى از 
زميـن  لرزه  هـا دارنـد. منظور از خسـارات مسـتقيم، نقش 
ايـن پديده  ها در تخريب سـاختمان  هاى مسـكونى، سـازه  ها 
و شـريان  هـاى حياتـى اسـت. منظـور از خسـارات غيـر 
مسـتقيم، ايجـاد محدوديـت و تاخيـر در انجـام عمليات 
امـداد و نجـات در حيـن زلزلـه بـه دليل مسـدود شـدن 
راه   هـاى ارتباطـى، همچنيـن افزايـش هزينـه  ى سـفرها 
تـا زمـان رفـع اختـالل ترافيـك و نيـز مسـائل مرتبط با 
هزينـه  هـاى غيـر مسـتقيم ايجاد شـده ناشـى از تخريب 
شـريان   هاى حياتى مانند الكتريسـته يا خطوط لوله  ى نفت 
و گاز اسـت. به همين سـبب، پژوهش در زمينه  ى اين گونه 
مخاطـرات، تشـخيص مناطق مسـتعد وقوع ايـن پديده  ها، 
تهيـه ى نقشـه  هـاى خطـر وقـوع و نيـز راه  هـاى مقابلـه 
بـا آنهـا، همـواره در ايـن گـروه مـد نظر بـوده اسـت. به 
عنـوان مثـال در زمينـه  ى زميـن  لغـزش  هـاى ناشـى از 
زلزلـه، مطالعات گسـتردهاى در اين گروه توسـط جناب 
آقـاى دكتـر مهدوى  فـر صورت گرفتـه و حتى سـامانه  اى 
بـراى پيـش  بينى مناطـق داراى پتانسـيل لغـزش بعد از 

وقـوع يـك زلزلـه تهيه شـده اسـت. 
دكتـر جعفرى: جنـاب آقاى دكتـر داودى؛ نوبت شـما 
اسـت. بـا توجـه بـه اين كـه سـال   هاسـت كه مسـئوليت 
آزمايشـگاه ديناميـك خاك را بـر عهده  داريـد، لطفا هم 
دربـاره   ى آزمايشـگاه كمـى توضيح دهيد و هـم درباره  ى 
دستـــاوردهاى پژوهشگــاه در حــوزه ى «شـناســايى 

ها»... سيسـتم  
دكتـر داودى: بله. از اوائل تاسـيس پژوهشـگاه، با درك 
صحيحـى كـه از اهميـت همزمانـى مطالعـات تئـورى و 
تجربـى در مباحـث ژئوتكنيـك لـرزه اى وجـود داشـت، 
پيشـرفته ترين تجهيـزات مـورد نيـاز مطالعـات تجربـى 
راه انـدازى شـد و پژوهشـگاه توانسـت هـم در زمينـه  هاى 
و  پژوهشـى  زمينـه   هـاى  در  هـم  و  مهندسـى،  و  فنـى 

آموزشـى، خدمـات بـا ارزشـى را بـه كشـور ارائـه كند و 
همزمـان بـا آن مرزهـاى دانـش را نيـز بـه سـهم خـود 

كند. جابجـا 
اشـاره اى به پيشـرفته  تريـن تجهيزات مـورد نياز 
مطالعـات تجربـى داشـتيد. لطفـًا در مـورد ايـن 

تجهيـزات توضيـح بيشـترى بدهيد؟
دكتـر داودى: مى دانيـم كـه مطالعـات تجربـى عموما، 
يـا در مقيـاس آزمايشگــاهى و يـا در مقيــاس محلـى 
انجـام مـى  گيـرد. در مقيـاس آزمايشـگاهى، هـم اكنون 
پژوهشـگاه بـا دارا بـودن دو دسـتگاه سـتون تشـديد، 
دو دسـتگاه سـه  محـورى تناوبـى و يـك دسـتگاه برش 
پيچشـى تناوبـى، امكان انـدازه   گيرى دقيـق خصوصيات 
خطـى  رفتارهـاى  محـدوده   ى  در  را  خـاك  ديناميكـى 
و غيرخطـى خـاك دارا اسـت. در مقيـاس محلـى هـم 
بـا اسـتفاده از سـه دسـتگاه لـرزه  نـگار بـه همـراه منبـع 
دو  و  اى  مولفـه   سـه   هـاى  هيدرفـون   و  اسـپاركر  انـرژى 
امـواج  سـرعت  محلـى  مقاديـر  ژئوالكتريـك،  دسـتگاه 

برشـى و تراكمـى رسـوبات خاكى و سـنگى بدسـت مى  
آيـد و همچنيـن مشـخصات اليـه  هـاى زيرسـطحى در 
محـل شناسـايى مـى  شـود. بعـالوه در مقيـاس محلـى، 
پژوهشـگاه تجـارب ارزشـمندى در مبحـث آزمايش   هاى 

ارتعاشـى درجـا و شناسـايى سيسـتم سـازه  هـا دارد.
مى توانيـد نمونـه  هايـى از كاربـرد ايـن تجهيزات 

در پـروژه  هـا را مطـرح مى كنيد؟
دكتـر داودى: در مطالعـه  ى رفتـار لـرزه  اى ابنيـه  هاى 
خاكـى و يـا هـر مسـاله   اى كـه بـا خـاك درگيـر باشـد، 
مهم  تــرين پــارامترهاى تــاثيرگذار خــاك بــر پـاسخ 
لـرزه  اى، پارامترهايى هسـتند كه با اين تجهيزات بدسـت 
هـاى  پـروژه   بـه  مى تـوان  نمونـه  عنـوان  بـه  مـى  آينـد. 
سـدهاى خاكـى و نيـروگاه  هاى اتمى اشـاره كـرد. وجود 
ايـن تجهيـزات در داخـل كشـور باعـث شـد تـا از لـزوم 
ارسـال نمونـه   هـاى خاكـى و انجـام آزمايـش در خـارج 
از كشـور و اتـالف منابـع ارزى جلوگيـرى شـود. عـالوه 
بـر پـروژه   هـاى ارتبـاط با صنعـت، پـروژه  هاى پژوهشـى 
متعـددى نيـز در مقاطـع كارشناسـى ارشـد و دكترى با 

اسـتفاده از تجهيـزات مذكـور اجـرا شـده اسـت. 
آيـا با سـرعت زيادى كـه در پيشـرفت تجهيزات 
وجـود دارد، در زمينـه بـه روز نگـه داشـتن آنها 

هـم برنامـه  اى داريد؟
دكتر داودى: بله. به رغم اينكه در ساليان اخير، مشكل 
تحريم محدوديت  هايى را در اين زمينه ايجاد كرده است، 
اما سعى شده است كه متناسب با بودجه  هاى اختصاص يافته، 
و  دقيق  سنسورهاى  يا  و  خريدارى  جديدتر  تجهيزات 
همكاران  مشاركت  با  همچنين  گردند.  جايگزين  به روز 
هيات علمى، در زمينه ى ارتقاء كاركرد تجهيزات اقداماتى 
صورت گرفته است. خالى از لطف نيست اشاره شود كه 
هاى  ماه   در  پژوهشگاه  سانتريفوژ  آزمايشگاه  اندازى  راه   با 
آتى، امكان انجام آزمايش   هاى مدل فيزيكى در شتاب  هاى 

باال نيز مهيا خواهد شد.
آيـا در ميـان ديگـر مراكز آمـوزش عالى كشـور، 
جايى هسـت كه امكانات آزمايشـگاهى ديناميك 
خاك آن مشـابه پژوهشـگاه يا حتى پيشـرفته  تر 

و كامل  تر از آن باشـد؟

دكتر داودى: با وجود اينكه برخى مراكز و دانشگاه  هاى 
كشور، دستگاه  هاى ديناميك خاك را دارند، ولى به نظر 
من، تجهيزات ما از نظر انجام آزمايش  هاى ديناميكى بر 

روى مصالح ريزدانه، منحصر به فرد است.
آقـاى دكتـر جعفرى و شـما به مبحث شناسـايى 
سيسـتم و آزمايش  هاى مربوطه اشـاره داشـتيد. 

لطفـا در اين زمينـه توضيح بيشـترى بدهيد؟
محققيـن  بـراى  نگرانـى  ايـن  همـواره  داودى:  دكتـر 
وجـود دارد كـه رفتـار واقعـى و بالفعـل ابنيـه  ى احداث 
شـده، چـه مقدار بـا رفتار فرض شـده در زمـان طراحى 
متفـاوت اسـت. اين تفـاوت از چندين عامل نشـات مى  گيرد. 
خطاهـاى موجـود در روش   هـاى طراحـى و سـاخت و 
همچنيـن تغييـر مشـخصات ديناميكـى سـازه در زمـان 
تريـن آنهـا هسـتند. البتـه ايـن  بهـره  بـردارى، از مهـم  
عوامـل باعـث ايجـاد نگرانـى در كارفرمايـان سـازه  هـاى 
مهـم نيز مى  شـود؛ زيـرا امـكان دارد سـازه  اى كـه مدت   ها 
قبـل طراحـى و سـاخته شـده، هـم اكنـون در صـورت 
وقـوع زلزلـه، رفتار لـرزه  اى متفاوت و خطرناكـى از خود 
نشـان دهـد. لذا پيدا كردن مشـخصات ديناميكـى ابنيه  ها 
در حـال بهـره  بـردارى اهميـت خاصـى پيدا مـى  كند كه 
بـه اين علم، شناسـايى سيسـتم مـى  گويند. ايـن نكته را 
هـم بايـد اشـاره كنم كـه دقت علم شناسـايى سيسـتم، 
عـالوه بـر دقـت تجهيـزات آزمايـش، بـه دقت پـردازش 
اطالعـات ثبـت شـده نيـز بسـتگى شـديدى دارد كه به 

آن، علـم پـردازش سـيگنال مـى  گويند.
پژوهشگاه در اين زمينه چه تالشى كرده است؟

دكتـر داودى: از اوائـل تاسـيس پژوهشـگاه و بـا مجهز 
شـيكر،  و  نـگار  لـرزه   پرتابـل  هـاى  دسـتگاه   بـه  شـدن 
كاربـردى كـردن ايـن علـم در كشـور و بومى  سـازى آن 
آغـاز شـد. به طورى كـه تاكنون، بـا انجـام آزمايش  هاى 
ارتعـاش محيطـى، ارتعـاش اجبـارى و ثبـت انفجارهاى 
مختلـف بـر روى سـازه  هـاى خـاص، خدمـات علمـى و 
فنى با ارزشـى به جامعه   ى مهندسـى كشـور و همچنين 

بـه پيشـرفت مرزهـاى دانـش ارائه شـده اسـت.
هايى  سازه   چه  روى  بر  عمدتا  مذكور  آزمايش هاى 

انجام شده است؟
دكتر داودى: سـدهاى بتنـى و خاكى بزرگ، اسـكله  هاى 
نفتـى، پـل  ها، بـرج  هـاى بلند، بناهـاى معمولـى، بناهاى 

تاريخـى و مذهبـى، از جملـه ى اين سـازه  ها هسـتند.
شفيعى  على  دكتر  آقاى  جناب  اگر  جعفرى:  دكتر 
اينجا بود، اآلن نوبت ايشان مى بود كه راجع به كارهاى 
و  خاكى  مصالح  «رفتارشناسى  خصوص  در  پژوهشگاه 
مخلوط» توضيح دهد. ضمن اين  كه ياد ايشان  خصوصاً 
را  مهدوى   فر  محمدرضا  دكتر  آقاى  جناب  همچنين  و 
مى كنيم،  موفقيت  آرزوى  براى شان  و  مى داريم  گرامى 
از جناب آقاى دكتر جليلى تقاضا مى كنم دستاوردهاى 

پژوهشگاه در اين حوزه را بيان بدارند:
دكتر جليلى: شـناخت رفتـار ديناميكى خاك و سـنگ 
از محورهـاى اصلـى مطالعـات پژوهشـكده  ى مهندسـى 
ژئوتكنيـك اسـت كـه يكـى از گـروه  هـاى چهارگانـه  ى 
پژوهشـى را نيز به خود اختصاص داده اسـت. پژوهشگاه، 
بـا تواضـع، پيشكسـوت و طى يك دهـه  ى گذشـته مجرى 
اى درايـن  مطالعـات آزمايشـگاهى و تحليلـى گسـترده  



و6 وت و  ت و 
حـوزه بـوده اسـت كه عـالوه بر مصالـح خاكـى متعارف، 
رفتـار مصالـح مخلـوط و خـاك   هـاى غيراشـباع را نيـز 

مـورد بررسـى قـرار داده اسـت ...
منظور از مصالح مخلوط چيست؟

دكتـر جليلـى: ببينيـد؛ يكـى از زيبائـى  هـاى علـوم 
محيـط  بـا  داشـتن  كار  و  سـر  ژئوتكنيـك،  مهندسـى 
پيوسـته   اى اسـت كـه خـود از بـر روى هـم قـرار گرفتن 
دانـه  هاى سـنگى و مسـتقل خاك تشـكيل شـده اسـت. 
رفتـار ايـن محيـط پيوسـته  ى كل، از نـوع و رفتـار ايـن 
اجـزاء تشـكيل  دهنده متأثر اسـت. به جهـت كارآمدى و 
اجتنـاب از پيچيدگـى، در رفتارشناسـى مصالـح خاكى، 
دو حـوزه  ى مصالـح ريزدانـه و درشـت   دانـه بـه صـورت 
مسـتقل از يكديگـر بررسـى مى شـود. لذا مصالـح خاكى 
بـر حسـب ابعاد ذرات تشـكيل  دهنـده  ى آن بـه دو گروه 
عمـده  ى ريزدانـه و درشـت دانه تقسـيم  بندى مى شـوند. 
امـا با توجـه به اينكه خاك  هـا در اثر هوازدگى و فرسـايش 
سـنگ  هاى پوسـته  ى زمين به وجود آمده  اند، تنوع شـرايط 
محيطـى و فرسايشـى، تنـوع انواع سـنگ  هـا و همچنين 
نحـوه  ى انتقـال ذرات فرسـايش شـده، موجب مى   شـود 
كـه در بسـيارى از مـوارد، مصالـح خاكـى مخلوطـى از 
درشـت  دانـه و ريزدانـه تشـكيل گـردد. بـه گونـه  اى كـه 
نمـى  توان به سـادگى ايـن مخلوط را به گـروه خاصى از 
طبقـه   بنـدى فوق   الذكر بـه تنهايى نسـبت داد و درصدى 

از هـر گـروه در مخلـوط موجـود مى   باشـند.
مصالح مخلوط آيا همه به صورت طبيعى هستند؟

دكتـر جليلـى: نخير. عـالوه بر وجـود مصالـح مخلوط 
بـه طـور طبيعـى، گاهـى اوقـات و تحت بعضى شـرايط، 
ايـن مصالـح بـه طـور مصنوعى نيز توسـط انسـان توليد 
مى شـود. مثًال اگـر بخواهيم در مناطق مرطـوب و داراى 
منابـع قرضـه ى رس همـراه بـا پالستيسـيته ى باال، سـد 
خاكـى بسـازيم، وقتـى بخواهيم هسـته ى سـد خاكى را 
بـراى نفـوذ ناپذيـر كـردن آن بـا ايـن نـوع خـاك رس 
بسـازيم، بـه منظـور تأميـن پايـدارى الزم در مصالـح نرم و 
مرطوب هسـته  ى سـد و نيز براى كاهش تراكـم  پذيرى اين 
مصالـح، بـه طـور طبيعى راهـكار افزودن مصالح درشـت  
دانـه بـه مصالـح ريزدانه را مـد نظر قـرار مى دهيم. ايجاد 
چنين مصالحى در سـاخت هسته  ى سد، سـابقه   اى طوالنى 
دارد. اتفاقـا هميـن كاربـرد بـود كـه توجه پژوهشـگاه را 

بـه اين حـوزه معطـوف كرد.
دستاوردهاى پژوهشگاه در اين حوزه چه بوده است؟

ژئوتكنيـك  مهندسـى  پژوهشـكده   ى  جليلـى:  دكتـر 
ى توزيـع فشـار  اوليـن مركـزى بـود كـه بحـث نحـوه   
آب حفـره   اى در چنيـن مصالحـى را طـرح و بـر روى 
آن چنديـن پايـان  نامـه  ى كارشناسـى ارشـد و رسـاله   ى 
دكتـرى را تعريـف كـرد. دامنـه   ى آزمايشـات بـر روى 
پژوهشـگاه  ى  پيشـرفته   هـاى  دسـتگاه   از  مصالـح  ايـن 
فراتـر رفـت. بـه ايـن شـكل كـه بخشـى از آزمايـش  هـا 
در قالـب همـكارى تحقيقاتى مشـترك با پژوهشـگاه، در 
آزمايشـگاه موسسـه  ى تحقيقات صنعتى دانشـگاه توكيو 
ادامـه يافـت و سنسـورهاى درون المانـى آن مركـز در 
پژوهشـگاه شـبيه سـازى شـدند. در حيطـه ى مطالعـات 
تحليلـى هـم كارهـاى عـددى گسـترده اى بـا اسـتفاده 
از نسـخه ى بـه روز نـرم افـزار توانمنـد PLAXIS صورت 

پذيرفـت كـه هـم اكنـون نيـز ادامـه دارد. 

آيا نتايج اين مطالعات كاربردى هم شده است؟ 
دكتـر جليلى: پيشـرفت هاى ارزشـمندى در شـناخت 
رفتـارى ايـن مصالـح بدسـت آمـده اسـت. امـا رسـيدن 
ايـن مطالعـات بـه نتايـج كاربـردى تـر، مسـتلزم انجـام 
برخـى آزمايشـات و تحليـل  هاى عـددى تكميلى اسـت. 
طبيعتـا بـا توجه بـه پيچيدگـى موضـوع و نيازمندى آن 
بـه تجهيزاتـى فراتـر از تجهيزات متداول آزمايشـگاهى و 
تحليلـى، اندكـى زمان بيشـتر الزم داريم تـا به مرحله ى 

كاربـردى كـردن نتايج برسـيم ...
دكتر جعفرى: آقاى دكتر موسوى؛ مطالعات امكان سنجى 
ساخت و ساز در پهنه هاى داراى خطر گسلش سطحى با 
رساله  ى دكتراى شما آغاز شد. لطفا درباره ى دستاوردهاى 

پژوهشگاه در اين حوزه توضيح دهيد:
دكتـر موسـوى: ضمـن تشـكر از شـما، به نظـرم يكى 
از حـوزه هـاى مهم ژئوتكنيـك لرزه اى كه پژوهشـگاه در 
آن دسـتاوردهايى شـاخص داشته اسـت، همين موضوع 
توجـه بـه مباحـث سـاخت و سـاز بـر روى پهنـه هـاى 

گسـلش سطحى اسـت ... 
اگـر ممكن اسـت، ابتـدا كمـى راجع بـه پديده  ى 
گسـلش سـطحى و اثـرات آن بـر سـاختمان هـا 

دهيد؟ توضيـح 
در  مى  دهد،  رخ  زلزله  وقتى  ببينيد!  موسوى:  دكتر 
سطح  گسل،  طرفين  در  زمين  تفاضلي  مكان  تغيير  اثر 
زمين دچار گسيختگي مى  شود. اين پديده، همان گسلش 
سطحي است. طبيعتاً چنانچه سازه اي در مجاورت و يا روي 
سطح مذكور قرار داشته باشد، مي  تواند متحمل خسارت 
اساسي شود. البته بايد ذكر كنم كه ما در همه ى زمين  لرزه  ها 
مواجه  سطحى  گسلش  ى  پديده   اين  با  است  ممكن 
نشويم. چرا كه وضعيت ژئوتكنيكى، يعنى شرايط خاك 
در چند متر تا چند ده متر نزديك سطح زمين، ممكن است 
اجازه ى گسترش آن جابه جايى تفاضلى در طرفين گسل 
كاهش و محو شدن  نوعى  به  و  ندهد  زمين  سطح  تا  را 
گسلش سطـحى،   خطـر  ى  گسلش را موجب شود. پهنه 
هاي فرعي آن، در سطح  مشتمل بر خط گسل و شاخه  
استفاده  با  زمين،  سطـح  نــزديكي  در  يـا  و  زمين 
ز روش هاي زمين شناختي در اكثر موارد قـابل برداشت  ا
يا تشخيص است. شنـاسايي پهنه هاي مزبور كه احتمال 
گسيختگي آنها در زمين لرزه ها مي رود، در دهه هاى اخير 
مد نظر بوده و قاعده  ى كلي در دنيا هم بر پرهيز از ساخت 
و ساز در پهنه هاي مزبور مورد توجه بوده است. اما رشد 
خصوصا  شهرها،  گسترش  به  نياز  و  جمعيت  ى  فزاينده  
كمبود  يا  و  اقتصادي  هاي  محدوديت  با  كه  مناطقي  در 
ها  ساختمان   احداث  سنجي  امكان  هستند،  مواجه  زمين 
در پهنه  هاي گسلي فعال را بيش از پيش مورد توجه و عالقه  ى 
جامعه  ى فني و مهندسي قرار داده است. بديهي است كه 
در  نخست  اولويت  نفي  راستا،  اين  در  حركت  از  منظور 
پرهيز از ساخت ابنيه در پهنه  هاي گسلي فعال به عنوان 
ترين راه حل نبوده و نيست. بلكه هدف بررسي و  ساده 
ارائه تمهيدات الزم از جهات ژئوتكنيكي و سازه  اي براي 
احداث ساختمان در مناطق با پتانسيل گسلش سطحي 
قالب  در  و  مهندسي  هاي  روش  توسط  كنترل»  «قابل 

مفاهيم مديريت خطرپذيري است.
پژوهشگاه در اين ارتباط چه كارهايى كرده است؟

دكتـر موسـوى: پژوهشـگاه حدود ده سـال پيـش، در 

پاييـز 1383ش، ضوابـط موجـود در خصـوص سـاخت و 
سـاز در پهنـه هـاى گسـلى را كـه در دنيـا مـالك عمـل 
اسـت، در قالـب پـروژه  ى «تدويـن ضوابـط و مقـررات 
شهرسـازى بـه منظـور ارتقـاء ايمنـى در برابـر زلزلـه در 
تهـران» جمـع  آورى كـرد. جنـاب آقـاى دكتـر جعفـرى 
«مركـز  و  بـود  پژوهشـگاه  در  مطالعـات  ايـن  مجـرى 
مطالعـات و برنامـه ريـزى شـهر تهـران» كارفرمـاى آن. 
جامـع  طـرح  پشـتيبان  مطالعـاِت  بعدهـا  پـروژه،  ايـن 
تهـران شـد. بايد اشـاره كنم كه در آن مقطـع، آيين نامه ى 
لـرزه اى ايران، يعنى اسـتاندارد 2800، كه دسـتورالعملى 
الزم  االجـرا در خصـوص طراحـي سـاختمان  هـا در برابـر 
زلزلـه اسـت، در رابطـه با خطر گسـلش سـطحى تنها به 
ذكـر ايـن جمله بسـنده كـرده بود: «بطـور كلـي بايد از 
احـداث سـاختمان بـر رو و يـا مجاور گسـل هـاي فعالي 
كـه احتمال بـه وجود آمدن شكسـتگي در سـطح زمين 
در هنـگام وقـوع زلزلـه وجـود دارد، اجتنـاب شـود. در 
مـواردي كـه در محدوده گسـل احداث سـاختمان مورد 
نظــر باشـد، بــايد عـالوه بـر رعــايت ضــوابط اين 
آييـن نامـه، تمهيـدات فنـي ويـژه منظور شـود». همان 

 طـور كـه مـى  بينيـد، آييـن نامـه، هيـچ توضيـح و توصيه 
اى در خصـوص تمهيـدات فنـى ويـژه ارائـه نكـرده بود. 
البتـه در همـان مقطع زمانـى، آمريكا و نيوزلنـد، گزينه  ى 
پرهيـز از سـاخت و سـاز در پهنـه هـاي گسـلي فعـال را 
كـه سـاده تريـن راه حـل اسـت، اتخـاذ و قانونـى كـرده 
بودنـد. امـا همـان  طـور كـه گفتـم، گزينـه ى «پرهيز از 
سـاخت و سـاز» در بسـياري از كشـورها نظيـر ايـران، 
ژاپـن، تايلند و تركيه، به سـبب وجود گسـل  هاي بسـيار 
در نواحـي شـهري و همچنيـن كمبـود و گرانـى زميـن، 
پاسـخگو نبـود. از هميـن رو  هـدف رسـاله ى دكتـراى 
اينجانـب در پژوهشـگاه چنـان تعريـف شـد كـه فراهـم  
سـازي تمهيـدات فنـي ويـژه را كـه آن زمـان در هيـچ 
 يـك از آيين نامـه  هـاي معتبر دنيا سـابقه نداشـت، مورد 

بررسـى قـرار دهد.
بـراى  پژوهـش  ى  حـوزه   در  پژوهشـگاه  پـس 
فراهم سـازى تمهيـدات فنى ويژه جهت سـاخت 
و سـاز در پهنه هاى داراى خطر گسـلش سـطحى 

اسـت؟ بوده  پيشـگام 
دكتر موسوى: همين طور است. 

چه گام هايـى را تاكنون در اين حوزه ى پژوهشـى 
داشـته ايد؟ بر 

ى  نحـوه   ارزيابـي  بـا  مـا  مطالعـات  موسـوى:  دكتـر 
گسـترش گسـلش در ناحيه ي نزديك زميـن و چگونگى 
اندركنـش آن بـا سـازه آغاز شـد. البته طيفي از مسـايل 
امـكان  سـنجي احـداث سـاختمان در پهنـه هاي گسـلي 
سـازي  مقـاوم  اي،  سـازه  عناصـر  تقويـت  نظيـر  فعـال، 
عناصـر غيـر سـازه  اي، طراحـي تاسيسـات انعطاف پذيـر 
و تمهيـدات مهندسـي پـي، در دورنمـاى كار مورد توجه 
بـود. بـه همين خاطر، يـك برنامه  ى پژوهشـى درازمدت 
ده سـاله، كـه چنديـن رسـاله ى دكتـرى و پايان نامـه  ى 
كارشناسـى ارشد را شامل مى شـد، تحت عنوان امكان سنجي 
سـاخت و سـاز بـر روي پهنه هاي گسـلش فعـال تدوين 
و تابسـتان 1385 در پژوهشـگاه تصويـب شـد. اجـراى 
برنامـه بـا رسـاله  ى دكتـرى اينجانـب و بـا طراحـى و 
سـاخت دسـتگاه مدلسـازى فيزيكى انتشـار گسـلش در 
آبرفت آغاز شـد. اين دسـتگاه براى نخسـِتين بار بود كه 



7 و و  وت  و  ت 
در كشـور سـاخته مى شـد و به صـورت اختـراع نيز ثبت 
شـد. با سـاخت اين دسـتگاه، بخـش مدلسـازى فيزيكى 
در آزمايشـگاه ژئوتكنيـك راه افتـاد و كارهـاى ارزنـده  اى 
شـد. از اوليـن دسـتاوردهاى  انجـام  ايـن خصـوص  در 
مطالعـات فيزيكـى و عـددى مـا، رفتارشناسـى دقيـق 
اندركنـش گسـلش و پـى بـود. مكانيسـم  هـاى اصلـى 
اثرگـذار  اصلـى  پارامترهـاى  همچنيـن  و  اندركنـش 
در اندركنـش گسـلش و پـى شناسـايى شـد. منظـورم 
پارامترهايـى چـون موقعيـت پـى و نيروهـاى وارده بـر 
آن اسـت. برخـى توصيه هـاى كاربـردى نيز كـه از نتايج 

تحقيقـات منتـج شـده بـود، ارائه شـد.
كاربـردى  توصيه هـاى  ايـن  از  برخـى  بـه  لطفـا 

بفرماييـد: اشـاره 
اطـراف  نواحـى  مثـال،  عنـوان  بـه  موسـوى:  دكتـر 
گسـل  هـاى شـيب لغز فعـال، پهنه بنـدى شـد. همچنين 
معيـار عدم سـاخت و سـاز در يـك فاصله از خط گسـل 
حالـت آزاد، مـورد بازبينـى قرار گرفـت. در مراحل بعدى 
ايـن مطالعـات هم آقـاى دكتـر فدايى در قالب رسـاله ى 
دكتـراى خـود راهكارى را جهت انحراف مسـير گسـلش 
و ايمـن سـازى سـازه اسـتخراج كـرد كـه حقيقتـا كارى 
نـو در ايـن عرصـه بـود. البتـه دانشـجويان كارشناسـى 
ارشـد هـم در ايـن ارتبـاط كارهايـى را انجـام دادنـد. 
برخـى دانشـجويان دكتـراى جديـد پژوهشـگاه هم اآلن 
بـا همـان امكانـات آزمايشـگاهى فراهـم شـده، مطالعات 
را ادامـه مى دهنـد. خوشـحال هسـتم بگويم كـه همه ى 
كارهاى انجام شـده توسـط پژوهشـگاه در اين زمينه، طى 
ده  هـا مقاله ى علمى و پژوهشـى در معتبرترين نشـريات 
داخـل و خـارج از كشـور و در كنفرانـس  هـاى داخلـى و 

خارجى منتشـر شـده اسـت.
دكتـر جعفـرى: از همـه ى دوسـتان تشـكر مى كنـم. 
مباحثـى كـه به طور فشـرده مطرح شـد، بـه خوبى قادر 
است تصويرى را از دسـتاوردهاى پژوهشى پژوهشكده ى 
مهندسـى ژئوتكنيـك طـى دو دهه ى گذشـته ارائه كند. 
خيلـى متأسـف هسـتيم از اين كـه آقايان دكتر شـفيعى 
و دكتـر مهـدوى  فـر از جمـع مـا جـدا شـدند. در همين 
و  جـوان  دوسـت  چهـار  كـه  هسـتيم  خوشـحال  حـال 
جعفريـان،  دكتـر  جهانخـواه،  دكتـر  آقايـان  تازه نفـس، 
دكتـر موسـوى و دكتـر جليلـى، بـه جمـع پژوهشـكده 
اضافـه شـدند. طبيعتـاً بـا دلـى پـر اميـد و بـا تـوكل بر 
خداونـد، نـگاه به آينـده داريم. بـه عنوان آخرين سـؤال 
پيشـنهاد مى كنم هـر كدام از دوسـتان، با توجه به گـروه  هاى 
بـا  همچنيـن  و  دارنـد،  عضويـت  آن  در  كـه  پژوهشـى 
توجـه به راهبردهاى پژوهشـى پژوهشـكده  ى مهندسـى 
ژئوتكنيـك، محورهـاى اصلـى فعاليـت پژوهشـى خـود 
را طـى پنـج سـال آينـده مطـرح نماينـد. ايـن دور را از 

دوسـتان جـوان ترمـان شـروع مى كنيـم ...
دكتـر جهانخـواه: مـن انشـاءاهللا قصـد دارم مطالعـات 
خـود را در ايـن سـه حـوزه متمركـز كنـم: 1- بررسـى 
ـ بسـتر بر نياز لرزه  اى سـازه  ها؛  اثر اندركنش غيرخطى شـالوده 
سـينماتيكى  اندركنـش  ارزيابـى  روش هـاى  بهبـود   -2
سيسـتم هـاى خـاك ـ سـازه؛ 3- بررسـى اثـر اندركنش 

خـاك ـ سـازه بـر سـازه هـاى زيرزمينى.
دكتـر جعفريـان: من هـم اگر خـدا توفيـق دهد، بنـا دارم 
تحقيقات خود را در چهار حوزه متمركز كنم: 1- مدلــسازى 
فيزيكى و عددى ســازه هاى مسـتقر در خاك  هاى مسـتعد 

روانگرايـى و كاهـش مقاومـت در شـرايط لـرزه اى؛ 2- 
ارزيابـى آزمايشـگاهى خواص ديناميكى و سـيكلى خاك 
 هـاى كربناتـى و مقايسـه ى رفتـار آنهـا بـا خـاك هـاى 
سـيليكاتى؛ 3- توسـعه ى مـدل  هـاى تجربـى و تحليلى 
در ارزيابـى تغييرمـكان  هـاى مانـدگار لـرزه اى شـيب  ها؛ 
4- ارزيابـى عـدم قطعيـت  هـاى ژئوتكنيكى و لـرزه  اى بر 

عملكـرد سيسـتم  هـاى ژئوتكنيكى.
دكتـر جليلـى: مـن بنـا دارم انشـاءاهللا مطالعـات خود 
و  عـددى  بررسـى   -1 كنـم:  دنبـال  حـوزه  سـه  در  را 
آزمايشـگاهى رفتـار ديناميكى مصالح مخلـوط ريزدانه و 
درشـت  دانـه؛ 2- ايجاد و توسـعه  ى نرم افزار محاسـبات 
اثـر سـاختگاه؛ 3- بررسـى عـددى و آزمايشـگاهى رفتار 

خـاك  هـاى غير اشـباع.
دكتر موسـوى: من نيـز انشـاءاهللا قصـد دارم مطالعاتم 
را در سـه حـوزه پـى بگيـرم: 1- ارزيابـى اثـر مخاطرات 
و  زمين لغـزش  گسـلش،  شـامل  اى،  لـرزه  ژئوتكنيـك 
روانگرايـى، بـر سـاختمان ها، زيرسـاخت  ها و شـريان  هاى 
حياتـى؛ 2- ارزيابـى جامـع مالحظـات اسـتخراج طيـف 
و  بلندمرتبـه  هـاى  سـاختمان  بـراى  سـاختگاه  ى  ويـژه  
سـاخت  ى  توسـعه   و  طراحـى   -3 خـاص؛  هـاى  سـازه 
تجهيـزات مدلسـازى فيزيكى و شناسـايى  هـاى ميدانى.

دكتر داودى: انشاءاهللا قصد دارم در سه محور، تحقيقات  
خود را ادامه دهم: در محور اول، به «بررسى رفتار لرزه اى 
سدهاى خاكى با نگرش ويژه به چالش هاى جديد» پرداخته 

تكيه  چند  تحريكات  خاص،  صورت  به  كه  شد  خواهد 
گاهى، اثرات حوزه ى نزديك و اندركنش سد - پى در اين 
دارم  دوست  دوم  محور  در  شد.  خواهد  بررسى  ها،  سازه 
كارايى روش هاى طراحى، ساخت و بهره بردارى سدهاى 
خاكى مهم كشور را با استفاده از آزمايش هاى شناسايى 
سيستم و به كار بردن روش  هاى نوين پردازش سيگنال 
مطالعه كنم. محور سوم، به مطالعه  ى رفتار لرزه اى ابنيه 
 ى خاكى و حفرات زيرزمينى در بارگذارى هاى ناشى از 
هاى  روش  از  استفاده  ضمن  كه  دارد  اختصاص  انفجار 
تحليلى، عددى، آزمايشگاهى و ميدانى، الگوهاى اصالحى 
نيز ارائه خواهد شد. البته در كنار اين سه محور، عالقه  
دارم در راستاى برخى موضوعات پژوهشى تعريف شده 
در پژوهشكده نيز در كنار ديگر همكاران عزيزم فعاليت 
اثرات  بررسى  از  مى توانم  راستا  اين  در  باشم.  داشته 
ساختگاه در حوزه  ى نزديك گسل، از مدل  هاى رفتارى 
وابسته به سرعت براى محيط  هاى خاكى و همچنين از 
موضوع بررسى اندكنش گسلش سطحى - پى - سازه، هم 

زمان با لحاظ كردن ارتعاش لرزه اى، ياد كنم.
كـردم،  اشـاره  كـه  همان طـور  شـناس:  حـق  دكتـر 
اسـتفاده از روش هـاى تجربـى در مطالعـات ژئوتكنيـك 
لـرزه اى و زمينـه هـاى ديگـر مهندسـى ژئوتكنيـك، بـا 
شـتاب بسـيار زيـادى در دنيـا رو بـه گسـترش اسـت. 
روش هـا و تكنيـك هـاى متعـدد و متنوعـى در پـردازش 
داده هـاى لـرزه اى در ايـن رابطـه ابداع شـده و مى شـود 
كـه قابـل بسـط و توسـعه هسـتند. از طـرف ديگـر، بـا 
توجـه بـه گسـترش سـريع كاربـرد ايـن تكنيك هـا، كه 
بعضـاً بـا تفسـيرهاى اشـتباه نيـز همراه اسـت، بررسـى 
قابليت ها و محــدوديت هــاى اين روش هــا در شـرايط 
مختــلف زميـن شناسـى و ژئوتكنيكـى و همچنيـن ارائه 
دسـتورالعمل هـا و راهنماهايـى در اين رابطـه، اهميت و 
ضـرورت يافته اسـت. مواردى كه اشـاره كردم، انشـاءاهللا 

محـور فعاليـت هاى اينجانب در پنج سـال آينـده خواهد 
بـود. اميـدوارم بـا يـارى خداونـد متعـال و بـا همـكارى 
همـه  ى اعضـاى هيات علمى و كارشناسـان پژوهشـكده، 

ايـن حركـت را جلو ببريـم ...
دكتر عسكرى: موضوعى كه من روى آن تمركز دارم، 
بيشتر شناخت رفتار لرزه  اى شيب هايى است كه بر روى 
آنها ساخت و ساز انجام شده است. برنامه ى آينده من نيز 
ادامه ى همين مسير و كاربردى تر نمودن نتايج است. به 

همين دليل انشاءاهللا قصد دارم در صورت امكان در سال  
هاى آتى، با پژوهش در زمينه ى طراحى شيب ها بر اساس 
تطبيق  و  زلزله  زمان  در  شيب ها)  مكان  (تغيير  عملكرد 
نتايج با شرايط لرزه خيزى كشورمان، راهكارها و روش هاى 
مناسب ترى را جهت طراحى شيب  ها و انجام ساخت و ساز 

بر روى آنها به جامعه مهندسان كشور ارائه نمايم. 
دكتـر كماليـان: من هـم قصـد دارم اگر انشـاءاهللا عمر 
و توفيقـى باقـى باشـد، بـا جمـع بنـدى كارهاى پيشـين 
و جـارى  ام، طـى پنـج سـال آينـده نـرم افـزارى را بـراى 
پژوهشـگاه تدويـن كنـم، كـه بـا تركيـب روش هـاى بـه 
روز شـده  ى اجـزاء محـدود و اجـزاء مـرزى، حـل عددى 
مسـائل انتشـار امـواج را در محيـط  هـاى چنـد فـازه ى 
غيرخطـى امكان پذيـر سـازد. طبيعتاً بـراى انجام اين كار 
بايد از بسـيارى دوستان خوبم در پژوهشـكده هاى مهندسى 
ژئوتكنيـك و سـازه كمـك بگيـرم. بـه مـوازات ايـن كار 
ى  حـوزه   در  را  خـود  پيشـين  كارهـاى  هسـتم  مايـل 
رفتارشناسـى عـوارض توپوگرافـى تكميـل و جمع بندى 
كنـم. موضـوع خطـوط مشـخصه را هـم البتـه نمى توانم 
ى خطـوط  رهـا كنـم و خيلـى دوسـت دارم در حـوزه  

مشـخصه ى كرنـش نيـز كم كـم وارد شـوم.

پژوهشكده ى زلزله شناسى
آقـاى دكتـر جـوان شـما در حـال حاضـر رئيس 
پژوهشـكده زلزله شناسـى هسـتيد و بـا توجه به 
نقش شـبكه هـاى لرزه نـگارى در پايـش اطالعات 
لـرزه اى، لطفـا در مـورد نحوه شـكل گيـرى اين 

شـبكه توضيـح دهيد؟
دكتـر جـوان : در پاسـخ بـه اين سـوال ضرورى اسـت 
بـه وضـع دانش زلزله شناسـى و زلزله شناسـى مهندسـى 
در اواخـر دهـه 60 همزمـان بـا آغـاز بـكار پژوهشـگاه و 
وقـوع زميـن لـرزه 31 خـرداد 1369 رودبـار- منجيـل 
بپردازيـم. واقعيـت امـر در آن زمـان تـوان علمى كشـور 
در حـوزه زلزله شناسـى و زلزله شناسـى مهندسـى درحد 
بسـيار پاييـن بـود و تعييـن بزرگـى، موقعيـت و زمـان 
وقـوع زميـن لـرزه در طـى 24 سـاعت پس از وقـوع و با 
مراجعـه به شـبكه هاى لـرزه نـگارى دانشـگاههاى خارج 
كشـور  صـورت مـى پذيرفـت. عالوه بـرآن به علـت عدم 
وجـود ايسـتگاه هـاى لـرزه نـگارى، محاسـبه پارامترهاى 
لـرزه خيـزى  و تهيه گزارش هـا و بولتن هاى زلزله شناسـى 
از خطاهـاى بسـيار  زيـادى برخـوردار بـود، ليكـن بـا 
ريـزى پژوهشـگاه و همـكارى مسـئولين نظـام،  برنامـه 
شـبكه ملى لـرزه نـگارى باندپهن پژوهشـگاه كـه در نوع 
خود پيشـرفته ترين شـبكه لرزه نگارى در بيسـت و پنج 

سـال اخيـر بـه شـمار مـى رود، راه انـدازى گرديد.
پژوهشكده  توسعه  در  شما  مختارى  دكتر  آقاى 
در  باندپهن  نگارى  لرزه  شبكه  نيز  و  شناسى  زلزله 
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سال هاى شروع نقش اساسى داشتيد مى توانيد به 
طور خالصه در اين مورد مطالبى را اشاره بفرماييد.

دكتر مختارى: درابتداى تاسـيس پژوهشـكده زلزله شناسى 
تعـداد اندكى ايسـتگاه لرزه نـگارى در اختيار پژوهشـگاه 
قـرار داشـت كـه ايـن داده هـا بوسـيله خطـوط تلفـن با 
كيفيت بسـيار پاييـن به مركز پـردازش در تهران منتقل 
مـى شـدند. از ايـن رو پژوهشـگاه تجهيـز و افزايش نقاط 
تحت پوشـش ايسـتگاه هـاى لرزه نـگارى و نيـز تغيير در 
روش انتقـال داده بوسـيله ماهـواره (VSAT) بـه مركـز 
پـردازش را در برنامـه هـاى اولويـت دار خـود قـرار داد و 
بديـن ترتيـب شـبكه لـرزه نـگارى باندپهن پژوهشـگاه با 
اسـتاندارد بـاال  و تحـت عنـوان "مــركز ملـى شـبكه 
لـرزه نـگارى باندپهـن كشـور" شـكل گرفـت.  از ديگـر 
برنامـه هـاى پژوهشـكده توسـعه ظرفيت نيروى انسـانى 
بويـژه افزايـش و ارتقـاى رتبه اعضـاى هيـات علمى بود 
هـاى متعـدد در زمينـه شـناخت  كـه در قالـب پـروژه 
پوسـته و سـرعت امـواج، كـه خـود در تعيين محـل دقيق تر 
زميـن لرزه هـاى آتـى كمك شـايان توجهـى را نمـوده اند، 
دوره دكتـرى خـود را بـه پايـان رسـاندند. از اقدامـات 
مهـم ديگـر راه انـدازى دوره دكتـراى ژئوفيزيـك (زلزلـه 
شناسـى) در سـال 1380 با همكارى دانشـگاه هاى ژزف 
فوريه فرانسـه، كمبريج انگلسـتان، برگن نـروژ و آكادمى 

علـوم روسـيه بوده اسـت.
تـا   88 سـال  مهرمـاه  انصـارى  دكتـر  آقـاى 
كنـون عهـده دار مسـئوليت مركـز ملـى شـبكه 
آيـا  ايـد؛  بـوده  كشـور  پهـن  بانـد  لرزه نـگارى 
در  سـاختارى  لحـاظ  بـه  تفاوتـى  هـا  ايسـتگاه 
مقايسـه بـا گذشـته داشـته انـد و آيا تعـداد اين 

ايسـتگاه هـا رشـد كـرده اسـت يـا خيـر؟
دكتـر انصارى: از همـان ابتداى به كار در پژوهشـكده، 
انجـام فعاليـت هايـى علمى كـه بتواند مشـكالت موجود 
كشـور را مرتفـع سـازد؛ دغدغـه اصلـى ام بوده اسـت. از 
ايـن رو در مركـز شـبكه اقدام بـه مطالعـات عميق براى 
اصـالح سـاختار سـاخت ايسـتگاه هـاى بانـد پهـن و هم 
چنيـن سـاماندهى مركـز اطالعـات مركز نمـودم. نتيجه 
ايـن كار، بهسـازى و سـاخت مركـز نوين پـردازش مركز 
شـبكه و همچنيـن طـرح نويـن ايسـتگاه هاى بانـد پهن 
كشـور بـا همكارى بخـش خصوصـى بوده اسـت. اجراى 
ايـن طرح در دو ايسـتگاه خرانق يزد و بصيران خراسـان 

جنوبـى باعث افزايش چشـمگير كيفيـت داده  هاى ثبت 
شـده در ايـن ايسـتگاه هـا گرديد. انجـام اين مهـم باعث 
گرديـد تا گامى موثر در نحوه سـاخت و نصب ايسـتگاه هاى 

باند پهن در كشـور برداشـته شـود.
آيـا تجهيزات مـورد نياز اين شـبكه هـا در داخل 

كشـور تهيه مى شـود يـا وارداتى اسـت؟
دكتـر انصـارى: از ديگـر فعاليـت هـاى موثـر در سـه 
سـال اخيـر، سـاخت تجهيـزات مورد نيـاز در شـبكه هاى 
لـرزه نـگارى و شـتاب نـگارى كشـور بـوده اسـت. يكـى از 
نيازهـاى ضرورى كشـور اسـتفاده از تجهيزات لـرزه نگارى 
و شـتابنگارى بـراى پايش لـرزه اى تاسيسـات مهم مانند 
تاسيسـات نفـت و گاز، نيـروگاه هـاى برقـى و اتمـى و 
سـاير تاسيسـات مهـم مى باشـد. بـا توجـه بـه شـرايط 
خـاص كشـور، امـكان خريـد ايـن تجهيـزات از خـارج 
در حـال حاضـر داراى دشـوارى هـاى فـراوان اسـت. از 
ايـن رو، اقـدام بـه سـاخت تجهيـزات مـورد نيـاز در اين 
عرصـه، گامـى مهم در بـرآوردن هدف كشـور در اقتصاد 
مقاومتـى مى باشـد. خوشـبختانه بـا عنايـات الهـى ايـن 
مهـم بـه انجـام رسـيده و هم اكنـون ديجيتايزرهـاى 24 
بيتـى و شـتاب نگارهـاى دقيـق توسـط پژوهشـگاه و بـا 

همـكارى بخـش خصوصـى توليـد گرديـده اسـت. 
در خصوص توسـعه رابطـه كاهندگى بـراى داده هاى 
شـتابنگارى در ايـن پژوهشـكده تحقيقاتى صورت 
گرفتـه اسـت؛ در رابطـه بـا ايـن فعاليـت هـا نيـز 

دهيد. توضيـح 
دكتـر زارع :مطالعـه جنبـش شـديد زميـن در ايـران 
و توسـعه رابطـه كاهندگـى بـراى داده هاى شـتابنگارى 
عمـال  از اوايـل دهـه 70 آغـاز شـد و امـروزه تقريبـا 
در تمامـى پـروژه هـاى مهـم  و زيـر بنايـى كشـور براى 
طراحـى لـرزه اى مورد اسـتفاده قـرار مى گيـرد. در حال 
حاضـر در همـه پـروژه هـاى عمرانـى در كشـور ديـدگاه 
اسـتفاده از داده هاى شـتابنگارى و رابطـه هاى كاهندگى 
كـه در ايـران توسـعه يافته و منتشـر شـده اند بـه وضوح 
ديـده مى شـود و ايـن به باور من بسـيار مهـم و با ارزش 
اسـت. اهميـت موضـوع بيشـتر از آن ديـدگاه اسـت كه 
مـا اكنـون و در سـال 93، حـدود 41 سـال اسـت كـه 
شـبكه شـتاب نگارى در كشـور داريم (وقتى من رسـاله 
كارشناسـى ارشـد ام را در سـال 71 شـروع كردم حدود 
19 سـال بود كه شـبكه شـتاب نـگارى داشـتيم) و هيچ 

تخمينـى از خطـر زميـن لـرزه، جـاى تخمينـى را كه بر 
مبنـاى داده هـا و مـدل هاى واقعى انجام شـده باشـند، را 
نمـى گيرد. قبل از اسـتفاده از داده ها و مدل هـاى كاهندگى 
جنبش شـديد زميـن در ايران، عمدتٌا از مدل هاى سـاير 
كشـورها اسـتفاده مى شـد. سـطح خطـرى كـه از طريق 
ايـن داده هـا و مـدل ها محاسـبه مى شـد، با دقـت كمتر 
و عـدم قطعيت بيشـترى به دسـت مـى آمـد و در طراحى ها 
مـورد اسـتفاده قـرار مى گرفت. طبيعى اسـت كـه هم به 
لحـاظ بهينـه نبـودن طراحـى مى تـوان به طراحـى هاى 
پيشـين نـگاه كـرد و هـم از ديـد بهينـه نبـودن خطر و 
ريسـك زميـن لـرزه بعـدى، كـه آن طـرح مـى توانـد در 
آينـده تجربـه كنـد. از اين ديـدگاه مى توان بـه تغييراتى 
هـم كـه اخيـراٌ در نقشـه پهنـه بنـدى خطـر زميـن لرزه 
چهـارم  ويرايـش  در  كـرد.  اشـاره  اسـت،  منتشرشـده 
آييـن نامـه 2800 در كشـور، بـه داده هـاى شـتابنگارى و 
مـدل هـاى كاهندگـى در ايـران توجه الزم  شـده اسـت. 
اين نقشـه و همه نقشـه هاى پهنـه بندى خطـر زمين لرزه 
در سـال هاى اخيـر حـاوى اطالعات و مدل هـاى حاصل 
از  جنبش شـديد زمين (شتابنگاشـتهاى) ثبت شـده در 

شـبكه شـتاب نگارى ايران هسـتند.  
پژوهشـكده زلزلـه شناسـى به عنـوان يك مرجع 
شـاخص در زمينـه مطالعات زلزله شناسـى، جهت 
درخـور  هـاى  فعاليـت  پايـه،  هـاى  نقشـه  تهيـه 
توجهـى در منطقه زاگرس داشـته اسـت. لطفا در 

بفرماييد. توضيـح  مـورد  اين 
دكتـر تاتـار :مطالعـه لـرزه خيـزى، لـرزه زمين سـاخت، 
سـاختار سـرعتى، و دگرشـكلى پوسـته در  زون زاگـرس 
مركـزى، بـراى اوليـن بـار در كشـور انجـام شـد و در آن به 
مطالعـه كمى و دقيق لـرزه خيزى در يكـى از لرزه خيزترين 
زون هـاى كشـور، يعنـى زاگـرس مركـزى پرداختـه شـد. 
تعيين مدل سـرعت پوسـته با اتكا به داده هاى زلزله شناسـى 
و تغييرشـكل پوسـته به كمك انـدازه گيرى هـاى GPS كه 
هـر دو بـراى اوليـن بار در كشـور به انجـام رسـيد، از ديگر 
نتايـج ارزشـمند پژوهـش فـوق الذكر به حسـاب مـى آيند.

اثر اين مطالعه چگونه ارزيابى مى شود؟
دكتـر مصطفـى زاده :مى تـوان گفت؛ وجود تاسيسـات 
اقتصـادى مهـم در منطقه زاگرس  سـبب شـده اسـت كه 
مطالعـات زلزله شناسـى  به منظور تهّيه ى نقشـه هاى پايه، 
بـراى مطالعـات مهندسـى از  اهميـت دو چندانـى در اين 
منطقـه بـر خـوردار گـردد. در توصيـف دگرشـكلي فعال 
مناطـق لرزه خيـز، يكـي از پارامترهاي متـداول، ارزيابى 
رژيـم  داشـتن  اسـت.  منطقـه  آن  بـر  حاكـم  اسـترين 
خطـرات  بـرآورد  در  منطقـه  يـك  بـر  حاكـم  اسـترين 
مرتبـط بـا وقـوع زمين لـرزه هـاي وابسـته به چشـمه هاي 

لـرزه  سـينماتيكي  رفتـار  توجيـه  همچنيـن  و  موجـود 
زميـن سـاخت آن منطقـه كمك موثري مـي كند. گرچه 
در  امـا  هسـتند،  بااليـي  دقـت  داراي   GPS هـاي  داده 
مناطقـي نظير ناحيه مورد مطالعه كه تعداد ايسـتگاه ها اندك 
اسـت و همچنيـن به لحـاظ اينكه اين اندازه گيــري بــازه 
زمانـي خيلي كـوتــاهي را پوشـش مي دهد، انـدازه گيري 
بـا روش هـاي لـرزه اي مـي توانـد تـا حـدودي اشـكاالت 

موجـود را مرتفـع نمايـد. 
دكتر تاتار: از تبعات اين اثر شاخص در جامعه مى توان به 
نقشى كه نتايج اين پژوهش در تغيير ديدگاه هاى موجود در 

و و  وت  و  ت 

از راست به چپ آقايان اسالمى، دكترحسامى آذر، دكتر انصارى، دكتر مختارى، دكتر مصطفى زاده، دكتر حمزه لو، دكتر جوان.
 حيدرى مقدر و دكتر عالمه زاده، نشسته از راست: آقاى محمديوسف، خانمها: مهشادنيا، مبين و عظيمى



9 و و  وت  و  ت 
آن زمان داشت اشاره كرد. ديدگاه هايى كه به طور مستقيم 
و غيرمستقيم نقش بسزائى در بهبود شناخت ما از گسلش 
فعال در زون زاگرس مركزى، عمق كانونى زمين لرزه ها و اليه 
لرزه زا، مكانيسم دگرشكلى، ميزان كوتاه شدگى، و ساختار 
سرعتى پوسته در اين زون داشت. اين اطالعات نه تنها در 
تفسير مدل هاى لرزه زمين ساختى منطقه نقش بسيار حائز 
اهميتى دارند، در بهينه ساختن نتايج مطالعات تحليل خطر 
زمين لرزه و به عبارتى كاهش خطر زمين لرزه در كشور، به 
ويژه در زون لرزه زمين ساختى زاگرس، مؤثر و مفيد هستند.

بـه عنوان يكـى از بنيانگـذاران مركـز پيش بينى 
زلزلـه بفرماييـد تاكنـون چـه كارهايـى در ايـن 

مركـز بـه انجام رسـيده اسـت؟
در  زلزلـه  بينـى  پيـش  ملـى  مركـز  مختـارى:  دكتـر 

سـال 83 بـراى هماهنگـى و هدايـت فعاليت هـاى پيش 
بينـى بـه عنـوان يكـى از راه هـاى كاهش ريسـك زلزله 
در كشـور در پژوهشـگاه تاسـيس شـد. در اوليـن قـدم 
سـند راهبـردى مركز پـس از انجام مطالعات و جسـتجو 
كارهـاى پژوهشـى و تحقيقاتـى در جهـان بـا تعريـف 
كالن طـرح ها و نيـز پروژه هـاى تحقيقاتى تهيـه گرديد. 
از كارهـاى انجام شـده پس از تاسـيس اين مركـز مى توان 
به اسـتفاده از الگوريتم مورفوتكتونيـك، بكارگيرى طول 
يـا زنجيـره ماركوف با اسـتفاده از داده هاى زميـن لرزه ها به 
صـورت بـر خـط، اسـتفاده از پيـش نشـانگرهاى آب هاى 
زيرزمينـى، اسـتفاده از داده هـاى مغناطيسـى و .... كـه 
اغلـب بـه صـورت مقـاالت تحقيقاتـى و نيـز يـك جلـد 
كتـاب كـه با عنـوان "مقدمـه اى بر پيـش بينـى زلزله" 

بـه چـاپ رسـيده اسـت، اشـاره نمود.
اين مركز براى آينده چه برنامه هايى را پيش بينى 

كرده است؟
دكتـر مختـارى: برنامـه هـاى آتـى مركـز پيـش بينى 

زلزلـه بـه طـور مختصـر عبارتنـد از:
ادامه برنامه هاى پيش بينى درازمدت و ميان مدت؛
 فعال سـازى آزمايشـگاه سـايت امكان سنجى پيش بينى

زلزلـه در شـمال تهـران بـه عنـوان اوليـن مرحلـه، با 
بكارگيـرى اغلـب پيـش نشـانگرهاى شـناخته شـده 
علمـى: از جملـه نصـب دسـتگاه هـاى لـرزه نـگارى به 
صـورت آرايـه اختصاصـى بـا دهانـه كوچك، دسـتگاه هاى 
 ،GPS ،الكتــرومغنـــاطيسى و مغنـــاطيس سنــجى
شـيب سـنجى، تئودوليـت و نيـز اسـتفاده از داده هاى 
ماهوارهـاى بـا همكاران سـازمان هـاى تحقيقاتى ملى 

المللى؛ بيـن  و 
 بازبينـى سـند راهبـردى مركـز و بروزرسـانى آن بـه

عنـوان يـك طـرح كالن؛
 تهيـه الگوريتـم هاى آمـارى و اسـتفاده از الگوريتم هاى

موجـود از قبيـل طـول ماركوف و شـبكه هـاى عصبى 
هوشمند؛

 هشـدار هنـگام  زود  سيسـتم  انـدازى  راه  و  طراحـى 
زميـن لـرزه هـا زمـان كوتـاه؛

.طرح تهيه نقشه هاى خطر وابسته به زمان
آيـا مركز فعــاليت هـاى ديگـرى را نيز پوشـش 
مـى دهد كـه بـه آنها قبًال اشـاره نشـده اسـت؟

دكتـر مختارى: بلـه در اين مـورد مى توانم بـه موضوع 

سـونامى در سـواحل جنوبـى ايـران اشـاره كنـم. زميـن 
لـرزه 1945 بـا بزرگاى 8,1 در منطقه مكران باعث ايجاد 
سـونامى بزرگـى در درياى عمان شـد كه تلفات انسـانى 
و خسـارات قابـل توجهى را درسـواحل كشـور پاكسـتان 
بجـاى گذاشـت. بـه علـت توسـعه اقتصـادى، جمعيتـى 
در سواحل جنــوب ايــران و خطــر به وقـــوع پيوستن 
زميـن لـرزه هـاى بـزرگ در اين منطقـه، انجـام مطالعات 
زلزلـه شناسـى، مدل سـازى زمـان سـير امواج سـونامى، 
سيسـتم هشـدار زودهنـگام و مطالعـات پالئوسـونامى از 
ملزومـات اسـت. تاكنـون مقـاالت متعـددى و نيـز يـك 
 Tsunami a growing disaster جلـد كتـاب بـه عنـوان
توسـط اينجانـب و ديگـر همـكاران بـه چـاپ رسـيده 

و در برنامـه هـاى ملـى و بيـن المللـى نيـز فعاليـت داشـته 
ايـم. بـه هميـن دليـل ادامـه فعاليـت در ايـن حـوزه در 
سـطح ملـى و منطقـه اى بـا رونـد رو به رشـدى در حال 
پيگيـرى اسـت و يكـى از مهمتريـن برنامـه ها،  برداشـت 
داده هـاى لـرزه اى (خـرد زمين لـرزه ها) در طـول حداقل 
دو پروفيـل در بخـش خشـكى و دريايـى براى شـناخت 
سـاختار زمين شناسـى پوسـته و گوشـته بااليى است كه 
بـا همـكاران داخلـى و بيـن المللـى ان شـاء هللا در آينـده 

نزديـك بـه انجـام خواهد رسـيد.
اصطـالح "ديرينه لـرزه شناسـى" و "GPS " از 
واژگانـى اسـت كه در علـم زلزله شناسـى زياد به 
كار بـرده مى شـود؛ كاربـرد اين دو واژه چيسـت؟

دكتر حسـامى: از جمله فعـاليت هـاى جــديـدى كه 
در پژوهشگاه به عنوان يك مـاموريت به انجام رسيده است؛ 
همچنين  و  شناسى  لرزه  ديرينه  هاى  بررسى  از  تـوان  مى 
مطالعه سرعت تغيير شكل پوسته با استفاده از اندازه گيرى هاى 
GPS نـام برد. بـا استفـاده از GPS سـرعت كـوتاه شدگى 
در پوسته ايران زمين و همچنين سرعت جابه جايى در 
طول گسل هاى اصلى براى نخستين بار به دست آمد. از 
سوى ديگر با استفاده از بررسى هاى ديرينه لرزه شناسى 
بر روى تعدادى از گسل هاى فعال ايران از جمله گسل 
كهريزك و گسل شمال تبريز، پارامترهاى لرزه خيزى اين 

گسل ها شناسايى گرديد.
نقشـه گسـل هاى فعـال ايران نيـز پس از سـال ها تالش 
و بـه روزرسـانى، در سـال 1382 در پژوهشـگاه به چاپ 
رسـيد و از آن زمـان، ايـن نقشـه بعنوان يكـى از مراجع 
اصلـى داخلـى و بيـن المللى مـورد اسـتفاده قرار مـى گيرد. 
در نقشـه گسـل هاى فعال ايران، سـرعت هاى انـدازه گيرى 
شـده بـا اسـتفاده از GPS و رابطـه بيـن بـردار لغـزش و 
محور فشـارى كـه از حل مكانيسـم كانونى زمين لـرزه هاى 
روى داده در مناطـق مختلـف ايـران بـه دسـت آمـده، 
نشـان داده شـده اسـت . اگرچـه بسـيارى از گسـل هاى 
فعـال ايـران بـه خوبـى شناسـايى شـده انـد؛ امـا هنـوز 
امـكان شناسـايى و مطالعه بسـيارى از گسـل هـاى فعال 

دارد.  وجود 
بـه تازگـى كتابـى تحـت عنوان"زلزلـه شناسـى 
زلزلـه"  سـازى  شـبيه  هـاى  روش  و  مهندسـى 
بـه چـاپ رسـيده اسـت كه بـه نظـر مى آيـد با 
تلفيـق كتـاب هـاى كالسـيك زلزلـه شناسـى با 
مباحث زلزله شناسـى مهندسـى توانسـته اسـت 
خـالء موجـود بين اين دوشـاخه را پـر نمايد، نظر 

شـما در ايـن رابطه چيسـت ؟

دكتـر زعفرانى:ايـن كتـاب بـا همـكارى، اسـتاد فقيد 
سـال 1393 چـاپ و منتشـر  دكتـر اسـداهللا نـورزاد در 
گرديـد. متاسـفانه كتـاب كالسـيكى كـه بتـوان به عنـوان 
يـك مرجـع قابل اتـكا، حتـى در سـطح جهانـى، از آن در 
زمينه زلزله  شناسـى مهندسـى سـود جسـت، وجود ندارد. 
بنابرايـن  نگارنـدگان بر آن شـدند كه خود كتاب مناسـبى 
براى دانشـجويان و مهندسـان كشـورمان تأليف كنند و در 
ايـن مسـير كارى طاقت فرسـا در جهـت رجـوع بـه مراجع 
دسـت اول (مقـاالت متعـدد) و كتاب هاى كالسـيك زلزله 
 شناسـى و تلفيـق آنهـا با مباحث زلزله شناسـى مهندسـى 

صـورت گرفته اسـت.
مي تـوان ادعـا كـرد كه چنيـن مجموعـه  اي بـا توجه 
بـه نحـوة  گـردآوري و ترتيـب ارائه مطالب، سـهولت دنبال 
كـردن و تنـوع، گسـتردگى و به روز بـودن روش هـاى ارائه 
شـده، حتـى در سـطح جهانـى نيـز كمتـر وجـود دارد. 
ايـن مطالـب اغلب در مقـاالت مختلف به صورت فشـرده 
و مختصـر پراكنـده اسـت كـه در اينجـا بـا بسـط كافي 
نقـاط تاريـك و ابهامـات براى اسـتفاده خواننـدگان ارائه 
شـده اند. وجـود پاورقـى هـاى فـراوان در ايـن كتـاب كه 
هـر يـك بيانگـر يك نكتـه خاص اسـت و با صـرف وقت 
زيـاد در راه درك مطلـب و نـگارش سـاده تـر آن تهيـه 
شـده، ويژگـى منحصر به فـرد اين كتاب مى باشـد. اميد 
اسـت كـه ايـن خدمـت ناچيـز در راه باالندگـي و رشـد 
علمـي دانش پ ژوهان جوان كشـور عزيزمان مفيد واقع شـود.
نظر شما دكتر جوان، بعنوان رئيس پژوهشكده، در 
خصوص جـايگاه علمى اين پـژوهشكده در سطح 

منطقه چيست؟
دكترجوان: تعداد زياد گــزارش هاى پـژوهشى، مقاالت 
علمى و پژوهشى متعدد در مجالت معتبر علمى داخل 
و خـارج  كشـور و بـرگزارى كنفـرانس ها، همايش ها و 
سخنرانى هـاى علمى نشـان از جـايگاه علمى و برتـر ما 
آزمـايشگاه  تجهيــز  راستـا  همين  در  دارد.  منطقه  در 
ميان دوره، كه  نگارى  لرزه  دستگاه  به 75  شناسى  زلـزله 
خاورميانه  در  شناسى  زلزله  آزمايشگاههاى  بزرگترين  از 
هاى  پروژه  در  به شمار مى رود، اين امكان را مى دهد كه 
اى و مطالعاتى، با  لرزه  مانيتيورينگ  اى  منطقه  و  ملى 
اتكاء به اين تجهيزات پرتابل، در ايران و ساير كشورهاى 
عالوه بر آن بررسى  نمائيم.  ورود  باال  كيفيت  با  همسايه 
با  مرتبط  دكترى  مقاالت، پايان نامه هاى ارشد و رساله هاى 
زلزله شناسى در دانشگاه ها كشور نشان مى دهد كه بيش 
براساس  آنها  شاخص  هاى  رساله  و  ها  نامه  پايان  از ٪80 
باندپهن  نگارى  لرزه  ملى  شبكه  در  شده  ثبت  هاى  داده 
پژوهشكده  موقت  نگارى  لرزه  هاى  شبكه  يا  و  پژوهشگاه 

زلزله شناسى، پايه گذارى شده است.
در پايـان چـه توصيـه اى براى رشـد و پيشـرفت 

ايـن علـم در كشـور داريد؟
پيشـرفت  شـاهد  بخواهيـم  چنانچـه  جـوان:  دكتـر 
علمى و پژوهشـى در رشـته زلزله شناسـى و زلزله شناسـى 
مهندسـى باشـيم، بايسـتى بـا برنامـه ريزى بلنـد مدت و 
بـا تأميـن اعتبـار الزم بـراى تربيـت پژوهشـگر، توسـعه 
شـبكه هاى لـرزه نگارى و شـتابنگارى و اجراى پـروژه هاى 
ملـى و منطقـه اى تـالش اى مضاعـف را در دسـتور كار 

بدهيم.    قـرار 
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پژوهشكده سازه
جناب آقـاى دكتـر كالنتـرى شما به عنـوان رئيس 
پژوهشكده مهندسى سازه در نگاهى گذرا به عملكرد 
اين پژوهشكده، مهمترين اقدامات انجام پذيرفته در 

آن را در چه موضوعاتى دسته بندى مى كنيد؟
دكتـر افشـين كالنتـرى: آن زمـان كـه شـكل گيرى 
نهـادى كـه بتواند به عنـوان مركز مطالعـات و تحقيقات 
در عرصه زلزله شناسـى و مهندسـى زلزلـه فعاليت نمايد؛ 
در دسـتور كار دلسـوزان اين مجموعه قـرار گرفت؛ گروه 
مهندسـى سـازه از مهمتريـن بخش هائى بود كـه فعاالنه 
وارد ايـن عرصـه گرديـد. امـروز با گذشـت 25 سـال در 
قالـب يك پژوهشـكده بـا تكيه بر هيات علمـى مجرب و 
نيز آزمايشـگاه هاى پيشـرفته و مـدرن به انجام تحقيقات 
جامـع در خصـوص رفتـار انـواع سـازه هـا مى پـردازد تا 
بهـره بـردارى از نتايـج ايـن تحقيقـات كـه همـان درك 
بهتـر از رفتـار ديناميكـى سـازه هاسـت؛ سـاده تريـن و 
كاربـردى تريـن راه حل سـازگار با جامعه بـراى افزايش 

ايمنى سـازه هـا را به ارمغـان آورد.
تدويـن، اجـرا و پيگيـرى پـروژه هـاى پژوهشـى بـراى 
طراحـى و سـاخت تجهيـزات نويـن كنتـرل لـرزه اى از 
جملـه ميراگرهـاى سـربى و جرمـى- دورانـى، تدويـن 
آييـن نامـه و دسـتورالعملهاى بهسـازى لرزه اى سـازه ها، 
ايجـاد ارتبـاط بيـن سـازمان مديريت برنامه ريزى كشـور 
بـه عنـوان يكى از نهادهـاى مهم حاكميتـى در امور فنى 
بـا پژوهشـگاه، تربيـت دانشـجويان دوره هـاى كارشناسـى 
ارشـد و دكترى، نمونه هائـى از فعاليت هاى مهمى هسـتند 
بـا همراهـى و همـكارى اسـاتيد حاضـر و در راسـتاى 
پيشـبرد اهـداف پژوهشـگاه انجـام شـده انـد. ترويـج و 
آمـوزش پيامدهـاى حاصـل از سـاخت و سـاز ناصحيـح 
بـه مـردم در رويدادهـاى لـرزه اى و نيـز  ايجاد سـاختار و 
برنامـه ريـزى در تدوين دسـتورالعمل هاى لرزه اى كشـور 
از مهمتريـن اثـرات حاصـل از فعاليـت ايـن پژوهشـكده 
مـى باشـد. از جملـه افـرادى كـه در خصـوص تهيـه اين 
دسـتورالعمل تـالش و ممارسـت فراوانـى نمودنـد دكتر 
بهـرخ هاشـمى حسـينى اسـت كـه بهتـر اسـت از زبـان 

خود ايشـان بشـنويم.
دكتـر بهرخ هاشـمى حسـينى: يكـى از فعاليت هاى 
مهـم صـورت گرفتـه در پژوهشـگاه در طـى  25 سـال 
گذشته، تدوين دستورالعمل بهسـازى لرزه اى ساختمان هاى 
موجـود بـوده اسـت. سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزى 
كشـور بـه عنوان كارفرما پس از بررسـى هـاى اوليه تهيه 
ايـن دسـتورالعمل را در مردادمـاه سـال 1379 به عهده 

پژوهشـگاه گذاشـت. در ايـن راسـتا گروهـى از همكاران 
در پژوهشـگاه با تـالش و جديت فراوان مسـئوليت تهيه 
چارچـوب و پيـش نويس اوليـه دسـتورالعمل را به عهده 
گرفتنـد و مـن نيـز بـه عنـوان مجـرى در كنار دوسـتان  

افتخـار همكارى داشـتم. 
پـس از تهيـه متن پيشـنويس اوليه، با تشـكيل گـروه هاى 
تخصصـى و بررسـى نظـرات اسـاتيد فـن، نسـخه ٪50 
دسـتورالعمل در دى ماه سـال 1379 براى داورى توسـط 
كارفرمـا  بـه  متخصصيـن  و  صاحبنظـران  از  تعـدادى 
تحويـل گرديـد. متعاقبا براى بررسـى و تجزيـه و تحليل 
و تكميـل كار، گـروه هـاى تخصصـى ويـژه بـا تشـكيل 
جلسـات مستمر، نسـخه 75٪ دسـتورالعمل را در تيرماه 
1380 تهيـه نمودند. در اين مرحله مسـئوليت داورى به 
جمـع كثيـرى از اسـاتيد و متخصصيـن حرفـه در داخل 
و خـارج از كشـور واگـذار شـد. متعاقـب آن بـر اسـاس 
فشـرده  جلسـات  مشـخص،  شـده  بنـدى  زمـان  برنامـه 
داورى بـراى فصـول مختلـف بـه منظـور بررسـى دقيق تر 
زمسـتان  و  پاييـز  در  آن  هـاى  ويژگـى  و  دسـتورالعمل 
1380 تشـكيل و باالخـره در اسـفند مـاه 1380 نسـخه 
90٪ تحويـل كارفرمـا شـد. ايـن نسـخه مجـدداٌ توسـط 
سـازمان مديريـت بـه منظور نهايى سـازى بـراى جمعى 
از داوران ارسـال و در نهايـت بـا يـارى خداونـد نسـخه 
نهايـى در خـرداد مـاه 1381 بـا اعمال نظـرات دريافتى 

از سـوى داوران تكميـل گرديـد.
در حال حاضر ويرايش بازنگرى شـده اين دسـتورالعمل در 
اواخـر سـال 1392 بـا توجه بـه نتايج حاصـل از تحقيقات 
انجـام شـده و نيـز بازخـورد از جامعـه مهندسـى، توسـط 
سـازمان مديريـت منتشـر گرديده اسـت كـه در تهيه اين 

ويرايش نيز پژوهشـگاه سـهم بسـزايى داشـته است. 
اى  لرزه  دستورالعمل  نگارش  و  تدوين  شما  نظر  به 
در  ها  سازه  ايمنى  ارتقاى  در  مشخصى  دستاورد 

مقايسه با زمان قبل از نگارش داشته است؟
دكتر بهرخ هاشـمى حسـينى: دسـتاوردهاى ناشـى 
از ايـن دسـتورالعمل را مى تـوان در دو زمينه بيان نمود؛ 
يكـى در زمينـه تحقيقاتى و ديگـرى در زمينه كاربردى. 
در  دسـتورالعمل  انتشـار  از  پـس  تحقيقاتـى؛  بعـد  در 
دانشـگاه ها و موسسـات پژوهشـى زمينه هـاى تحقيقاتى 
زيـادى از بخش هـاى مختلف دسـتورالعمل براى تعاريف 
پايـان نامه هاى كارشناسـى ارشـد و رسـاله هـاى دكترى 
فراهـم گرديـد. حاصـل ايـن تحقيقـات خـود زمينه سـاز 
تغييراتـى بـراى ويرايـش هاى بعدى دسـتورالعمل شـد. 
اكثـر  آشـنايى  عـدم  دليـل  بـه  كاربـردى  زمينـه  در 
مهندسـين مشـاور بـا ايـن دسـتورالعمل، تاكنـون بيش 

از بيسـت دوره آموزشـى بلند مدت 72 سـاعته و بيسـت 
و  تهـران  در  سـاعته   36 مـدت  كوتـاه  آموزشـى  دوره 
آشـنايى  پـى  در  اسـت.  شـده  برگـزار  هـا  شهرسـتان 
بالـغ بـر 2400 مهنـدس مشـاور بـا فلسـفه، ضوابـط و 
نحـوه ارزيابـى سـاختمان هـا ايـن دسـتورالعمل در اكثر 
پـروژه هـاى بهسـازى و ارزيابـى لـرزه اى مـورد اسـتفاده 
قرارگرفتـه اسـت. بسـيارى از دسـتگاه هـاى دولتى نظير 
پااليشـگاه  مخابـرات،  مـدارس،  نوسـازى  دفـاع،  وزارت 
اقـدام  دسـتورالعمل  ايـن  تدويـن  از  پـس   ... و  تهـران 
بـه ارزيابـى سـاختمان هـاى مهـم خـود نمودنـد. در اين 
خصـوص هدايـت اوليـن پـروژه هـاى بهسـازى و ارزيابى 
سـاختمان هـا بـه عهـده ايـن پژوهشـگاه گذاشـته شـد. 
اگر درست به خاطر داشته باشم تدوين دستورالعمل 
انجام  و  طراحى  و  تهران  فاضالب  خطوط  لرزه اى 
آزمايشات لرزه اى بر لوله هاى مورد استفاده نيز در 

اين پژوهشكده انجام گرفته است؟
دكتـر كالنتـرى: آقـاى دكتـر محمـد علـى گـودرزى 

لطفـا در ايـن خصـوص شـما توضيـح دهيـد.
دكتـر محمد على گـودرزى:  يكـى از كارهـاى قابل 
دفـاع اين پژوهشـكده مشـاركت در تدوين دسـتورالعمل 
لـرزه اى خطوط فاضالب تهران اسـت. اين دسـتورالعمل 
كه براى شـركت فاضالب اسـتان تهـران در قالب قرارداد 
ارتباط با صنعت از سـال 1392 تدوين شـده اسـت، هم 
اكنـون در مرحلـه ابالغ قرار دارد و اميد اسـت كه حدود 
5000 كيلومتـر باقيمانـده از خطـوط فاضـالب تهران بر 
پايـه ضوابـط منـدرج در ايـن آيين نامـه، طراحـى و اجرا 
گـردد. مشـاركت  در تدويـن دو فصـل ايـن آيين نامـه 
و مسـئوليت در بخـش هـاى مختلـف ديگـر اين قـرارداد 
نظيـر طراحـى و انجـام آزمايشـات لـرزه اى بـر لوله هاى 
مـورد اسـتفاده در صنعـت فاضالب را يكـى از فعاليت هاى 
مفيـد خـود پـس از حضـور در پژوهشـگاه مى دانـم كـه 
مسـتقيما نتايـج آن در صنعت كشـور مـورد اسـتفاده قرار 

گرفته اسـت. 
ارتبـاط  هـاى  پـروژه  خصـوص  در  كالنتـرى:  دكتـر 
از  گـودرزى  دكتـر  آقـاى  پژوهشـكده  ايـن  صنعـت  بـا 
جملـه افـراد فعـال و تاثيرگـذار مـى باشـد. از مهمتريـن 
دسـتاوردهاى ايـن پـروژه هـا، مـى تـوان طراحى لـرزه اى 
سـقف هـاى شـناور تـك اليـه و دواليـه و نيـز نـگارش 
دسـتورالعمل طراحـى تيـرورق هـاى بـا جان موجـدار را 

برد. نـام 
دكتـر گـودرزى: آن دسـته از فعاليـت هـاى تحقيقاتى را 
كـه صرفـا جنبـه مطالعاتى نداشـته و مسـتقيما توسـط 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  كشـور  صنعـت  دسـت اندركاران 
گرفته اسـت،  بـه ترتيب زمانـى انجام آن در پژوهشـگاه 
لـرزه اى  طراحـى  بـراى  روشـى  پيشـنهاد  از:  عبارتنـد 
سـقفهاى شـناور تـك اليـه و دواليـه؛ در ايـن رابطـه دو 
طـرح تحقيقاتـى داخلـى متوالـى در پژوهشـگاه تعريـف 
و بـه اتمـام رسـيد. نتايـج اين دو طـرح منجر بـه تبيين 
وجـوه مختلـف رفتـارى سـقف هـاى شـناور تك اليـه و 
دو اليـه شـد و نتايـج  هـر بخـش در قالـب مقاالتـى نيـز 
در مجـالت بيـن المللـى مربوطـه انتشـار يافـت. عملكرد 
بعـدى؛ تهيـه دسـتورالعمل طراحى تيرورق هـاى با جان 
موجـدار اسـت كـه موجـدار كردن جـان تيـرورق، منجر 
بـه صرفـه  جويى 20 تـا 40 درصـدى در فـوالد مصرفى 

و و  وت  و  ت 
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هاشمى، دكتر آشتيانى، دكتر جعفرى، دكتر سروقدمقدم، دكتر كالنترى، دكتر حسينى، دكتر وتر، دكتر ضيايى فر و آقايان يثربى و فرشچى
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سـازه هايى مى شـود كـه در آنهـا از تيرورق هـاى بـا جان 
مسـطح اسـتفاده شـده اسـت. اين تيـرورق هـا در اروپا و 
ژاپـن نزديـك بـه دو دهه اسـت كه اسـتفاده مى شـوند، 
امـا در داخـل كشـور ما توليـد و اسـتفاده از اين تيـرورق ها 
بـه تازگـى مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تحقيقـات 

نسـبتٌا جامعـى در چنـد سـال گذشـته بـر روى بهينـه 
سـازى پارامترهـاى هندسـى اين تيـرورق ها انجام شـده 
اسـت. نتايـج ايـن تحقيقـات منجر بـه توليـد عملى اين 
محصـول توسـط كارخانه پروفيـل هاى فـوالدى اصفهان 
شـد. نهايتا طى مذاكرات انجام شـده از طرف سـنديكاى 
لولـه و پروفيـل هاى فـوالدى، آزمايشـات جامعى بر روى 
وجـوه مختلـف رفتـارى تيـرورق هايـى بـا جـان موجدار 
توليـدى اين كارخانـه در قالب قرارداد ارتبـاط با صنعت 
در آزمايشـگاه سـازه پژوهشـگاه طراحـى، انجـام و نتايج 
آن منجـر بـه تدويـن متدولـوژى هندسـى توليـد ايـن 
تيـرورق در خـط توليـد كارخانه مذكور گرديـد. معتقدم 
بـا توجـه بـه حجم بـاالى محصـوالت فـوالدى، بـه ثمر 
رسـيدن ايـن تحقيقـات آثـار اقتصـادى بسـيار مثبتى را 

در آينـده بـراى كشـور در پـى خواهد داشـت.
دكتـر كالنتـرى : از توضيحـات همـكارم سپاسـگزارم. 
امـا در خصـوص اقداماتى كـه با هدف كاهش آسـيب پذيرى 
و مقـاوم سـازى انـواع سـازه هـا صـورت گرفته اسـت مى 
تـوان بـه پـروژه هـاى تحقيقاتـى ديگـر از جملـه معرفى 
روشـى بـراى كاهش هزينه تحليل ديناميكى سيسـتم هاى 
سـازه اى در مقابـل زلزلـه توسـط دكتـر آرام سروشـيان 
اشـاره كـرد كـه از ايشـان مـى خواهـم در ايـن خصوص 

دهند. توضيـح 
شايان  فوق  روش  توضيح  در  سروشيان:  آرام  دكتر 
ذكراست؛ با پيشرفت تكنولوژى و كوچك شدن گام ثبت 
هاى  گام  كه  زمانى  تاريخچه  هاى  تحليل  بسيارند  زلزله، 
زمانى الزم براى حفظ دقت آنها بزرگتر از گام هاى ثبت 
اطالعات  كل  حفظ  براى  مواردى  چنين  در  ست.  زلزله 
اين  كه  شود  انجام  زلزله  ثبت  گام  با  تحليل  بايد  زلزله 
امر موجب صرف هزينه محاسباتى قابل توجهى مى شود. 
روش پيشنهادى براى جايگزينى ركورد زلزله با ركوردى با 
گام هاى بزرگتر، به گونه اى است كه به ازاى قبول خطاى 
كوچك و قابل صرف نظر، مى تواند موجب كاهش هزينه 
محاسباتى به ميزان حداقل50٪ براى تحليل هاى خطى شود. 

كارايى مطلوب اين روش طى تحليل لرزه اى انواع سيستم 
در  مربوطه  نتايج  و  است  شده  داده  نشان  اى  سازه  هاى 
منعكس  متعدد  مقاالت  همچنين   و  پژوهشى  گزارش 

شده است.
ميراگرهاى ويسكوز  دكتــر كالنتـــرى: ساخت 
فرم  در  و  واقعى  ابعاد  در  اى  لرزه  ايزوالتورهاى  و 
پژوهشكده  در  كه  است  مهمى  كارهاى  از  نوآورانه 
مهندسى سـازه و با تالش هاى شبـانه روزى دكتـر 

ضيايى فر به بار نشسته است .
دكتـر منصـور ضيايـى فر: ظـرف 17 سـال گذشـته 
پروژه هـاى تحقيقاتى مـن عمدتٌا در زمينـه هاى مختلف 
روش هـاى نويـن طراحـى لـرزه اى متمركز بـوده اند. اين 
تحقيقـات در ابعـاد نظريـه پـردازى، مطالعـات تئوريـك، 
مطالعـات عـددى و آزمايشـگاهى و همچنيـن سـاخت 

قطعـات و تجهيـزات الزم بـوده اسـت. در بعـد نظريـه 
پردازى؛ نظريه جداسـازى جرمى مطرح شـده اسـت كه 
داراى جامعيت بيشـترى نسـبت بـه نظريه هـاى موجود 

(جداسـازى پايـه و يـا طراحى بـر مبناى انعطـاف پذيرى 
و جـذب انـرژى) مـى باشـد. ايـن نظريـه بسـتر مناسـب 
بـراى پيشـنهاد و گسـترش روش هاى طراحـى متنوع تر 
در فـرم روش هـاى طراحـى لـرزه اى را فراهم مى سـازد.

در ابعـاد تئوريـك محـدوده عملكـرد روش هـاى نويـن 
طراحـى لـرزه اى و ميـزان موثـر بـودن آن در كاهـش 
پاسـخ لـرزه اى سـازه با ارائه مـدل هاى سـاده مورد بحث 
گذاشـته شـده اسـت. مطالعـات عـددى بـر روى نمونـه 
بزرگتـر سـازه هاى طراحى شـده مورد اسـتناد قـرار داده 
شـده اسـت تا صحت سـنجى الزم براى مدل هـاى تئوريك 
بـه انجـام برسـد. در بعـد سـاخت قطعـات و تجهيـزات 
مـورد نيـاز ايـن سـازه هـا نيـز پيشـرفت هـاى مناسـبى 
صـورت گرفتـه و قطعاتـى ماننـد ميراگرهـاى ويسـكوز 
و يـا ايزوالتورهـاى لـرزه اى در ابعـاد واقعـى و در فـرم 
نوآورانـه بـا موفقيت سـاخته شـده و مـورد آزمايش قرار 

اند.  گرفتـه 
بـه مـوازات فعاليـت هاى ذكر شـده، تحقيقاتـى ديگر نيز 
در زمينـه اتصـاالت فـوالدى نويـن و ديوارهـاى برشـى 
بتنـى بـه انجـام رسـيده اسـت. همچنيـن از حـدود 15 
سـال قبـل، تكميـل و گسـترش نـرم افـزار جامعـى در 
خصـوص مطالعـات انـدر كنشـى پـل، خط آهـن و قطار 
در دسـتور كار قـرار گرفت. در اين مسـير عالوه بر ايجاد 
نرمافـزار مربوطـه، دسـتاوردهاى نوينـى در بعـد درك 
چگونگـى عملكرد اين سيسـتم اندركنشـى حاصل شـده 
اسـت كـه مى توانـد در آينده بـه پيشـرفت در روش هاى 

طراحـى پـل، خـط آهـن و قطـار منتهـى گردد.
امـا در رابطـه بـا تبعـات ايـن فعاليـت هـا در جامعـه، 
معتقـدم از آنجايـى كـه روش هـاى نويـن طراحـى فنـى 
هنـوز در دنيـا مـورد توجـه نيسـتند، اسـتفاده عملـى از 
ايـن تحقيقـات در كشـور نيـز بـه معنـاى واقعـى كلمـه 
شـروع نشـده اسـت و تنها مـى توان گفـت تعداد انگشـت 
شـمارى از پـروژه هـا با بـه كارگيـرى نتايـج تحقيقات به 
انجـام رسـيده انـد. ولى بـا اين وجـود اميـد آن مـى رود؛ با 
تغييراتـى كـه در بافـت مهندسـى كشـور بـا وارد شـدن 
وقـوع  شـرف  در  جـوان  مهندسـين  از  زيـادى  تعـداد 
اسـت؛ در آينـده روش هـاى نويـن بـه تدريـج مقبوليـت 
بيشـترى يابـد و بـه ايـن ترتيـب ارزش تحقيقـات انجام 
گرفتـه در پژوهشـگاه در سـال هـاى آتـى نمـود واقعـى 
خـود را در ايـن عرصه نشـان دهـد. در منظـرى ديگر با 
گسـترش مـورد انتظـار در خطـوط حمل و نقـل ريلى و 
ورود قطارهـاى بسـيار سـريع به خطوط مزبـور، كارهاى 
انجـام شـده در خصـوص تهيـه نرم افـزار پل، خـط آهن 
و قطـار مورد اسـتفاده بيشـترى توسـط صنعـت حمل و 

نقـل ريلـى كشـور قـرار خواهـد گرفت. 
از  نيـز  محمـدى  دكتـر  آقـاى  كالنتـرى:  دكتـر 
نيروهـاى جوان و پرتوان اين پژوهشـكده اسـت . 
آقـاى دكتر لطفـا از مهمترين اقداماتتـان بگوييد.

دكتـر مجيـد محمـدى: مهمتريـن فعاليـت شـاخص 
خـود در مـدت حضـور در پژوهشـگاه را مـى توانـم در 
دو موضـوع خالصـه نمايـم؛ 1- ابداع نـوع جديدى ديوار 
كـه در تمـام سـاختمان هـا قابـل كاربـرد اسـت كـه نـه 
تنهـا باعـث خسـارت نمى شـود بلكـه ميتواند بـه عنوان 
يـك عنصـر لـرزه بر نيـز در زلزله عمـل كنـد. 2- تهيه و 
تدويـن دسـتورالعمل بهسـازى بـا ميانقـاب در قالب يك 
پـروژه ارتبـاط بـا صنعـت با سـازمان نوسـازى توسـعه و 

مـدارس. تجهيز 
در رابطـه بـا تاثيـرات ايـن دو فعاليـت، اميـد اسـت كـه 
دسـتورالعمل يادشـده بـه صـورت يـك آييـن نامـه در 
سـطح ملـى منتشـر شـود و از ايـن پـس به جـاى فصل 
7 نشـريه 360 بـه كار رود. عمـده فرمـول هـا و روش هاى 
مذكـور در ايـن دسـتورالعمل بـراى اولين بـار در جهان 
خـود  كـه  داورانـى  توسـط  تاكنـون  و  شـده  پيشـنهاد 
برتريـن هاى كشـور در اين زمينه هسـتند، مـورد داورى 

و تاييـد قـرار گرفته اسـت.
از فعاليـت هاى ممتـاز اين پژوهشـكده كه بازتاب 
هـاى  سـال  در  را  بسـيارى  بيرونـى  و  اى  رسـانه 
گذشـته به همراه داشـته اسـت؛ نصب دسـتگاه هاى 
لـرزه نگارى و ثبـت ارتعاشـات اجبـارى و محيطى 
بر روى بنـاى تاريخى منارجنبـان اصفهان و بناى 
تاريخـى مذهبـى نقاره خانـه حرم امـام رضا (ع ) 
بوده اسـت. لطفـا در اين خصوص توضيـح دهيد.

دكتـر نقـد علـى حسـين زاده: نصـب دسـتگاه هاى 
لـرزه نـگارى و ثبـت ارتعاشـات اجبـارى و محيطـى بـر 
روى انـواع بناهـا فعاليتـى اسـت كـه از سـال 1371تـا 
و  اسـت  شـده  انجـام  مسـتمر  صـورت  بـه  حـال  بـه 
عـالوه بـر بنـاى تاريخـى منارجنبـان اصفهـان(1373)،  
امـام  حضـرت  خانـه  نقـاره  مذهبـى  تاريخـى  بنـاى  و 
رضـا(1390) مـى تـوان بـه سـاختمان دانشـكده عمران 
وزارت  سـاختمان  شـريف(1371)،  صنعتـى  دانشـگاه 
كشـور(1371)، سـكوى بتنـى پژوهشـگاه بيـن المللـى 
زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه(1372)، منبـع هوايى 
آب زابـل(1374)، سـاختمان 14 طبقـه بتنـى شـركت 
مخابـرات ايـران (1382) و سـاختمان 19 طبقـه بتنـى 
تهـران  در  شـاهد)  ايران(سـاختمان  مخابـرات  شـركت 

(1385) اشـاره كـرد.
دكتـر كالنتـرى: آقـاى دكتـر حسـين زاده نقش 
شـما در خصـوص طراحـى و نظـارت بـر اجـراى 
كـف مقـاوم آزمايشـگاه سـازه چـه بوده اسـت؟

دكتر نقـد على حسـين زاده: طراحى و اجـراى كف 
مقـاوم آزمايشـگاه سـازه پژوهشـگاه كـه من مسـئوليت 
طراحـى و نظـارت بـر اجـراى آن را عهده دار بـوده ام، در 
سـال  1376 انجـام و بـه بهـره بـردارى رسـيد. اين كف 
در طـول 17 سـال گذشـته بـراى آزمايش انـواع مدل هاى 
سـازه اى مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. اجـراى اين 
طـرح بـه نوبـه خـود در توسـعه علـم مهندسـى زلزله و 
افزايش ايمنى سـاختمان هـا در برابر زلزلـه حائز اهميت 

بوده اسـت.
دكتـر كالنتـرى: در پايـان الزم مـى دانـم كـه ضمـن 
تشـكر از همـه همـكاران و اسـاتيد ايـن پژوهشـكده كه 
در ايـن گفتگـو مـا را يـارى كردنـد از پيشكسـوتان اين 
عرصـه همچـون آقايان: دكتر محسـن غفورى آشـتيانى، 
دكتـر فريبـرز ناطقـى الهـى، دكتـر محمـود حسـينى، 
دكتر عبدالرضاسـروقدمقدم، دكترساسـان عشـقى، دكتر 
فريـدون اربابـى، دكتـر اكبـر واثقـى، دكتـر قاسـم وتـر، 
دكتـر مرتضى بسـطامى و دكتـر اميد بهار يـاد نمايم كه 
قطعـا دسـتاوردها و موفقيت هاى اين پژوهشـكده از بدو 
تاسـيس تاكنـون مرهون تالش هـا و راهنمايـى هاى اين 
بزرگـواران و همـه اسـاتيد ايـن پژوهشـكده بوده اسـت.
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پژوهشكده ى مديريت خطرپذيرى و بحران
لطفـا بـه مـا بگوييـد؛ چه شـد كـه پژوهشـكده 
مديريـت خطرپذيرى و بحــران در پژوهشگــاه 

راه انـدازى گرديـد؟
دكتـر امينـى : بعـد از رخـداد زلزلـه بـم (1382) و 
ارزيابـى مسـائل و نتايـج آن رويداد، مشـخص گرديد كه 
اقدامـات انجـام شـده تـا آن زمـان در راسـتاى كاهـش 
خطرپذيـرى كشـور در برابـر زلزلـه، نتايـج مـورد نظـر 
بـراى حفـظ سـرمايه هـاى انسـانى و اقتصادى كشـور را 
بـه دنبـال نداشـته  اند. در واقـع اين رويداد نشـان داد كه 
تكيـه صـرف به مباحث سـخت  فـزارى نظير مقاوم  سـازى 
مسـتحدثات، نمـى  توانـد بـه تنهايـى كشـور را در برابـر 
زلزلـه ايمـن نمايـد و الزم اسـت در كنار توسـعه صنعت 
سـاخت و سـاز در كشـور، موضوعات مختلف ديگرى كه 
برخـى نـرم  افـزارى تلقى مـى  گرديدنـد نيز رشـد نمايند. 

منظور شما از اقدامات نرم  افزارى چه بود؟
دكتـر امينـى: دامنـه زيـادى از فعاليـت هـا در حـوزه 
كاهـش ريسـك زلزلـه نرم   افـزارى مـى  باشـند. مهمترين 
و  آمادگـى  ارتقـاى  حـوزه  ايـن  در  نـرم   افـزارى  اقـدام 
آگاهـى مـردم و مسـئوالن در رابطـه بـا مسـائل مربـوط 
بـه كاهـش خطرپذيـرى زلزلـه اسـت. در واقع تـا زمانى 
كـه مـردم  بـاور نداشـته باشـند كـه محـل زندگي شـان 
در معـرض خطـر زلزلـه اسـت و مى تواننـد اثـرات زلزله 
را بـا انجـام اقداماتـى كاهـش دهنـد، طبعـا مشـاركت 
هـاى كاهـش خطرپذيـرى و  الزم را در اجـراى برنامـه 
تدويـن  همچنيـن  داشـت.  نخواهنـد  بحـران  مديريـت 
برنامـه   هـاى جامـع پيشـگيرى و مديريت بحران سـوانح 
كـه در آن ابعـاد مختلـف موضوعـات مرتبط مـورد توجه              
قـرار گرفتـه اسـت نيـز از اقدامـات نـرم   افـزارى در ايـن 

مى  گـردد. محسـوب  حـوزه 
برگرديـم بـه ادامه صحبـت در خصوص تاسـيس 

پژوهشـكده مديريـت خطرپذيـرى و بحران.
دكتـر امينـى: بلـه، ضـرورت ارتقـاى نظـام مديريـت 
بحـران كشـور بعـد از زلزلـه بـم بـه قـدرى مـورد توجه 
قـرار گرفـت كـه با دسـتور مقـام معظم رهبرى سـتادى 
به نام سـتاد پيشـگيرى و مديريت بحـران و حوادث غير 
مترقبـه در نهاد رياسـت جمهورى و زيـر نظر معاون اول 
رئيـس جمهـور تشـكيل شـد. در واقـع اين زلزله نشـان 
داد كـه اقدامـات پيشـگيرانه بـراى كاهش ريسـك زلزله 

بـه صـورت مناسـب در كشـور اجرايـى نشـده بودنـد و 
وضعيـت آمادگـى مـردم و مسـئوالن نيـز بـراى مواجهه 
بـا اثـرات زلزلـه اغلـب مطلـوب نبـوده اسـت. حتـى در 
موضوعـات واكنـش اضطـرارى و بازسـازى نيـز اقدامات 
انجـام شـده در زلزلـه بـم نامتناسـب بـا نيازهـاى محلى 
بـود و ايـن نشـان داد كـه دانـش و تجربـه الزم بـراى 
برنامـه   ريـزى جامـع كاهـش ريسـك و مديريـت بحـران 
بـا در نظـر گرفتـن كليـه مولفـه   هـاى مرتبـط در كنـار 

يكديگـر و بهصـورت مكمـل در كشـور وجـود نـدارد. 
ضعـف دانـش تخصصى در حـوزه   هاى مرتبط بـا مباحث 
مديريـت خطرپذيـرى و بحران شـايد يكـى از مهمترين 
درس  هـاى زلزلـه بـم بـود. در ايـن راسـتا، پژوهشـگاه 
بـه عنـوان مهمتريـن مركـز تحقيقاتـى كشـور در حوزه 
زلزله، برنامه تاسـيس پژوهشـكده مديريـت خطرپذيرى 
مطالعـه  بـا  منظـور  بديـن  نمـود.  تدويـن  را  بحـران  و 
نيازمنـدى  هـاى مطالعاتـى و تحقيقاتـى در كشـور و بـا 
نگاهـى بـه تجـارب سـاير كشـورها، اسـناد مـورد نيـاز 
بـه  و  تهيـه  پژوهشـكده  اصولـى  موافقـت  اخـذ  بـراى 
شـوراى گسـترش آمـوزش عالـى كشـور ارائـه شـد. اين 
شـورا نيـز با بررسـى مسـتندات و نيـز سـوابق همكارانى 
نماينـد،  همـكارى  پژوهشـكده  ايـن  بـا  بـود  قـرار  كـه 
موافقـت خـود را بـا تاسـيس ايـن پژوهشـكده بـا سـه 
گـروه برنامـه  ريزى شـهرى منطقـه  اى، مديريـت بحران 
و مطالعـات اجتماعـى و اقتصـادى اعالم نمـود. البته اين 
سـه گـروه بعدهـا بـا رشـد پژوهشـكده و اخـذ موافقـت 
قطعـى بـه چهار گـروه مطالعـات شـهرى – منطقـه  اى، 
مديريـت شـرايط اضطـرار، مطالعات فرهنگـى، اجتماعى 

- اقتصـادى و ژئوماتيـك تغييـر نمودنـد.
دكتـر منصـورى: در تاييـد صحبـت  هـاى آقـاى دكتر 
امينـى، بـه خاطـر دارم بعـد از وقـوع زلزلـه بـم خـال 
وجودى پژوهشـكده مديريت بحران كامالٌ احسـاس مى  شـد؛ 
در نتيجـه مديريـت وقـت آن زمـان تـالش جـدى را در 
راه انـدازى ايـن پژوهشـكده بعمـل آورد و پـس از آن 
نيز سـند چشـم  انـداز اين پژوهشـكده تدويـن گرديد. در 
آن زمـان مـن تـازه وارد ايـن پژوهشـكده شـده بـودم و 
تخصـص اصلـى من هم بـه كارگيرى فنـاورى هاى نوين 
در آشكارسـازى تغييـرات و تخريـب محيط  هاى شـهرى 
موقعيـت  پژوهشـكده  ايـن  گيـرى  شـكل   از  بعـد  بـود. 
خوبـى فراهم شـده بـود تا بتـوان جايگاه اسـتفاده از اين 
تكنولـوژى را كه امكان اسـتفاده از داده  هاى ماهـواره  اى و يا 
هوايـى را بـه صـورت اپتيـك يـا رادارى بـراى مشـخص 
دهـد،  مـى   زميـن  تغييـرات  شـدن 
تبييـن نمـود و بـا توجـه بـه كارايى 
ايـن فنـاورى، اهميـت آن نيـز روز 
بـه روز بيشـتر مشـخص گرديـد به 
گونـه  اى كه بـراى آن اهـداف كوتاه 
مـدت، ميـان مـدت و بلنـد مـدت 
پژوهشـكده  انـداز  چشـم  سـند  در 

گرديد. تعريـف 
اوليـن اقدام پس از شـكل گيرى 

بود؟ چه  پژوهشـكده 
دكتـر قائـم  مقاميان: همـان طور 
كـه دكتـر امينـى و دكتـر منصورى 
بـه درسـتى اشـاره كردنـد؛ ضرورت 
شـكل  گيرى اين پژوهشـكده پس از 

زلزلـه بـم بـود و بـا تـالش و همت همـكاران ايـن اتفاق 
ميمـون رخ داد و بعـد از تاسـيس، اوليـن اقـدام مهـم؛ 
تدويـن سـند چشـم  انـداز پژوهشـكده بـود كـه آقـاى 
دكتـر امينـى بـراى آن زحمـت زيـادى متحمل شـدند. 
در تدوين ايــن سـند نگــاه استفــاده تلفيــقى از همه 
علـوم  مختلـف  هـاى  حـوزه   در  تخصصـى  هـاى  زمينـه 
اجتماعـى، اقتصـادى، شهرسـازى و  فنـى و مهندسـى 
... مبنـا قـرار گرفـت و الگوها، برنامـه  ها و طـرح  هاى الزم 
بـراى رسـيدن به هـدف كلى از تاسـيس اين پژوهشـكده 
كـه همانـا كاهش ريسـك لرزه  اى در كشـور بـود، معرفى 

گرديد.
با توجه به اشاره شما به نقش پژوهشكده مديريت 
بحران در به كارگيرى و تثبيت جايگاه تكنولوژى  هاى 
بيشتر  خواهيم  مى   پذيرى،  آسيب   برآورد  در  نوين 

در مورد اين تكنولوژى بدانيم.
دكتـر منصـورى : پيـش از سـال 2000 ميـالدى اين 
فنـاورى تنهـا مصـرف نظامـى داشـت امـا پـس از آن 
فنـاورى سـنجش از راه دور يعنـى بهره  بـردارى از داده  هاى 
مكانـى بـا وضوح بسـيار بـاال، در بخـش  هـاى غيرنظامى 
نيـز در بسـيارى از كشـورها معمول گرديـد و پس از آن 

بـود كـه زمينـه  هـاى رشـد و توسـعه آن فراهم شـد.
كاركـرد ايـن تكنولوژى به گونه اى اسـت كه با اسـتفاده 
از ماهـواره  هايـى با كيفيت باال، مى  توان عـالوه بر تصاوير 
مرئـى كه با چشـم مسـلح و غير مسـلح ديده مى  شـوند، 
تصاويـرى را در نواحـى مـادون قرمـز كه شـامل طيف  هاى 
گوناگـون اسـت؛ را نيز ديـد و همين طور ماهـواره  هايى در 
ناحيـه ماكرويو و نيز حسـگرهايى را كه مى  تواننـد داده  هاى 
دقيـق شـهرى مثـل داده  هـاى اليـه دار را كـه نوعى ليزر 
اسـكنر هسـتند، براى آشكارسـازى داده  هاى دقيق شـهرى 
در اختيـار مـا قرار دهند. قطعـاٌ اين گونه داده  هـا در آينده 
بـا الگوريتـم  هـا و پالت فـرم هـاى متفـاوت و كاربردهاى 
بيشـتر در جهـان ارائـه خواهنـد شـد. زلزلـه بـم اوليـن 
تجربـه در اسـتفاده از تكنولـوژى سـنجش از راه دور در 

ايران محسـوب مى  شـود.
در زمينه بومى  سـازى ايـن تكنولوژى چه كـرده  ايد 

و دسـتاوردش بـراى جامعه چـه بوده ؟
دكتـر منصـورى: خوشـبختانه اهميـت ايـن موضـوع 
بـه گونـه  اى بـود كـه دانشـگاه  هايـى همچون دانشـگاه 
تهـران و خواجـه نصيرالديـن طوسـى نيـز بـه مـوازات 
فعاليـت  هـاى ايـن پژوهشـكده در جهت رشـد، توسـعه 
توجهـى  قابـل  فعاليـت  كشـور،  در  آن  سـازى  بومـى   و 

داشـتند.
بحـث بومـى  سـازى ايـن فنـاورى يكـى از اهـداف سـند 
چشـم  انـدازى بـود كـه در ابتـداى تاسـيس پژوهشـكده 
ترسـيم شـده بـود و در راسـتاى نيـل بـه اين هـدف؛ از 
يـك سـو آمـوزش نيـروى انسـانى متخصـص و عالقمند 
در مقطـع كارشناسـى ارشـد و دكتـرى در دسـتور كار 
قرار گرفت. امسـال اولين گروه در رشـته سـنجش از راه 
دور در هر دو مقطع از پژوهشـكده   فارغ  التحصيل شـدند. 
از سوى ديگر انجــام پروژه  هـاى ملى،  منطقه  اى، جهانى كه 
نتايـج بخشـى از اين پروژه  ها در قالـب مقاالت در مجالت 
علمـى يـا در بسـيارى از كنفرانـس  هاى بيـن  المللـى ارائه 

گرديد. 

و و  وت  و  ت 

ايستاده از راست: آقاى زرندى، آقايان دكتر قائم مقاميان، دكتر امينى، دكتر منصورى و آقاى  
پارسى زاده. نشسته از راست: خانم ها دكتر پويان، خانم سليمانى، دكتر ايزدخواه و خانم گواهى



13 و و  وت  و  ت 
و  شما  توسط  مهمى  اقدامات  چه  شما  نظر  به 
همكارانتان از بدو تاسيس پژوهشكده تاكنون انجام 

شده است؟
پژوهشـكده،  اقـدام  مهمتريـن  شـايد  امينـى:  دكتـر 
كلـى  هـاى  سياسـت  بـراى  پشـتيبان  سـند  تدويـن 
پيشـگيري و كاهـش خطـرات ناشـي از سـوانح طبيعـي 
و حـوادث غيرمترقبـه بـوده اسـت كـه در سـال 1384 
از سـوى مجمـع تشـخيص مصلحـت نظـام بـه تصويـب 
رسـيد و پـس از تائيـد مقـام معظـم رهبـرى از سـوى 
دفتـر ايشـان به دسـتگاه هاى مربوطـه ابالغ گرديـد. اين 
سياسـت  هـا در حـال حاضر به عنـوان يكـى از مهمترين 
اسـناد باالدسـتى در كشـور شـناخته مـى  شـود و ابعـاد 
مختلـف موضـوع مديريـت خطرپذيـرى و بحـران در آن 
مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. همچنيـن در تدويـن 
قانـون تشـكيل سـازمان مديريـت بحـران كشـور نيـز 
پژوهشـگاه فعاالنه مشـاركت داشته است و در بسيارى از 
زيركميتـه  هـاى تخصصى مرتبـط نمايندگان پژوهشـگاه 
حضـور موثـر داشـتند. هرچند مفـاد اين قانـون تاكنون 
بـه داليـل مختلـف بصـورت كامـل و جامـع اجرا نشـده 
اسـت، ليكن از نظر سـاختارى و جامعيت يكى از قوانين 

مترقـى كشـور در ايـن حـوزه محسـوب مـى  گردد.
حاصـل  كـه  پژوهشـكده  مانـدگار  اقدامـات  ديگـر  از 
حـدود دو سـال تـالش بـود، تدويـن برنامـه درسـى و 
شـرح دروس دوره كارشناسـى ارشـد رشـته مديريـت 
خطرپذيـرى لـرزه   اى اسـت. ايـن مجموعـه در شـوراى 
گسـترش آمـوزش عالـى بـه تصويـب رسـيد و در حـال 
حاضـر با نام پژوهشـگاه در سـايت اين شـورا قـرار دارد. 
دانشـگاه هـاى كشـور مـى  تواننـد به اسـتناد ايـن مصوبه 
چنانچـه از نظـر علمى و تخصصى واجد شـرايط باشـند، 
دانشـجو  رشـته  ايـن  در  ارشـد  كارشناسـى  مقطـع  در 

پذيـرش نماينـد.
آقـاى پارسى زاده شما سال هاى متمادى درگـروه 
ايد،  داشته  حضـور  پـژوهشگاه  همگـانى  آموزش 
به نظـر شما شـاخص ترين فعاليت آموزش همگانى 
در ترويج فرهنگ ايمنى در كشور چه بوده است؟

بـه نظـرم همـه كارهايـى كـه انجـام شـده بـه نوعـى 
شـاخص بودند چـون با تجربـه خودمان انجام مى شـد و 
از جايى كپى بردارى نشـده بودند. اما دو اثــر به دليــل 
نقش مهــمى كه در كمــك به نهــادينه سازى فرهنگ 

ايمنـى در برابر زلزله در كشـور داشـتند، جـزء مهمترين 
هـا بودنـد: اول آمـوزش هاى رسـمى در مدارس كشـور؛ 
مـا تـا همين چند سـال قبـل در اكثـر شـوراهاى تاليف 
كتـب درسـى نماينـده داشـتيم و بـا ظرافـت خاصـى 
توانسـتيم بـا مشـاركت آمـوزش و پـرورش موضوعـات 
مختلـف مرتبـط بـا زلزلـه را بـه كتـب درسـى مقاطـع 
مختلـف وارد كنيـم و نتيجـه حاصله آن شـد، كـه بعضى از 
اسـتان هـا در كتـب جغرافياى مـدارس خود بـه وضعيت 
و  آمـوزش  پرداختنـد.  خـود  هـاى  اسـتان  خيـزى  لـرزه 
پـرورش بـراى تشـويق آمـوزگاران نيـز تا كنـون حداقل  
3 دوره ضمـن خدمـت حـول محور مطالب زلزلـه برگزار 
كـرده اسـت كـه شـركت در ايـن دوره هـا بـراى ارتقـاء 
شـغلى آنها موثر مى باشد. مــورد دوم اجــرايى كــردن 
آموختـه هاى دانـش آموزان به صـورت مانـور در مدارس 
كشـور اسـت. بـه نظـرم مانـور در مـدارس بزرگتريـن 
رويـداد آمــوزش غيـر رسـمى در مـدارس كشـور تلقى 

ايـن  از  بايـد  كشـور  مسـئوالن  و  مديـران  و  شـود  مـى 
فرصـت طاليـى بـه نحـو مطلـوب اسـتفاده كنند.

مـواردى كه تـا كنـون مطـرح كرديد بيشـتر در 
حـوزه كـودكان و نوجوانـان بوده، آيـا در آموزش 
همگانـى مخاطبانتـان فقـط همين قشـر بودند؟

را  جامعـه  اقشـار  همـه  خيـر،  زاده:  پارسـى  آقـاى 
شـامل مـى شـود، امـا بـه چنـد دليـل بيشـترين تمركز 
بـر كـودكان و نوجوانـان بـوده اسـت. اين گروه بيشـترين 
درصد جمعيت كشـور را تشـكيل مى دهند، آينده سـازان 
كشـورند، آسـيب پذيرند، تاثيرپذيرند و تاثير گـذار. اگر ما 
بتوانيـم بـه اين گـروه خوب آمـوزش دهيم، توانسـته ايم 
درصـدى از نگرانـى  هـاى نسـل آينـده را مرتفـع نماييم.  
امـا در حـوزه هـاى ديگـر مـا برنامه هـاى آموزشـى براى 
خانـواده هـا، ادارات، مسـئوالن و زنـان بـه صـورت ويـژه 
بـراى  آموزشـى  تيزرهـاى  و  فيلـم  توليـد  ايـم.  داشـته 
بيلبردهـاى  تهيـه  تلويزيـون،  از  آنهـا  پخـش  و  ادارات 
حـاوى مطالـب آموزشـى در سـطح خيابـان  هـا، متـرو و 
اتوبـوس از مهمتريـن اقدامـات براى سـاير اقشـار سـنى 
بـوده اسـت و حتـى بـا مشـاركت هـالل احمـر مطالـب 
آموزشـى بـراى مسـافران عيـد تهيـه كرديـم كـه وقتى 
مسـافرى وارد شـهر لـرزه خيـز مـى شـود، بدانـد بـه چه 

نكاتـى بايـد توجـه كند.
در مطالب دكتر قائم مقاميان استفاده از نگاه تلفيقى 
هاى مختلف علوم و  در اين پژوهشكده و در حوزه 
مهندسى زلزله مورد اشاره قرار گرفت؛ مى خواهيم 
بدانيم اين نگاه تلفيقى چه كمكى به نهادينه شدن 

فرهنگ ايمنى در جامعه نموده است؟
دكتر ياسـمين ايزدخـواه: بسـيار خوب اسـت كه در 
پژوهشكده از تخصص هاى مــرتبط و بين  رشته اى استفاده 
مـى  شـود كـه نه تنهـا در ايران بلكـه در دنيا نيز انگشـت  
شـمار مـى باشـند. در اينجـا، مى تـوان بـه چندين پـروژه ام 
كـه در رابطه با مسـائل مرتبط بــا گروه هــاى آسـيب پذير 
نخسـت،  بپـردازم؛  بـوده،  بحــران  مديريـت  بحـث  در 
"بررسـى نقـش سـازنده زنـان در كاهـش آسـيبهاى 
ناشـى از زلزلـه" كـه به نقش كليـدى زنـان در مديريت 
و  اقتصـادى  پيشـبرد  جوامـع،  در  سـازندگى  خانـواده، 
مـرورى بـر تحقيقـات جهانـى در خصـوص ارتبـاط بين 
زنان و تــوسعه اشــاره نموده و تصميم گيـرى، طـراحى 
و برنامـه  ريـزى در راسـتاى كاهـش خطرهـاى سـوانح 
طبيعـى را نيازمنـد مشـاركت و همـكارى فعـال زنان در 
ابعـاد اجتماعـى، فرهنگى و اقتصادى برشـمرده اسـت. و 
امـا پـروژه ارزشـمند ديگـرم كه در حـال انجام مى باشـد، 
در ارتبـاط بـا يكـى ديگـر از گـروه هـاى آسـيب پذيـر 
جامعـه بـه نام سـالمندان اسـت كـه در هنگام سـوانحى 
از قبيـل زلزلـه بايـد بـدان هـا توجه ويـژه گـردد. عنوان 
ايـن طرح "مطالعه آسـيب پذيـرى و نيازهاى سـالمندان 
در زلزلـه" مـى باشـد و يكـى از عمـده علـل انجـام ايـن 
سـالمند  افـراد  آسـيب  پذيـرى  ميـزان  ارزيابـى  طـرح، 

و بررسـى نيازهـاى آنـان هنـگام و پـس از سـوانح مـى 
باشـند. همچنيـن، طـرح ديگرى نيـز با عنـوان "مطالعه 
چنـد شـغل منتخـب دركاهـش خطرپذيـرى لـرزه اى و 
راهكارهـاى ارتقـاى نقـش آنهـا" از چنـد ماه قبـل كليد 
خـورده كـه در ايـن طـرح، انتظـار مـى  رود بـا توجـه به 
راهبردهـاى پژوهشـكده مديريـت خطرپذيـرى و بحران 
در راسـتاى كاهش خطر ريسـك در سـطح كالن كشور، 

بتـوان بـه كاهـش خطرپذيرى لـرزه  اى در سـطح جوامع 
بخصـوص جوامـع محلـى پرداخت. 

در بازتـاب و انتقـال نتايـج تحقيقـات خـود در 
سـطح جامعه تـا چه انـدازه از حمايت رسـانه هاى 

جمعـى برخـوردار بـوده ايد؟
آقاى پارسـى زاده: در سـال  هاى اول تاسيس پژوهشگاه 
رسـانه  هـا بـه خصـوص صـدا و سـيما در ارائـه مطالـب 
مربـوط بـه زلزلـه از خـود مقاومـت  نشـان مـى دادنـد و 
اسـتدالل  شـان آن بـود كـه واژه زلزلـه هميشـه با ترس 
همـراه اسـت و ايجـاد رعب و وحشـت عمومى مـى كند. 
خاطـرم هسـت در سـال 75 يـا 76 در سـاختمان قديم 
پژوهشـگاه، بعـد از تـالش  هـاى فـراوان آقـاى مهنـدس 
ارژمنـد مشـاور آقـاى الريجانـى (رييـس وقـت سـازمان 
صـدا و سـيما) را بـه پژوهشـگاه دعـوت شـدند، شـايد 
حدود 3 سـاعت با ايشـان جلسه داشـتيم.  بعد از جلسه  
وى پرسـيد كـه چـه انتظـارى از ايشـان دارم، گفتم يك 
برنامـه ثابـت تلويزيونـى. بـا كمـك آقـاى ارژمنـد كـه 
مسـئول برنامـه اقتصادى شـبكه يك تلويزيـون هم بود. 
برنامـه هـاى اقتصـاد روزهاى يكشـنبه كه مـدت آن نيم 
سـاعت بـود به مدت 5 سـال در اختيار ما قـرار گرفت تا 
همـه مطالـب و محتواى مـورد نياز  را ما در اختيارشـان 
قـرار دهيـم. هم زمـان از طريـق آقـاى ارژمنـد همـراه 
آقـاى دكتر آشـتيانى (رييـس وقت پژوهشـگاه) در يكى 
از جلسـات شـوراى عالـى صـدا و سـيما شـركت كردم و 
نتايـج ايـن جلسـه منجـر بـه آغاز سـرفصل جديـدى از 
ارتباطـات و همـكارى  هاى گسـترده رسـانه هـا، باالخص 
كانـال هـاى مختلـف صدا و سـيما بـا پژوهشـگاه گرديد. 
ايـن جلسـه نـه تنهـا بـراى پژوهشـگاه بلكه بـراى آحاد 
فرهنـگ  گسـترش  در  مهمـى  دسـتاوردهاى  جامعـه 

ايمنـى در برابـر زلزله داشـته اسـت 
ى  پروژه  نتايج  و  اهداف  لطفا  ايزدخواه  دكتر  خانم 
اى  "مطالعات به  كارگيرى امكانات خودامدادى محله  
زلزله"   برابر  در  خطرپذيرى  پايدار  كاهش  براى 
دكتر  آقاى  همكارى  با  را  آن  اجراى  مسئوليت  كه 

حسينى به عهده داشته ايد، بيان بفرماييد.
ايـن مطالعـه بـا هـدف آمـوزش و فعـال نمـودن مـردم 
محلـى و گـروه هـاى مختلـف مـردم در محلـه هـاى هـر 
شـهر صـورت گرفتـه تـا قبـل از سـانحه همـكارى دو 
جانبـه خـود را بـا دولـت محلـى انجـام داده و همچنين 
توانمنـدى هـاى خـود را بـاال برده و يـا بـه روز در آورده 
تـا بتواننـد قبـل از زلزله و بـه خصوص بالفاصلـه پس از 
آن، تـا زمان رسـيدن تيم  هـاى نجات و امـداد به مناطق 
آسـيب ديـده، به طـور مؤثـر به يكديگـر كمـك نمايند.

برگرديـم به موضـوع برگزارى مانور سراسـرى در 
مدارس كشـور، آيـا در آغـاز اين كار بـا مخالفت 
و ممانعت سـازمان هـا از جمله آمـوزش و پرورش 

مواجه نشـديد؟
پارسـى زاده: چرا، يادم هسـت در دومين سال برگزارى 
مانـور زلزلـه و ايمنى در مدارس كشـور يكـى از معاونين 
وقـت آمـوزش و پرورش با مـن تماس گرفـت و اعتراض 
خـود را در برگـزارى مانـور اعالم كرد و دليل ايشـان اين 
بـود كـه مدارس ايمن نيسـتند و ايـن مانورهـا نگرانى  ها 
را افزايـش مـى  دهـد اما ايـن برنامـه با مديريـت صحيح 
پژوهشـگاه عليرغـم ديدگاه  ها و سياسـت  هـاى مديريتى 



و14 و  وت  و  ت 
مختلـف همـواره از 19 سـال پيـش شـروع شـده و بـا 
يـارى خداونـد متعـال تـا كنـون بـه مـدت 16 سـال به 

صورت سراسـرى برگزار شـده اسـت.
آقـاى پـارسى  زاده به نظـر شمـا مهمترين تفاوت 
اين مانوردر مقايسه با مانور ساير كشورها چيست؟

مهم تريـن نكتـه  اى كـه از مانـور مـى  توانـم مطـرح كنم 
پخـش آژيـر زلزلـه و ايمنـى از شـبكه سراسـرى صـدا 
اسـت كـه هيـچ كشـورى در دنيـا چنيـن تجربـه  اى را 
نـدارد. در جلسـه   اى كـه در سـيما داشـتم مسـئوالن، 
پخـش آژيـر را بـا توجـه به تجربـه دوران جنـگ، تداعى 
كننـده حملـه هوايـى بـراى شـنودگان مى   دانسـتند، لذا 
به پيشـنهاد پژوهشـگاه چنـد نمونه صـداى تركيبى آژير 
و زنـگ مدرسـه تهيـه و در نهايت يكى از آن ها تاييد شـد 
و بـه جــاى واژه آژيـر قرار شــد كـه از واژه "زنـگ زلزله 
و ايمنـى" اسـتفاده شـود. با توجـه به تجربه پژوهشـگاه 
ايـن مانـور مـى  توانـد بـا همـكارى كشـورهاى همسـايه 
بـه صـورت منطقـه   اى برگـزار گـردد، البتـه حـدود 9 
سـال پيـش موافقـت بعضـى از كشـورها مثـل تركيـه، 
ارمنسـتان، تاجيكسـتان و آذربايجـان را گرفتـه بوديـم 

بعـد متاسـفانه موضـوع به فراموشـى سـپرده شـد. 
ايـران،  در  بزرگ  هـاى  زلـزله   وقـوع  به  توجه  با 
حاصل  تجارب  مستندسازى  زمينه  در  پژوهشگاه 

ازاين زلزله  ها تاكنون اقدامى انجام داده است؟
پارسـى  زاده : بله؛ پـروژه  هايى تحت عنـوان " روش  هاى 
موثـر اطـالع  رسـانى در فراينـد پاسـخ بـه زلزلـه  هـا"  و 
"نيـاز سـنجى زنـان بعد از وقـوع زلزلـه" نمونـه  هايى از 
جمـع آورى و مكتـوب كـردن تجـارب زلزلـه بـم اسـت. 
مـن در يكـى از كارهـاى تحقيقاتى ام تاثيـرات اجتماعى 
ناشـى از زلزلـه را بـا بهـره گيـرى از ديـدگاه هـاى مـردم 
آسـيب ديـده بـم بـه رشـته تحريـر در آورده ام. و آخرين 
مـورد اينكـه معمـوالً آمـوزش هـا بايد بـه گونه اى باشـد 
كـه رفتـار مـردم را در زمان وقـوع زلزله تصحيـح نمايد. 
مـن در پـروژه اى كـه بـه سـفارش مديريت شـهر تهران 
داشـتم بـا مطالعـه 16 زلزلـه در ايـران و  ديگر كشـورها 

بـه ايـن موضـوع پرداختم.

اين  شـاخص  كـارهـاى  انجـام  در  امينى  دكتـر 
پژوهشكـده به نهـادهاى اجـرايى اشـاره كردند، 
در  كه  هايى  سازمان  و  ها  ارگـان  با  تعـاملتان  نوع 
حوزه مديريت بحران مسئوليت دارند چگونه است؟

دكتـر منصورى : نـوع تعامـل مراكز علمى بـا نهادهاى 
مالحظـات  بـا  دنيـا  مختلـف  كشـورهاى  در  اجرايـى 
خاصـى ديـده مـى شـود مثـال در كشـورهايى همچـون 
آمريـكا، ژاپـن و ايتاليـا اسـتفاده از داده هاى سـنجش از 
راه دور بـه هنـگام وقـوع زلزلـه بـه عنـوان يـك ضرورت 
انكارناپذيـر اسـت. مـا و همكارانمـان در اين پژوهشـكده 
تـالش كرديـم كـه از طريـق برگـزارى جلسـات متعـدد 
بـا ارگان  هـاى نامبـرده جايـگاه و اهميت ايـن موضوع را 
بـراى آنـان روشـن سـازيم و در اين ارتبـاط كارهايى نيز 
انجـام پذيرفتـه اسـت. مثـال ما مدل لـرزه  اى براى شـهر 
تهـران را در قالـب يـك سـامانه بـراى سـازمان مديريت 
بحـران تهـران طراحـى كرديم كه در آن از مدل ريسـك 
تـا اجـزاء مدل ريسـك، اطالعـات و الگوريتم  هـا طراحى 
شـده  اند. بـا اسـتفاده از داده  هـاى ماهـواره  اى و پردازش 
اتوماتيـك و يـا نيمـه خودكار، مـى  توان برآورد مناسـبى 
از ميـزان آسـيب  هـاى وارده ارائـه كرد و متناسـب با آن 
بـراى مراحل بعـدى برنامه  ريزى نمـود و از منظرى ديگر 
بـا ايجـاد سـناريوهاى مختلـف مـى  توانيـم همـواره يك 
بـرآوردى از وقايـع آينـده داشـته باشـيم و مسـئولين را 
متوجـه عواقـب آن نماييم تا قادر باشـند برنامـه  ريزى  هاى 

آينـده را بر اسـاس آن متناسـب با شـرايط انجـام دهند.
آيـا اين پژوهشـكده در راسـتاى كاهـش خطرات 

از همـكارى  هـاى جهانـى نيز بهره مـى برد؟
مديريـت  پژوهشـكده  خوشـبختانه  امينـى:  دكتـر 
خطرپذيـرى و بحـران از بـدو تاسـيس تاكنون پـروژه   هاى 
ملـى و بيـن  المللـى متعـددى را به انجام رسـانده اسـت. 
از نظـر مـن يكـى از مهمتريـن طـرح  هـاى انجـام شـده 
در پژوهشـكده، طـرح ارزيابـى مديريت بحران در سـطح 
محلـى و ارائـه راهكارهـاى اجرايـى بـوده اسـت كـه بـه 
عنـوان پـروژه بانـك جهانـى نيز شـناخته مى   شـود، زيرا 
اعتبـارات آن از طريـق بانـك جهانـى تامين شـد و مبلغ 

آن بالـغ بـر چهارصـد هزار دالر بـود. اين طـرح در قالب 
سـه پـروژه بـه اجـرا گذاشـته شـد كـه بـر اسـاس آن با 
ارزيابـى قوانين و سـاختارهاى مرتبط بـا مديريت بحران 
كشـور، اثربخشـى آن در زلزلـه  هـاى منجيـل، آوج، بـم 
و سـيالخور مـورد تحليـل قـرار داده شـد و در نهايـت 
بـا بررسـى تجـارب جهانـى مدلـى بـراى اجـراى برنامـه 
جامـع پيشـگيرى و مديريـت بحـران كشـور ارائـه شـد. 
در ايـن طـرح بيش از سـى متخصـص از داخـل و خارج 
پژوهشـگاه همكارى نمودند و نتايـج آن در قالب برنامه   هاى 

اجرايـى و كمـى بـه وزارت كشـور تحويـل داده شـد.
و سـخن آخـر بـه مناسـبت بيسـت و پنجميـن 

پژوهشـگاه:   تاسـيس  سـالگرد 
دكتـر امينـى: هر چنـد كـه عملكـرد كلى پژوهشـگاه 
در ربـع قـرن اخيـر تاثيـر بـه سـزايى در رشـد دانـش 
تخصصـى در حـوزه  هـاى مختلـف مرتبـط بـا موضـوع 
مـى  كنـم  فكـر  ليكـن  اسـت،  داشـته  كشـور  در  زلزلـه 
رويكـرد جديـدى كه نسـبت بـه موضوع كاهش ريسـك 
زلزلـه و بهبـود مديريـت بحـران (كـه در سـالهاى اخيـر 
در پژوهشـگاه ايجـاد شـده) مـى  بايسـت تقويـت گـردد 
و تمركـز فعاليـت هـاى پژوهشـگاه از حـوزه   هايـى كه در 
دانشـگاه هـاى مختلـف داخلـى نيـز بـه آنهـا پرداختـه 
آنهـا  بـه  كمتـر  كـه  موضوعاتـى  سـمت  بـه  مـى   شـود 
پرداختـه شـده و ليكـن تاثيرگذارى بيشـترى در كاهش 
اثـرات ويرانگـر زلزله دارنـد، بايد معطوف گـردد. موضوع 
تـاب  آورى، رشـد آمـوزش همگانى، توسـعه رويكردهاى 
مرتبـط با توسـعه هوشـمندانه بافت  هـاى شـهرى، ارتقاى 
سـامانه  هـاى ارزيابـى و بـرآورد ريسـك و اثـرات زلزله، و 
بسـيارى مـوارد ديگر كـه اغلب در حوزه كاهش ريسـك 
زلزلـه و مديريـت بحـران مطـرح هسـتند در حال حاضـر از 
دغدغـه  هاى كشـور محسـوب مى  گردنـد و در پژوهشـگاه 
اقدامـات  ايـن  بـا  هسـتند.  توسـعه  و  مطالعـه  قابـل 
مـى   تـوان اميد داشـت حداقل  هـاى الزم براى دسـتيابى 
بـه كشـورى امـن در برابـر زلزله تا افق سـند چشـم  انداز 

(1404) تاميـن گـردد.


