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مديريت سيستم شرکت کناف ايران

بسمه تعالي
ضرورت بکار گيري ساختارهاي داخلي ايمن در مقابل خطرات ناشي از زمين لرزه و حريق
زلزله هاي بزرگ و ويرانگر هر چند از گاهي بخشي از کره زمين را به لرزه در آورده و موجب تلفات و خسارات جاني
فراوان مي گردد  .وقوع هر زلزله د ر سهايي را مي آموزد که فراگيري و بکار گرفتن هر يك از آنها مي تواند انسان را
در رويارو يي با خطرات جدي و يا احتمالي آينده آماده تر سازد  .بديهي است که در کشورهاي پيشرفته جهاان از
جمله ژاپن و آمريکا  ،تحقيقات بسيار زيادي در اين زمينه صورت پذيرفته  ،بطور يکه در نيم قرن اخير پيشارفت
تکنولوژيك ساختمان حداقل باعث جلوگيري از بسياري از خسارات جاني ناشي از زمين لرزه در اين گونه کشورها
گرديده است  .در حاليکه در کشور زلزله خيز ايران تنها به مقاوم سازي سازه بنا در مقابل زمين لرزه بسيار توجه
مي شود  ،ليکن پر کننده های داخلی  ،ديواره هاي جداکننده داخلي و ساختارهاي سقفي فعلي همواره خطر جدي
بشمار مي آيند .
يکي از شاخص هاي توسعه در هر کشوري کم شدن ميزان تلفات جاني و مالي در برابر بالياي طبيعي از جمله زلزله
است .
زلزله مرگبارترين حادثه سال  1002گزارش شده است .دراين سال

 270مليون نفر بر اثرسوانح و حوادث آسيب

ديدند که  21مليون نفر آنها براثر زلزله دچار آسيب شدند.همچنين تنها طی يک قرن اخير حدود  2000بار زلزله به
صورت مخرب در جهان روی داده و بيش از يک مليون نفر را به کام مرگ کشانده است .نگران کننده آن است کاه
 2771درصد زمين لرزه هائی که طی اين مدت در دني ا رخ داده به ايران مربوط ميشودو  00درصد تلفاات ناشای از
زلزله نيز مربوط به  1کشور از جمله ايران است.
متاسفانه زلزله های بسياري از جمله در کشورها و همچنين زلزله هاي اخير در کشورما باعث کشته شادن عاده
کثيري از ساکنان و هموطنان ما  ،بي خ انماني شماري ديگر و وارد آمدن خسارات قابل توجهي گرديدناد .آمارهاا
همچنين نشان مي دهند که تنها در سالهای  2532تا  2511در چهار زلزله مهم افزون بر  16هزار نفر از هموطنانمان
کشته شدند ونيزحداقل به همين ميزان از  2511تا اواخر  2501که شهر بم لرزيد و فرو ريخت و هزاران انسان زير
آوار ماندند و مردند.
از سال  2100با قدرت 776ريشتر در درود لرستان تااردي بهشت  2571که زلزله  772ريشاتری قاائن وبيرجناد را
لرزاند ،بيش از  10زلزله مهم در ايران روی داده که از اين تعداد ،حداقل پانزده زلزله با قدرت باالی  7ريشتر ايران
را تکان داده است ،ي عنی بطور متوسط وقوع زلزله ای با قدرت باالی  7ريشتر در هر دهه .افزون براين،در هماين
مدت  56زلزله به بزرگای  173ريشتر نيز کشور را به لرزه دراورده است.

دقيقا دوازده سال قبل نيز همزمان با پايان يافتن آخرين روز فصل بهار غرش سهمگين طبيعت  ،شهرهاي رودبار و
منجيل و روستاهاي اطراف را به شدت لرزاند و ظرف چند دقيقه هزاران خانه و ساختمان وياران شاد  10درصاد
ساختمانها آسيب ديدند و بيش از هزاران نفر زن و مرد و کودك در ميان آواري از آهن و خشت و گال باي صادا و
دسته جمعي جان باختند.
اخيرا نيز باز خشم طبيعت قسمتي از غرب کشور ما را ( در چنگوره و آبدره ) لرزاند و همزمان با اين لرزش چناد
لحظه اي خانه هاي هزاران روستائي ويران گشت ،صد ها نفر کشته و مجروح شده و هزاران نفر داغدياده و باي
خانمان و ميليون ها تومان خسارت بر پيکره اقتصاد مملکت وارد گرديد .
و همينک در ماتم کشتگان و آوارگان شهر بم نشسته ايم  ،و ما !!! ...باز هم منتظر زلزله های بعدی ميمانيم .
اين هشداري تازه بود که بهره گيري از تجارب آن مي تواند موجب آمادگي بيشتر و کاهش خسارات آتي بويژه به
کالن شهر تهران در برابر حوادث آتي باشد .
اين رويدادها را بايدزنگ خطري جدي ب راي مسئوالن ذيربط تلقي کرد  ،چرا که در بررسي رفتار سازه هاا تحات
تاثير زلزله اعالم گرديدکه  10درصد از خاك ايران بر روي کمربند زلزله واقع شده است .
از طرفي با وجود پيشرفت چشمگير در علم مهندسي ساختمان  ،با عدم امکان تخمين دقيق مکان و قدرت زلزلاه
وآگاهي از وضعيت ساخت و ساز مناطق مسکوني  ،بايد در کشور شاهد اين حوادث ويرانگر و تلخ باشيم .
آيا نامرغوبي مصالح ساختمان و بي دقتي کارگران در ساخت و ساز ها مي تواند توجيه کننده اين وقايع دلخراش
باشد  ،آيا علت اين فجايع بزرگ نمي تواند بيانگر چيزي جز ناهماهنگي بين سازمانها ذيربط در کار ساخت و ساز يا
کمبود مديريت هاي مقتدر توانا در راس اين امور باشد ؟ يا اينکه عدم آگاهي از روش هاو تجارب سااده و عملاي
موجود و عدم استفاده از تکنولوژي هاي جديدتر باعث اين فجايع مي گردد .
با وجود اينکه هر ساله بودجه زيادي به کارهاي عمراني اختصاص دا ده مي شود  ،چرا تنها کمتر از يك هزارم کل اين
مبلغ به ارتقا ساخت و ساز  ،کيفيت و مسائل تحقيقاتي مرتبط با آن اختصاص ماي ياباد ؟ در صاورتي کاه باا
اختصاص درصد کمي از کل بودجه عمراني به ارتقا کيفيت  ،مي توان از صدمات جانبي و تلفات فراوان کاساته و از
هزينه هنگفت بازسازي مناطق ويران شده که بر دوش اقتصاد کشور سنگيني خواهد کرد کاست  .ماي تاوان باا
رعايت اصول فني و استفاده از امکانات و ابزار هاي ساده و جديد عمر مفيد ساختمانها ي خود را از  10به  200سال
افزايش داده و از اين رهگذر سرمايه اي حدود پنج برابر کل هزينه ساخت را صرفه جويي کرد .
براي احداث يك بنا توجه به سه عامل طرح  ،کيفيت مصالح و اجرا حياتي مي باشد و اين سه  ،بعنوان عوامل شکل
دهنده ساختمان ضامن دوام ،امنيت و زيبايي آن نيز مي باشد .حال چه پيش آمده کاه مصاالح  ،ک يفيات الزم را
نداشته و در مواردي  ،محصول کار از سطح کشورها ي در حال توسعه  ،نيز نازل تر است  .براستي چاره کار چيست ؟
چگونه مي توان دوباره به شکوه و درخشش گذشته حتي در دو محور کيفيت و اجرا رسيد ؟
واقعيت اين است که در کشور ما از بعد علمي هيچ کمبودي وجود نداشته و در مواردي با پيشرفته ترين کشورهاي
دنيا نيز در اين زمينه رقابت مي کنيم  ،اما متاسفانه مصالح مصرفي از کيفيت استاندارد برخوردار نبوده و فضااي
ساخت و ساز نيز ناسالم است  .مضاف بر آنکه بر کار ساخت و ساز فضاي سوداگري حاکم بوده و هار ساه عامال
طراحي  ،انتخاب مصالح و اجرا را تحت سيطره خود گرفته است .
در فضاي سوداگري  ،سود  :تعيين کننده کيفيت و نحوه اجرا در کار محسوب مي شود و بطور مسلم هر چه کيفيت
اجرا باالتر باشد هزينه باالتر است  .رسيدن به اين هدف با سوداگري مغايرت دارد  .فضاي سوداگري ايجاب مي کند

که ساختمان با ارزانترين قيمت و در نتيجه با مصالح غير استاندارد و ارزا ن و در کمترين زمان ممکن ساخته شود و
جالب اينکه اين موارد در ميان بساز و بفروش ها به رقابت گذاشته

مي شود .در مرحله اجارا کاه حساساترين

بخشي کار مي باشد  ،بي دقتي و ناآگاهي به کار  ،و رعايت نکردن اصول مهندسي به فراواني ديده ماي شاود  .از
طرفي روش هاي ساخت و ساز و سنگيني مصالح مصرفي موجود باعث سنگين تر شدن ساختمانها جديد شده و در
مواقع بروز حوادث طبيعي خطر تخريب و تلفات نيز بيشتر مي شود .
مطالعات دقيق کارشناسان ايراني و ژاپني نيز تعداد گسل هاي فعال تهران و شدت تقريبي فعاليت آنان را بررسي
نموده و اطالعات جدي د نشان دهنده وجود گسل هاي موازي و متعدد فعال در شمال و جنوب شهر تهران مي باشد .
از گسل مشافشم تا گسل شمال تهران و نياوران  ،گسل باغ فيض و عباس آباد و همچنين گسل شمالي و جناوبي
شهرري  ،تمام اينها حاکي از اين است که تهران لرزه خيز مي باشد و تمام گسل ها نيز فعال مي باشند  ،مطالعاات
بعدي که در مورد زلزله هاي کوچك که با همت مرکز تحقيقات زلزله تهران واز طريق موسسه ژئوفيزيك ثبت شده ،
نشان مي دهد که در بعضي از نقاط و در اطراف بعضي از اين گسلها تراکم جمعيت بسيار زياد مي باشد  .ساناريوي
زلزله تهران براي گسلهاي مشافشم  ،اگر فعال شود حدود  7الي  ( 7/3 MSحدود ريشتر ) ،براي گسال شامالي
تهران حدود  7الي  ، 7/1 MSو گسل هاي شمالي و جنوبي تهران که نزديك بهم هستند حدود  1/1الي 1/0 MS
مي باشد و نيز يك زلزله شناور با بزرگاي حدود يك مگنتود پائين تر نيز انتظار مي رود ولي معلوم نيسات کاه در
کجاي تهران اتفاق مي افتد .
اگر چنين فعاليتي در تهران به وجود آيد مي توان گفت که فاجعه اي بزرگ اتفاق مي افتد  .ارقاام بازرگ اسات و
خصوصا به بعضي از نقاط تهران آسيب هاي جدي مي رسد  ،به خصوص جنوب تهران که گاه تراکم نسبي جمعيت
 100نفر بر هکتار را بالغ مي گر دد و اين بيانگر آنست که بخش عمده اي از نيروهاي مولد کشور زير سر پناه هايي
کار مي کنند که بشدت نا امن مي باشن د  .در خصوص زلزله اخير ترکيه در ازمير نيز مي بايد گفت که ترکيه داراي
آئين نامه زلزله مي باشد! ولي متاسفانه همانند تهران ودر برخي از ساخت و سازها با عدم رعايت ضوابط و مقررات
صحيح ساخت و ساز به فاجعه بزرگي تبديل گرديد  .بم با ابعادی ديگر ولی فاجعه انسانی همانند....؟
چاره چيست ؟
با آگاهي از اينکه تقريبا همه مناطق مسکوني کشورمان در نواحي زلزله خيز بنا شده است براي باال بردن مقاومت و
امنيت ساختمان در مواقع بروز حادثه چه راه حلهائي وجود دارد ؟
معروف است که شرکتها ي ساختماني ژاپن براي توجه ويژه به کيفيت مي گويند ،اگر بخواهيم استاندارد الزم را در
ساخت و ساز رعايت نکينم  ،در واقع متحمل چند زيان مي شويم :
نخست اينکه بايد هزينه تعميرات را بپذيريم  ،دوم اينکه بايد زمان زيادي را صرف تعميرات کنيم و ساوما اينکاه
اعتبارمان را از دست

داده ا يم  .پس همان بهترکه کار را با کيفيت مطلوب ارائه داده  ،خاطر خود را از هر جهات

آسوده سازيم .
توجه به کيفيت سه عنصر طرح  ،مصالح و اجرا مي تواند مشکالت امروزي ساختمانها ي غير استاندارد و نااامني
شان را در مقابل زلزله و بالهاي طبيعي حل کند  .براي توجه به اين سه عنصر مهم  ،چند عامل جدي الزم اسات ،
نخست خواست و اراده ملي براي ايجاد شرايط مناسب و مطلوب در امر ساخت و ساز است و دوم توجه مسئولين و

دست اندرکاران و مهندسين به صنعت س اخت و ساز  ،و باز بيني و توجه به روش هاي مطلوب و مصالح جديدتر و
موثر در اين زمينه که در دنياي امروزي و بيش از نيم قرن به آن توجه گرديده و سوم  ،تربيات تکنيساين هااي
اجرائي و نظارت دقيق تر بر روش هاي اجرائي  ،مثال اگر خريدار بجاي اينکه به ظاهر توجه کند مالك را  ،امنيات و
سالمت فني ساختمان بداند و با مهندسين مشورت داشته باشد  ،از اين طريق فرهنگ توجه به کيفيت ساختمان
جاافتاده  ،و فضاي سوداگري ناجارا به سمت رعايت اصول فني حرکت خواهد کرد .
مردم صرفا به ظاهر توجه دارند بساز و بفروشها  ،ظاهر را مي آرايند و عيبها را با آن مي پو شاانند  .چنانچاه
بسياري از ساختمانها زيبا و مهندسي ساز که در شهر های ما وجود دارند  ،اصول مهندسي را رعايت نکرده اند  ،و
اگر خداي ناکرده زلزله ای بوقوع بپيوندد باالي  %70ساختمانهاي جديد تخريب مي گردند  .در اين زمينه کيفيت و
نوع مصالح ساختماني از عناصر اين مهم مي باشند .

در کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا و ژاپان پاس از

زمين لرزه و آتش سوزيها شديد مانند زلزله 2101و  2101در سانفراسيسکو و شيکاگو و يا زلزله شديد سال 2115
در توکيو و وقوع آتش سوزيهاي گسترده پس از آن  ،بازنگري هائي را در صنعت س اختمان باعث گرديد که از جمله
مهمترين موارد آن استفاده از مصالح سبك  ،انعطاف پذير و مقاوم در برابر حريق در جهت تقليل جرم ساختمانها و
جلوگيري از خطرات ناشي از فرو ريختن تيغه ها و سقف هاي پوششي داخل بناها در مواقع بروز حادثه مي باشد .
چنانچه بر کليه مهندسين سازه نيز آشکار است تقليل جرم ساختمانها  ،تاثير مهمي بر کاهش تشديد ارتعاشاات
طبقاتی و حرکت هاو نيروهای غير قابل پيش بيني زمين لرزه بر ساختمانها دارد  .بر اين اساس جدا از انتخاب و
روش هاي صحيح اجراي سازه ( اعم از فلزي يا بتوني )  ،حاشيه ايمنی سازهاوسعت ي افته خطر کشاتار سااکنين
اينگونه ساختمانها در اثر تخريب ساختارهاغير سازه ای داخلي تقليل ي افته ،و همچنين هزينه هااي بازساازي و
مرمت ساختم انها بشدت کاهش می ي ابد.
بعد از اجرا سازه  ،اجزا غير سازه اي در ساختمان  ،اجزا معماري و تاسيساتي نيز که در سازه ها استفاده مي کنيم
متاسفانه حساب و کتابي ندارد .با اشاره به اينکه ترکيه داراي آئين نامه جامعي در خصوص زلزله مي باشد  ،همانند
تهران اکثر ساختمانهاي بساز بفروش در آنجا نيز مشکل ساز بوده است و اجزا غيار ساازه اي بزرگتارين درصاد
ضايعات را ببار آورده است زيرا از ابتدا اجزا غي ر سازه اي پيش بيني نمي شوند و هر گونه مصالحي که به دستمان
مي آيد بکار مي بريم که نتيجه اش خرابي مي باشد  .بعضا در ساختمانها ي گلجوك ترکيه مشاهده شد که خرابي
سازه ها سنگين نبوده ولي خرابي اجزا غير سازه اي – ديوارها و پارتيشن بندي ها و … در حدي اسات کاه کال
ساخ تمان بايد جمع آوري گردد چرا که در حين زلزله اجزا غير سازه اي مي توانند رل بسيار مخربي ايفا نمايناد.
اي ن در حالی است که طی سالي ان گذشته و با توجه به زلزله خيز بودن جزيره " ژاپن " و وقوع زلزله های متعادد
مرگبار در اين کشور و مناطق اطرافش ساختمان های احداث شده در شهرهای مختلف ايا ن کشاور باه گوناه ای
ساخته شده که به هنگام وقوع زلزله های مهيب نيز انسان ها با کمتري ن خطر سالم بمانند .
در نشريه گلوبال تايمز طي گزارشي اعالم شده بود که از سال  2112ميالدي بيش از  130زمين لارزه در اياران رخ
داده است که حداقل  70هزار کشته  ،مجروح و بي خانمان بر جاي گذاشته همچنين در قسامت ديگاري از ايان
گزارش نيز آمده است که پايتخت پهناور کشور ايران در زمينه مقابله با زمين لرزه مشکالت عدياده اي دارد کاه
استفاده از مصالح ساختماني غير استاندارد با کيفيت پايين و فقدان فن آوري مناسب در زمينه معماري و وجود
ساختمانهاي قديمي و بلند مرتبه در کنار هم  ،بطور قطع معضالت زيادي براي اين شهر به ارمغان خواهد آورد .

در ايران معموال قيمت اسکلت يا سازه اصلي در پروژه هاي مختلف بين  23تا  50درصد قيمت کل ساختمان است .
اين نسبت در بيمارستان سازي حدود  23درصد و در ساختم ان عادي و مسکوني به حدود  50درصد مي رساد در
نتيجه پولي که ما براي اجزا غير سازه اي مي پردازيم  70الي  03درصد  ،مي باشد  .بنابراين در صورت خرابي ياك
ساختمان عالوه بر اسکلت  ،هزينه سنگيني به اجزا غير سازه اي تعلق مي گيرد و لذا به لحاظ مساائل اقتصاادي
شايد صالح باشد که در صورت خراب شدن اجزا غير سازه اي ساختمان  ،سازه آن نيز خراب و به روز ساخته شود .
در کشورهاي پيشرفته زلزله خيز با اين اجزا بسيار جدي برخورد مي شود  ،به خ صوص از نظر درصد هزينه اي کاه
در بر مي گيرند  .يکي از مشکالت امروز ما اين است که به سمت صحي ح برخورد کردن با اين ا جزا در داخل سازه
حرکت کنيم که ال بته خود سازه و اجرا صحيح آن در اولويت يك است  ،ولي در خصوص اجزا غير سازه اي باياد دو
مسئله مهم را رعايت نمود:
 - 1اول اينکه در يك زلزله شديد ايستايي الزم را دارا باشند و تخريب نگردند که از ايان جهات سابك
س ازي از اصول اوليه کار است  .بسياري از پارتيشن ها که ما در ساختمان هاي مسکوني استفاده مي
کنيم  ،حداقل بين  100الي  500کيلوگرم برمتر مربع وزن دارند در صورتي ک ه مي توانيم همان بهره را
از

جدا کننده هائی با حدود  30کيلو گرم بر متر مربع بگيريم جراکاه  100الاي  130کيلاو گارم

اختالف در وزن واحد متر مربع جداکننده ها رقم بسيار بزرگي است  ،بنابراين سبك سازي اين اجزا
باعث جذب نيروي کمتر و در نتيجه ايمن سازي بيشتر در مقابل زلزله با هزينه کمتر مي گردد.
 - 2مسئله مهمتر اين است که اين اجزا غير سازه اي مزاحم سازه نباشند به طور مثال در ساختمان هاي
چند طبقه که به صورت پيلوتي ساخته شده و ديوار ندارند در طبقات باال اجزا پر کننده که مهندس
محاسب هيچ گاه آن ها را حساب نمي کند مانند باد بندهاي سنگين در داخل قسمت هاي فوقااني
سازه عمل نموده و ب خش فوقاني سازه را سخت مي نمايد که در ن تيجه در هنگام زلزله طبقه نرم پايين
جا به جا مي شود .
در زلزله ترکيه در موارد بسياري بخش فوقاني سازه کامال دست نخورده مانده و تخريب در پايه هاي سااختمان و
طبقات نرم اتفاق افتاده بود  .از اين رو نمي توان گفت اگر ديوار را قوي تر کرديم سازه امن تر خواهد ماند  .دياوار
داخلي  ،ديوار خارجي و نما هاي ما خصوصا در سيستم هاي سنتي  ،متاسفانه بسيار سنگين هساتند و باياد باه
خصوص در مورد اجزا غير سازه اي به سمت ساخت صنعتي و روش هاي سبك سازي  ،چه براي جداکننده ها و چه
براي نما ها رفت  .پس از آن مسائل تاسيساتي که معموال اهميت آ ن در حوزه مسکوني کمتر از اماکن عمومي مانند
بيمارستان ها مي باشد  ،مطرح است  .چرا که يك بيمارستان پس از زلزله نيز حتما مي بايستي کار کند و سرويس
بدهد  .با توجه به وضعيت فعلي بيمارستان ها لوله کشي ها  ،دستگاهها و تجهيزات در اثر زلزلاه مسالما از کاار
خواهد افتاد .
در نتيجه سبك کردن اجزا غير سازه اي گذشته از کمکي که به خود مي کند  ،کمك موثري نيز به سازه مي دهاد .
هنگامي که وزن اجزا غير سازه اي سبك باشد  ،ابعاد سازه کوچك تر مي شود و ايستايي آنها به سهولت تامين مي
گردد و نيز به دليل کاهش جرم کلي نيروي زلزله اي که خود سازه جذب مي کند  ،نيروي بسيار جزئي تري اسات
 .امروزه در دنيا پديده يا فلسفه طراحي براساس عملکرد )  ( Performance Base Designمطارح اسات و در
آئين نامه هاي ما هم کم کم وارد مي شود  .يعني مجموعه معماري و تاسيسات و سازه ساختمان را بايد با هم ديد و
همه را بايد ط راحي کرد  .صرفه جويي در هزينه اجزاي غير سازه اي از بعد زلزله مسئله اي است که در اياران ماي

تواند حتي از خيلي کشورهاي غربي بيشتر مطرح باشد  .آوردن تکنولوژي جديد چه در رابطه با معماري و چه نما
خوشبختانه آغاز شده است و مي تواند کمك موثري در ساخت بهتر و در نتيجه آسيب کمتر در زلزله نمايد .
در حال حاضر يکسري از واقعيت ها مثبت و يکسري منفي مي باشن د  ،در ايران نيروي انساني فني از رشاد قابال
توجهي برخوردار شده است  .بدين معني که تعداد مهندسين و نيروي فني در هرم تخصصي  ،عدد نسبتا بااالئي
دارد و تقاضاي کار هم زياد است  .د ر سطح کارگر و تکنيسين نيز تقاضاي قابل توجهي بر کار وجود دارد .
بخش اعظم از کارهاي عمراني در کشور بيش از (  70الي  00در صد ) مربوط به ساخت و ساز هاايي اسات کاه در
اختيار بخش خصوصي است و بخش دولتي نقش چندان موثري در آن ندارد  .اگر چه از لحاظ قوانين و مقررات نيز
بهبود نسبي ايجاد شده است و دستور العمل هاي فني  ،آئين نامه ها و مقررات نسبت به گذشته وضعيت مطلاوب
تري دارد  .انجمن هاي حرفه اي و سنديکاهاي تخصصي و نظام هاي مهندسي توسعه پيدا کرده اند و تباديل باه
مجموعه هايي براي تبادل اطالعات بين نيرو هاي متخصص در بخش ساختمان شده اند  ،توليد مصالح ساختماني
نيز افزايش قابل توجهي داشته است  ،در کنار همه اين واقعيت ها متخصصين رضايت خاطري از نحو اجرا در بخش
خصوصي که حجم انبوهي از کار را شامل مي شود ندارند به عبارت ديگر علي رغم محدوديت هاي اعمال شده در
آئين نامه ها و مصرف باالي مصالح هنوز از نظر اجرا در بخش اعظم ساخت و ساز در شهرها و روستا هاي کشور در
سطح پاييني هستيم  ،به عبارتي در اعمال قوانين و مقررات کار زيادي از پيش نرفته که بار آن نيز بردوش ماردم
است .
در حال حاضر هزينه کنترل و نظارت سهم کمي از هزينه هاي ساخت و ساز را تشکيل مي دهد  ،مصالح نياز کاه
بوفور مصرف مي گردد و ساختمان ها را بيش از آنچه هست سنگين مي سازيم و باز هم همه دل نگراني و دغدغاه
خاطر داريم که اگر ز لزله بيايد همين ساختمانها ئي هم که با کنترل ساخته شده چندان اميدي ب ه سر پا و ساالم
ماندن آنها نيست !
جا دارد ک ه مسئولين نظام  ،سازمانها و موسسات ذيربط با همياري شهرداري ها يك فکر جدي براي تهيه ي ك طرح
ارتقا کيفيت ساخت و ساز و انتخاب بهينه و اصولي مصالح بخصوص در مناطق پر خطار کشاور بنمايناد و بحاث
صالحيت نيروي اجرائي کار نيز در اولويت قرار دهند .
متاسفانه در بخش عموم ي و خصوصي که اکثر ساخت و ساز ها صورت مي پذيرد  ،مي توان گفت که کمترين افراد
آموزش ديده مشغول هستند و براي اين همه نيروي انساني متقاضي کار هم که داريم نتوانسته ايم برنامه اي منظم
ايجاد نمائيم و مسئله آموزش حرفه اي را حداقل در صنعت ساختمان سرو سامان دهيم و اميد داشته باشيم کاه
الاقل در چند سال آتي بهره مناسبي از مصالحي که مصرفي مي کنيم داشته باشيم  .بخش عمده نگراناي در بااال
بردن ايمني و کاهش آسيب پذيري در ساخت و ساز  ،مربوط به مسائل اجرا و استفاده از روش هاي صحيح تر ،و هر
چند پيشرفته تر در سبك سازي ساختمان ها ست  ،که بايد تبديل به يك برنامه جدي در نظام مهندسي و اجراي
ساختمان  ،همچنين تدوين آئين نامه ها و مقررات کامل تر از سوي وزارت مسکن و شهر سازي با همياري راهبردي
کامل از سوي شهرداري هاي مناطق مختلف بشود تا تکنولوژي هاي مورد نياز زلزله در مناطق ويژه ياا پار خطار
بصورت کار ساز و موثر بکار گرفته شده و از هدر رفتن بيشتر سرمايه هاي ملي  ،انرژي انساني و ماادي و فجاايع
فلج کننده اقتصاد مملکت و جان مردم بدون ريسك خطر جلوگيري بعمل آيد  ،چرا که زلزله هميشه هست وايان
وظيفه ماست  ،بدانيم با اين تکنولوژي هاي جديد چه مي توان کرد ؟ نياز به فرهنگسازي و آموزش صحيح  ،حتي
در سطح کارشناسي کشور مي باشد .

فراهم اوردن شرايطي در ساختمان که در حين زمين لرزه استهالك انرژي را از طريق جذب نيرو امکان پذير نموده
تا نيروهاي کمتري به سازه وارد گردد  ،و عدم تخريب غير سازه اي ها را تحت تاثير عواملي از قبيل کاهش جارم
کلي ابنيه  ،و در نتيجه کاهش نيروهاي وارده غير قابل پيش بيني درگره های سازه ای ساختمان باا اساتفاده از
ساختارها ي داخلي سبك و پايدار که سبب افزايش مقاومت در زلزله و جلوگيری از کشتارهاي جمعي در ساختمان
ها مي گردد الزامي است .
از او ائل قرن بيستم و پس از زلزله و آتش سوزي هاي بزرگ پس از آن در آمريکا و ژاپن ساختارهائي ابداع و سپس
تکميل گرديد که به دليل سبکي وزن و عملکرد مستقل از استراکچر اصلي ،به عنوان جداکننده ها و سااختارهاي
سبك غير قابل ريزش و تخريب ساختمانی در کشور هاي توسعه يافته مو رد استفاده قرار گرفت  .اينگونه ساختار ها
در خصوص ايمن سازي ساختمان ها در مقابل خطرات جاني و مالي ناشي از زمين لرزه و با در نظر گرفتن روش هاي
صحيح و اجراي مناسب سازه  ،در زمينه سبك سازي ( وزن  13الي  ،) 30kg/m2کاهش تشديد ارتعاشات و لغزش
طبقاتي  ،عدم جلوگير ي از جذب انرژي وارد از زمين لرزه توسط سازه اصلي ساختمان ،و همچنين ساير مزاياا ،از
جمله حفاظت حريق تا  5ساعت حتي در پوشش سازه هاي اصلي ساختمان و همچنين توانائي در بر گيري کلياه
نيازات فني ،و ايجاد هر گونه کد ايمني  ،صوتي  ،حرارتي و يا تاسيساتي را دارا مي باش ند .
زمين لرزه سال  2116در شهر لوس آنجلس آمريکا باعث ويراني هاي زيادي شد قدرت اين زمين لرزه برابر  1/1در
مقياس ريشتر اندازه گيري شد  .زمين لرزه شديد ديگری باالی  7 Msنيز قبل از لرزيدن بم واقع گرديد که چند
نفر کشته بيش نداشت  .در اين شهر با توجه به سابق ه زلزله خيزي  ،خانه ها و جاده ها را طوري مي سازند کاه در
زمين لرزه مقاوم باشند با اين وجود باز هم خرابي ها به بار مي آيد  ،وليکن کشتار چنداني در پي ندارد .
مقياس ريشتر بيانگر مقدار انرژيست که به صورت امواج لرزه اي در درون زمين حرکت مي کند اما انرژي زمين لرزه
در مسير هاي ديگري نيز مصرف مي شوند که اندازه گيري آن چندان ساده نيست  .در مقيااس عاددي اعادادهر
اندازه که به آنها افزوده مي شود بزرگ مي شوند ( مثال  0 ، 1 ، 6 ،1و … ).اما در مقياس لگاريتمي اعداد هر بار به
صورت مضربي از همان عدد افزايش مي يابند مثال (  2000 ، 200 ، 20و… ) ..در مقياس ريشتر مانند مقياس لگاريتمي
هر شماره که به عدد زمين لرزه افزوده مي شود قدرت زمين لرزه  51برابر مي شود بنابراين زماين لارزه اي کاه
مقياس آن  1اندازه گيري شده  51برابر قويتر از زمين لرزه اي با مقياس  3ريشتر است .
در سانفرنسيسکو با طرا حي سازه هاي ويژه ساختمانها ي بلندي ايجاد مي گرديده که بتواند گااه ت اچنادين متار
نوسان کند و حتي در زمين لرزه هاي شديد نيز مقاومت داشته باشد  .در اين موارد سيستم هاي پر کننده داخلي از
اهميت ويژه اي برخوردارهستند ؟ اين عناصر بايد تحمل نوسانات شديد را بدون ريزش و يا تاثيرات تخريباي بار
روي سازه هاي اصلي ساختمان دارا باشد  .البته مسائل اقتصادي نيز باعث گرديده تا از بکار گيري ساده تارين و
ارزانترين روشها حداکثر کارآيي و ايمني ايجاد گردد از جمله ساختارهاي داخلي سبك و ساده دراي وال .

زندگي با زمين لرزه:
خطر فاجعه آفريني زمين لرزه هر سال با افزايش جمعيت زمين افزايش مي يابد با ادامه روند کناوني در  30ساال
آينده جمعيت زمين  1برابر خواهد شد و افراد بيشتري در شهرهاي بزرگ سکونت خواهند کرد.

در سال  1000جمعيت شهر مکزيکوسيتي به مرز  13ميليون نفر رسيد  .اي ن شهر بارها زمين لرزه هااي شاديد را
تجربه کرده است و انتظار مي رود که اين زمين لرزه ها در آينده نيز تکرار شود  .در ساير شهرهاي واقع در کمربند
زمين لرزه همين افزايش جمعيت وجود داشته و در مناطق حومه شهرها و روستاها نياز ماردم بيشاتري سااکن
خواهند شد  .در حالي که خانه هايشان براي مقاومت در برابر زمين لرزه ساخته نشده است  ،نا گوارتر از همه آن
است که بيشترين ميزان افزايش جمعيت مربوط به کشورهاي فقيري خواهند بود که برايشان حمايت از ماردم در
مقابل بالياي طبيعي دشوارتر است  .اکنون به طور مداوم بر روي مواد و طراحي هاي جديد آزمايش ماي شاود تاا
را ههايي براي احداث ساختمانها ي محکم تر يا ايمن تر پيدا شود  ،اين راهها بايد براي مردم کشور هاي فقير و غني
مناسب و قابل استفاده باشند  ،با آموزش بهتر نيز مردم خطرات زندگي در نواحي زلزله خيز را بيشتر درك مي کنند
و براي رويارويي با چنين حوادثي آماده مي شوند .
ب االتر از همه بايد در مورد زمان وقوع زمين لرزه نيز پيش بيني دقيق تري انجام گيرد تاا ماردم آماادگي الزم را
بمنظور مقابله با آن کسب نمايند  .طراحي بهتر و انتخاب مناسب مصالح سازه اي و غير سازه اي ( پر کننده هاي
داخلي )  ،در مقاومت ساختمانها در مقابل زمين لرزه بسيار موثر مي باشد  ،اينگونه ساختارها بايد براي ساختمانها
ي بلند مرتبه در کشور هاي غني  ،وهم راه حل هايي ساده و کم هزينه براي ميليون ها نفر از مردم ساکن در کشور
هاي فقير تر و خانه هاي ارزان تر را ارائه کنند.
آخرين تجارب از اين دست زلزله هاي واقع در دهه اخ ير مي باشد  .که موجب تلفات صدها هزار نفار و خساارات
جانبي
و مالی فراوان گرديد.
بر اساس داده های اخير وزير مسکن از حدود  21مليون واحد مسکونی در مناطق شهرو روستای کشاور تعاداد 7
مليون و  100هزار واحد مسکونی در مقابل زلزله ناپايدار است که ني از مبرم به مقاوم سازی دارد.
به اميد تامل و انديشه بيشتر در فرارويي با اين مهم ؟

حميد نبوي نژاد

کارشناس ارشد مهندسي معماري
از دانشگاه اشتوتکارت المان غربي

