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تاريخچهتاريخچه  - - ۱۱
 قبل تا  .است بوده مطرح نمود، ايجاد خود سكونت براي محلي بشر روزيكه از سازي مقاوم مقوله
  ايران ۲۸۰۰  استاندارد نظير طراحي هاي نامه آئين براساس ها سازه سازي مقاوم ۱۳۸۱ سال از

.پذيرفت مي صورت
 انساني تلفات و خرابيها عظيم حجم و وسعت به توجه با ،۱۳۶۹ خرداد در لوشان زلزله از پس
 ماه ۶ مدت ظرف بايد بود شده گفته آن در كه كردند ابالغ اي مصوبه وزيران هئيت زياد، بسيار
  چنين .شوند سازي مقاوم - اول ويرايش -ايران ۲۸۰۰ استاندارد براساس كشور ساختمانهاي كليه
 زمينه در چه كار حجم از برآوردي هيچگونه كنندگان تصويب كه بود آن از حاكي  اي ابالغيه
.نداشتند اجرائي هاي تيم و نياز مورد مصالح تأمين چه و اجرائي چه ،)طراحي( مهندسي

FEMA ترجمه كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان وقت فني معاونت ۱۳۷۹ سال در  را 356
.داد سفارش زلزله مهندسي و شناسي زلزله  المللي بين پژوهشگاه به

FEMA              ،ATC مفصل كارهاي براساس امريكا در ۱۹۹۰ دهه هاي زلزله از پس 356
.بود شده تهيه
FEMA اساسي تفاوت  ۲۸۰۰ استاندارد نظير آنروز، احي طر هاي نامه آئين به نسبت 356
  صورت به تجويزي حالت از كه است زلزله برابر در مقاوم طراحي به نگرش نحوه دوم، ويرايش
Performance   عملكردي Based Design است يافته ارتقاء.  
FEMA ترجمه  العمل دستور" و كشيد طول ۸۱ سال اواسط تا آن  كردن  ايرانيزه و 356
  .شد ناميده  ۳۶۰ شماره نشريه "بعدا كه گرفت نام " موجود ساختمانهاي اي لرزه بهسازي

۱۱



۱۳۸۰۱۳۸۰اقدامات بعمل آمده در دهه اقدامات بعمل آمده در دهه - - ۲۲
  داراي مشاور مهندسان شركتهاي كارشناسان آشناني براي دوره اولين ۱۳۸۱ سال زمستان رد

  كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان در -بودند شركت سيزده كه -سازه تخصص در صالحيت
 مديريت سازمان را آنها همه بودجه كه اجرائي دستگاههاي توسط هائي پروژه و شد برگزار
 مشاور مهندسان شركتهاي با قراردادها سري اولين ۸۱ اسفند در و شد تعريف بود، نموده تأمين
  .گرديد منعقد
 نه و الزحمه حق تعرفه نه و بود شده تهيه خدمات شرح نه آنزمان تا كه بود شرايطي در اين
 .شود داده مطالعات گزارش بايد كه كه مقاطعي و ها گزارش تهيه نحوه
      كه كارشد شود تهيه گزارش بايد كه مقاطعي مورد در ۸۲ سال ابتداي از ها پروژه شروع با
  بهسازي طرح تهيه و )اول مرحله( پذيري آسيب ارزيابي مرحله دو در مطالعات تدقيق،  از پس

 كمي ارزيابي و كيفي ارزيابي قسمت دو به خود اول مرحله .گرديد بندي  تقسيم )دوم مرحله(
  بصورت گزينه سه بررسي به اول قسمت دوم؛ مرحله در و گرديد بندي تقسيم پذيري آسيب
 دوم قسمت و كارفرما به منتخب گزينه پيشنهاد و ها گزينه اقتصادي -فني مقايسه و مقدماتي

  .يافت اختصاص منتخب گزينه تفصيلي طرح تهيه به

۲



ساختمان يتحلیل آسیب پذیر – مرحله اول

قسمت اول
ساختمان يآسیب پذیر یکیف یارزیاب 

قسمت دوم
ساختمان يآسیب پذیر یکم یارزیاب 

يتهیه طرح بهساز – مرحله دوم

قسمت اول
یتهیه طرح مقدمات

قسمت دوم
تهیه طرح تفصیلی

مراحل مطالعات ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و مراحل مطالعات ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و 
ارائه طرح بهسازيارائه طرح بهسازي

۳



  شرح .نمود تعيين طرح مدير بعنوان را شركت يك ها پروژه كنترل براي مديريت سازمان
 كمك با مطالعات الزحمه حق محاسبه براي روشي و ۲۵۱ شماره نشريه تحت مطالعات خدمات
.شد تدوين  ۸۱ سال در طرح مدير
  دهد انجام خود مشاور آنكه نظير .شد مي مطرح مختلفي روشهاي ميداني مطالعات انجام براي
 اول، نسل هاي پروژه در نهايتاً .نداشت تطبيق مشاور مهندسان شركتهاي اساسنامه با البته كه

  و دهد انجام را آنها ترميم و محلها از سونداژ كه شد انتخاب كارفرما سوي از پيمانكار شركت يك
  البته كه . را مصالح آزمايش و ژئوتكنيك مطالعات كه ژئوتكنيك مشاور مهندسين شركت يك
 .شد گذارده مشاور مهندسان شركتهاي عهده به نيز ترميم و سونداژ عمليات بعداً
  هائي بخشنامه بصورت و تدقيق مطالعات دوم و اول مراحل الزحمه حق محاسبه روش ۸۴ درسال
 .گرديد ابالغ مديريت سازمان توسط
  موجود  مشاور مهندسان شركتهاي تعداد با تناسبي كه شده تعريف هاي پروژه تعداد به توجه با

.نمود سازي مقاوم تخصص براي شركتهائي صالحيت تشخيص به اقدام مديريت سازمان ، نداشت
 مرحله در مخابرات وزارت بهداشت، وزارت نظير اجرائي دستگاههاي كليه در تقريباً ها پروژه
 ۵ در بم زلزله وقوع عليرغم اين و.شد متوقف  -پذيري آسيب ارزيابي  -  اول مرحله مطالعات
!بود شهر يك  وسعت به خرابيهائي و انساني سنگين تلفات و ۸۲/ديماه

۴



 دستگاههاي شد مقرر و يافت خاتمه  ۸۶ سال درپايان مديريت سازمان طرح مشاور قرارداد
 .نشد انجام عمالً كه  نمايند تجهيز ها پروژه كنترل براي را تيمي خود اجرائي
 مرحله تا پروژه محدودي تعداد كه علوم وزارت نظير اجرائي دستگاههاي از ديگر برخي در لذا
.شدند متوقف  ۸۷ سال  ابتداي از بودند، رفته پيش )بهسازي طرح تهيه ( دوم
 نوسازي سازمان داد، ادامه را خود ساختمانهاي اي لرزه بهسازي پروژه  كه اجرائي دستگاه تنها

 ۴ بودجه تصويب نيز آن اصلي دليل كه بود استانها در مدارس نوسازي كل ادرات و كشور مدارس
.بود كشور مدارس سازي باز و سازي مقاوم براي  ۸۵ سال در هفتم مجلس توسط  دالري ميليارد
  .يافت انجام شهرري در مدرسه ۳ اي لرزه بهسازي ۸۴ سال تابستان در
  در و تهران در معدودي تعداد نيز ۸۶ سال در و تهران در مدرسه ۱۲ تعداد ۸۵ سال تابستان در

 سازي مقاوم مدرسه تعدادي كشور مختلف شهرهاي از برخی در تهران بر عالوه نيز  بعد سالهاي
 .شدند
  برق، هاي پست نيروگاهها، پلها، مثل حياتي شريانهاي مورد در ۸۶ تا ۸۲ سالهای خالل در

 توسط و آمد بعمل تالشهائي نيز نفتي تأسيسات و پتروشيمي شهري، آب هاي شبكه و مخازن
 مورد هر در ارزيابي العمهاي دستور مربوطه مشاور مهندسان شركتهاي همکاری با طرح مدير
  براي خاص العمهائي دستور نيز نفت صنعت نظير اجرائي دستگاههاي از بعضي .شد تهيه

  .است FEMA متناظر نشريات آنها همه اصلي مرجع البته كه كردند تهيه خود تأسيسات

۵



 براي تهران شهر بحران مديريت و پيشگيري سازمان ۸۸ ديماه تا ۸۶ تابستان خالل در
 فروريزش از جلوگيري براي اي پروژه نيز تهران طبقه ۴ تا متداول مسكوني ساختمانهاي
 در مديريت تغيير با كه كرد تهيه را  )۱( خطر سطح سوم دو زلزله وقوع صورت در ساختمانها
  .ماند متوقف پروژه  ،۸۸ ماه اسفند
  صورت اقداماتي و آمد بعمل تالشهائي نيز نوين فناوريهاي و اي سازه غير اجزاي زمينه در

  .پذيرفت

۶



  ۸۰۸۰  دههدهه  هايهاي  دستاوردهدستاورده- - ۳۳

  حاصل زير شرح به حداقل دستاوردهائي و پذيرفته انجام ۸۰ دهه طول در بسياری تالشهاي
است؛ شده

 و اند شده آشنا " عملكرد روش به طراحي " مفاهيم با كارشناس اي مالحظه قابل تعداد - ۱
.اند كرده كسب اي ارزنده تجربيات

     تدوين يا و ترجمه اي لرزه بهسازي موضوع در توجهي قابل دستورالعملهاي و نشريات - ۲
.است شده

        ای ســازه مختلف سيستمهاي با ساختمانهاي براي سازي مقاوم براي خاصي روشهاي -۳
.است شده ابداع بنائي ساختمانهاي مورد در الخصوص علي
 كشور پژوهشگاههای و دانشگاهها در اي مالحظه قابل ديناميكي و استاتيكي هاي آزمايش -۴
  تعداد به توجه با که. است پذيرفته انجام اي لرزه بهسازي روشهاي عملكرد ارزيابي براي

.است بوده كشور مبرم نياز ، آنها ساكنين تعداد و موجود بنائي ساختمانهاي
 مانند هايي زمينه در اي لرزه بهسازي ليسانس فوق دوره در دانشگاهها از بسياري در - ۵

           هاي نامه پايان و شود مي تدريس اي سازه غير اجزاي و حياتي شريانهاي ساختمانها،
.است شده نوشته ها زمينه اين در اي مالحظه قابل

۷



 و ملي كنفرانسهاي در كشور پژوهشگران و كارشناسان و صحبنظران توسط بسياری مقاالت -۶
.است شده ارائه زمينه اين در المللي بين
 نيروهاي كاهش براي چه و سازه اعضاء تقويت براي چه ساختمان صنعت در نوين فناوريهاي -۷

.است  شده تجربه و آمده اجراء در به مواردي در و بررسي مورد ساختمان بر وارد زلزله
        جزئيات و اي لرزه بهسازي مقوله با كشور سطح در پيمانكار اي مالحظه قابل تعداد -۸

 .اند نموده كادرسازي و كرده تجربه را آنها و شده آشنا اي لرزه بهسازي
 مثبت اثر نيز احداثي هاي پروژه نظارت و اجراء هاي شيوه در اي لرزه بهسازي فعاليتهای - ۹

.است گذارده
  .است شده تدويج مردم ميان در سازي مقاوم فرهنگ -۱۰

۸



    كشوركشور  دردر  سازيسازي  مقاوممقاوم  كنونيكنوني  وضعيتوضعيت  - - ۴۴
  و است شده كشور كل و فني و علمي جامعه نصيب تالش دهه يك در كه مثبتي نتايج عليرغم
  مردم مسكوني منازل چه و عمومي و دولتي ساختمانهاي در چه اقدام اين به كه مبرمي نياز
 متوقف كشور در اي لرزه بهسازي مقوله كه گفت ميتوان حاضر حال در متأسفانه  دارد، وجود
.است شده
  است؛ زير شرح به توقف داليل از برخي
  فقط كه بود آن صاحبنظران از برخي نظر شد، زمينه اين در اقدام از صحبت ۸۱ سال در زمانيكه
: زيرا .گردد كسب الزم هاي تجربه  تا شود تعريف پايلوت بصورت پروژه معدودي تعداد
 مشاور مهندسان شركتهاي در سازه مجرب حتي مهندسان كه بود مطرح جديدي مفاهيم - ۱

.شدند مي آشنا آنها با بايد نيز معتبر
 و اشتباهات ضعف،  نقاط و گرفت مي قرار بررسي مورد عمل در بايد موجود دستورالعمل - ۲

.شد مي تهيه نيز تكميلي دستورالعملهاي و گرديد مي   مرتفع آن ابهامات
.شد مي تدوين آن نظاير و الزحمه حق و خدمات شرح خصوص در نياز مورد هاي بخشنامه -۳
.شدند مي مشخص اندركاران دست و پروژه انجام نحوه  -۴
 و مجرب هاي تكنيسين تامين نظر از مصالح مقاومت تعيين زمينه در شاغل شركتهاي  - ۵

 .شدند مي تجهيز نياز، مورد تجهيزات و وسايل
  قرار بررسي مورد اجرا مرحله در موجود مشكالت و آمد مي در اجراء به محدود طرح چند  -۶
.شد مي انديشيده مطلوب نتيجه به حصول برای مناسب راهكارهاي و گرفت مي

۹



  شد، عمل وزيران هيئت ۶۹ سال مصوبه از تر سنجيده بسيار اگرچه نيز حركت اين در واقع در
  شده، تعريف كار حجم براي نياز مورد ظرفيت نبود كه گرديد باعث بيمورد عجله متأسفانه ليكن
 -نمايد وادار سازي مقاوم تخصص در مشاور مهندسان شركتهاي ايجاد به را مديريت سازمان
 رتبه تجربه و صالحيت فاقد شركتهاي نتيجتاً و -ايران مشاور مهندسان جامعه تذكرات عليرغم
  از نتوانستند  شد، مي بيني پيش      نيز ازقبل كه همانگونه البته كردند اخذ سازي مقاوم بندي
 دستگاههاي سوي از كار توقف براي عاملي خود كه برايند كار بموقع و صحيح انجام عهده
.شد اجرائي
 اي لرزه بهسازي كارهاي كيفيت مواردي در كه گرديد موجب كميت و سرعت به دادن اهميت
 طرحها از برخي مجريان توسط امر اين.است تأمل قابل بسيار موضوعي اين و نباشد قبول قابل
.گرديد نظارت دستگاه حذف باعث حتي مواردی در و گرفت قرار تأكيد مورد بسيار
  اين در فعال مشاور مهندسان شركتهاي از بسياري تعطيلي باعث بهسازي هاي پروژه توقف

  بودند شده سازي مقاوم چرخه وارد غلط به ابتدا از كه كفايتي بي افراد بجز .شد تخصص
 مهاجرت كشور از خارج به يا و شدند بيكار ذيصالح مهندسان از اي مالحظه قابل تعدا متأسفانه
 .کردند
 بايد شود، بهساز مهندس سازه مهندس اينكه براي ؛ که است ضروری بسيار امر اين به توجه
.داد دست از راحتي به نبايد را نيروهايی چنين و باشد داشته طراحي تجربه سالها

۱۰۱۰



چه بايد كرد؟ چه بايد كرد؟   ۹۰۹۰در دهه در دهه   - - ۵۵
      
 ايجاد آنها در بزرگ شهرهاي كه كشور از بسياري مناطق در و زمان هر در زلزله اينكه به نظر
 آميز فاجعه بسيار كه ، بپيوندد وقوع به ممكنست - تهران شهر كالن جمله از - است شده
 مهندسان جامعه جمله از كشور ذيربط )NGO(نهاد مردم هاي سازمان الزمست بود، خواهد
 و ساختمان محاسب مهندسان ايراني انجمن ايران، زلزله مهندسي انجمن ايران، مشاور

 سازي مقاوم براي منشوري تهيه با عمران مهندسان فرد فرد و پژوهشگاهها و دانشگاهها
 به توجه با و نمايند تالش مردم مال و جان حفظ برای ،كشور حياتي شريانهاي و ساختمانها
 و داده رخ كه اشتباهاتي از گرفتن درس با و است آمده بدست ۸۰ دهه در كه گرانبهائي تجربه
 را اي لرزه بهسازي علمی، روش اتخاذ با است، شده بود، مدنظر كه جايگاهي به رسيدن از مانع
  به بتوان  اصولی، ريزی برنامه و بيني واقع با بار اين که اميد اين با  نمايند فعال دوباره كشور در
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۱۱



با تشکر از توجه شما


