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ای در  نقش آموزش طراحی لرزه
ی معماری در کاهش  رشته

ها در  ری ساختمانیپذ بیآس
 برابر زلزله

  
  
  *حمیدرضا موسوی

  
  

  دهیچک
اغلب نقاط ایران در پهنه هـای بـا خطـر نـسبی زیـاد و                

تجارب کشورهای توسعه   . بسیار زیاد زلزله قرار دارد    
یافتــه نــشان مــی دهــد کــه ارتقــاء معمــاران در زمینــه 

ــروه     ــری گ ــه و راهب ــا زلزل ــازگار ب ــی س ــای  طراح ه
تخصصی در فرآیند طراحی و اجرای بناها بـه کـاهش           
. آســیب پــذیری آنهــا در برابــر زلزلــه انجامیــده اســت

هــای  مهمتــرین روشــها و حــوزه هــای ارتقــاء مهــارت
طراحی لرزه ای معماران بـه آمـوزش معمـاری در دو            

 ی مدارس معماری و آموزشـهای حرفـه ای مـی            حوزه
موضوع وارد کـردن دروس طراحـی       . توان اشاره کرد  

ســـازگار بـــا زلزلـــه بـــه دروس معمـــاری بواســـطه 
هـای نادرسـت اتخـاذ شـده در حـوزۀ طراحـی               تصمیم

 1985معماری و به تبع آن تخریب ساختمانها در زلزله      
هـای منتقدانـه از       مکزیکوسیتی و بـدنبال عکـس العمـل       

ــه ــرف جامعـ ــد  طـ ــاز شـ ــاری آغـ ــه ای معمـ . ی حرفـ
ی زلزله    استگذاری آموزشی در کشورهای پیشرفته    سی

ی طراحی سـازگار      خیز مبتنی بر توجه خاص به مقوله      
با زلزله است در مقابل سطح آگاهی فـارغ التحـصیالن           

ی طراحی لرزه ای حاکی       ی معماری ایران درباره     رشته
  .از ضعف سیستم آموزشی در این زمینه است

ــرزه ای   در بررســـی تطبیقـــی آموزشـــی طراحـــی لـ
دانشگاهها و مدارس معماری ایران و نیوزلنـد نـشانگر          
عدم اختصاص سـاعات و تعـداد دروس مـرتبط، عـدم            
بکــارگیری روشــهای نــوین آموزشــی، فقــر ابزارهــا و 

  .منابع درسی و دانش کم اساتید است
ی آموزشــهای مــستمر معمــاران در  همچنــین مقایــسه

 جوامع تخصصی آمریکا و ایران حاکی از عدم استمرار
آموزشهای دانشگاهی معماران در محیطهای حرفـه ای        
و نقــش آن دو آســیب پــذیری شــهرها و ســاختمانهای 

  .کشور در برابر زلزله است
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بازنگری سیاست های آموزش معماری، ارتقاء اعضای       
هیأت علمی، افزایش امکانات متنوع آموزشی و تـدارک         

هـای مـشترک بـین        ها، سـمینارها و سـمپوزیوم       کارگاه
دانشگاهی و حرفه ای از جمله روشـهای بـرون          جوامع  

  .رفت از مشکالت کنونی است
  

آسـیب پـذیری لـرزه ای، آمـوزش      : هـای کلیـدی   واژه
 معماری، طراحی لرزه ای 

  مقدمه
معماران نخستین متخصصان طراحی درفرآینـد تحقـق        
یک پروژه هستند و نقش کلیدی در نظام برنامه ریزی،          

معمـاران غالبـاً تنهـا      . دطراحی و اجرای آن پروژه دارن     
متخصصانی هستند که با نگاهی کامـل و جـامع، تمـام            
جنبه های فرآیند طراحی و اجرای پروژه را از نظر می           

آنها در انتخـاب سـایر متخصـصان بـه ویـژه            . گذرانند
مهندس سازه، همکـاری بـسیار نزدیـک بـا مجریـان و             
سازماندهی و نظم بخشیدن به پروژه بـا نگـاهی غـایی            

ــایج   ت رواندر جهــ ــه نت ســازی مــسایل و دســتیابی ب
بررسـی نقـش معمـاران و       . مطلوب نقش اساسی دارند   

ــاری در   ــصان معمـ ــه متخصـ ــای جامعـ ــت هـ سیاسـ
کشورهای پیشرفته زلزله خیـز حـاکی از آن اسـت کـه            
معماران برای پذیرش نقشهای زیر مهارتهای بـسیاری        
را کسب و ممارستهای فراوانی در ایـن راه انجـام مـی             

  :دهند
 معماران می تواننـد نقـش راهبـری تخصـصی را در             -

ــاهی     ــطح آگ ــد و س ــده گیرن ــی برعه ــای طراح گروهه
متخصصان را به گونه ای ارتقـاء بخـشند کـه خطـر و              

 .خرابی ناشی از زلزله را تا حد امکان کاهش دهند

 معماران یک عضو کلیدی در فرآیند تشخیص فرصت         -
 .و مجالهای طراحی سازگار با زلزله هستند

 معماران نقـش بـسیار مهمـی در عملیـات بازیـابی و              -
 .بازسازی پس از زلزله را برعهده دارند

 معماران یک عضو کلیدی تیمهای تحقیقاتی هستند که         -
هدف آنها بکارگیری تکنولـوژی هـای نـوین در فرآینـد            

 .کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله است

ز های کشورهای توسعه یافتـه حـاکی ا         مطالعات تجربه 
آن است که ارتقاء معماران در نقشهای تعیین شـده بـه            
افزایش کیفیـت طرحهـا و سـاختمانها و کـاهش آسـیب       

از ایـن رو  . پذیری آنها در برابر زلزلـه انجامیـده اسـت       
تبیین نقش معماران در فرآیند کاهش آسیب پـذیری در          
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برابر زلزله و نحـوه ارتقـاء مهارتهـای ایـشان در ایـن              
  . سزایی برخوردار استفرآیند از اهمیت به

های در ایده اولیـه سـازه یـک پـروژه،             نخستین تصمیم 
نقــش بــسیار اساســی در مقاومــت آینــده آن در برابــر 

های اولیه ممکن است پـروژه را بـه           تصمیم. زلزله دارد 
سیستم ساختمانی و یا ایده طراحی منتهی سازد که در          
آن دستیابی به مقاومت در برابـر نیروهـای جـانبی بـه      

ها در ایـده اولیـه        نخستین تصمیم . ختی حاصل شود  س
سازه یک پروژه ، نقش بسیار در مقاومت آینـده آن در           

های ابتدایی ممکن است پروژه  تصمیم. برابر زلزله دارد
را به سیستم ساختمانی و یا ایده طراحی منتهی سـازد           
کــه در آن دســتیابی بــه مقاومــت در برابــر نیروهــای  

از این رو کاهش آسـیب      . دجانبی به سختی حاصل شو    
پذیری در طراحی معماری به وسیله سلـسله اقـداماتی          
صورت می پذیرد که می توان آنها را در چهـار حـوزه             

  :کلی زیر دسته بندی نمود
 تعیین روشهایی که معماران مـی بایـد بوسـیله آنهـا             -

 .مقاومت ساختمان را در برابر زلزله افزایش دهند

 طراحــان و کارفرمایــان،  تبیــین نحــوه ارتبــاط میــان-
که می توانند باعث ارتقاء     ... مجریان، سرمایه گذاران و     

 .ایمنی سازه های ساختمانی شود

 ارتقاء نقش معمـاران در ارزیـابی سـازه هـا پـس از               -
 زلزله و بهره گیری آموزه های آن

 تعیین نیازهای آموزشی با توجه به دست آوردهـای          -
لـه و نکـات اجـرای       های پژوهشی زلز    نهادها و مؤسسه  

 ساختمان در مناطق زلزله خیز

 
ــام     ــراح آن در انج ــارت ط ــه مه ــروژه ب ــر پ ــایی ه یکت

ــصمیم  ــه ســونگر   قــضاوتهای تخصــصی و ت هــای هم
برای . مشاور آن در فرآیند طراحی و اجرا بستگی دارد        

موفقیت در تقویت مهارتهای طراحـی مقـاوم در برابـر           
شـهای علمـی    زلزله، معماران می باید به ایـده هـا و رو          

توجه کـافی مبـذول داشـته و آنهـا را بـا رویکردهـای               
گزینــه هــای ارتقــاء . شــخص خــویش ســازگار ســازند

مهارتهای طراحی معماری منطبق با زلزلـه در پـی مـی            
  :آید

 شرکت در برنامه هـای آموزشـی مـستمر بـا توجـه              -
ویــژه بــه طراحــی و اجــرای ســازگار بــا زلزلــه بــرای  

 .دگانطراحان، کارفرمایان و سازن

 شرکت در بازدید از مناطق زلزله زده جهت بررسـی           -
 ها و مطالعه بر روی رفتار سازه های نمونه خسارت

 شرکت در توسعه آیین نامه های طراحـی مقـاوم در            -
ــا آن و   ــه و راهنماهــای اجرایــی ســازگار ب برابــر زلزل

 های ارزیابی  گزارش

 توســعه تعــامالت رســمی مهندســان و معمــاران در  -
  با موضوعات انسانی و پایه ای طراحی لرزه ایارتباط

 توسعه اهداف و انتظارات کارفرمـا و گـروه طراحـی            -
 در خصوص طراحی مقاوم در برابر زلزله

 آزمودن طرحهای مفهومی و شماتیک از طریق تعامل         -
 میان معماران و مهندسان

 تــدوین شــرح خــدمات معــین و ایجــاد تعــادل میــان  -
 مهندسان و مجریانهای معماران،  مسئولیت

 تدارک یـک تـیم مـستقل جهـت بـازنگری و ارزیـابی               -
 .طرحهای تخصصی پروژه های بزرگ

 
بدلیل قرارگیری اغلب نقاط ایران در پهنه های با خطـر           
نسبی زیاد و بسیار زیاد زلزله، آمـوزش معمـاری مـی      
باید در سراسر کشور به ویژه مناطق بـا لـرزه خیـزی             

اصی را در زمینه طراحـی      های خ   شدید، آگاهی و توجه   
تمایــل . مقــاوم در برابــر زلزلــه دربرداشــته باشــد    

سیاستگذاران آموزشی و عمـوم مـردم در کـشورهای          
ژاپن و نیوزلند و برخی از ایاالت آمریکا مانند کالیفرنیا          
بر آن است که تمام فارغ التحصیالن معماری کـه وارد           

شوند می بایـد بـا اصـول طراحـی            جامعه حرفه ای می   
زه ای آشنایی داشته باشـند امـا ایـن نیـاز در ایـران               لر

آنچنان که باید و شاید احساس و به آن بها داده نشده            
  .است
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 آمـوزش   -1: آموزش معماری در این زمینه دو حـوزه       
ــاری و    ــدارس معمـ ــشگاهی و مـ ــای -2دانـ  دوره هـ

ایـن بررسـی بـه      . آموزشی حرفه ای را دربرمی گیـرد      
ر مراکز آموزش عالی و طراحی مقاوم در برابر زلزله د 

مدارس معماری ایران و نیوزلند می پردازد و هدف آن          
مدل سازی بحثی در مورد ابزارهـای مـؤثرتر تـدریس           
این موضوع و پیشنهاد ایده ها و منابع بـرای مدارسـی            
است که هدف بهبود دروس طراحی سازگار بـا زلزلـه           

  .را دنبال می کنند
  آموزش معماری

طراحی سازگار با زلزله بـه      موضوع وارد کردن درس     
ایـن موضـوع    . دروس معماری بسیار مورد بحث است     

در ابتدا بواسطه تخریب ساختمانها در زلزلـه بـه دلیـل            
هـای نادرسـت اتخـاذ شـده در حـوزه طراحـی               تصمیم

هـای    معماری شـروع و بـه دنبـال آن بـا عکـس العمـل              
ی حرفـه ای معمـاری روبـرو          منتقدانه از طرف جامعـه    

یـل دیگـر آن ایـده هـای محـدوده کننـده             گرچـه دل  . شد
حاصل از سیستم های بارگذاری لرزه ای است کـه بـه            
اجبار روی ایده های معماری تأثیر می گذارند و آگاهی  
  .از این ابعاد محدود کننده برای معماران ضرورت دارد

در ایــن پــژوهش محتــوا، روشــهای تــدریس و کیفیــت 
مدرسـه  اساتید دروس طراحـی سـازگار بـا زلزلـه در            

.  بررسـی شـد    1معماری دانشگاه  ویکتوریـا ولینگتـون      
ارزیابی واحـدهای درسـی در مطالعـه مـوردی، مـورد            
توجــه قــرار گرفــت و دوره تحــصیالت تکمیلــی در     

دو . خصوص آموزش زلزله در نیوزلند نیز مطالعه شد       
 -1: جنبه کلیدی موفقیت در مـدارس معمـاری نیوزلنـد         

دد و مـرتبط بـا      ای متعـ    تدوین درسـهای طراحـی لـرزه      
 تنوع در شیوه ارائه دروس است       -2طراحی معماری و    

که در روشهای تدریس، ابزارهای تدریس و منابع مفید         
 .متبلور می شود

معماران تأثیر بـه سـزایی در کـارکرد بناهـا در برابـر              
در مورد تخریب بناها در زلزله های  2وانگ. زلزله دارند

کـرده اسـت و مـشکل       الجزایر، کالیفرنیا و ژاپن مطالعه      
پیروی از سبکهای رایج معماری را از دیـدگاه زلزلـه و            

وی بـه درسـتی     . مسایل مرتبط بـا آن روشـن سـاخت        
نشان داد که این مسأله مهمترین عامل تخریب بسیاری         
از بناهای بتن مسلح بـوده اسـت و بـا مراجعـه بـه دو                
بنای شناخته شده که در زلزله کالیفرنیا تخریب شدند،          

  : ی کندبیان م
  3بررسی هر دو بنای ساختمان خدمات محلی سلطنتی

در  5و بیمارستان الیوویو 4 ال سنترو1979که در زلزله 
به طور صریح این مـسأله را        6 سن فرناندو  1971زلزله  

تأیید می کند کـه ایـده معمـاری ممکـن اسـت از سـایر                
ها برای پایداری بنا در برابر زلزلـه مخـرب تـر              تصمیم
  )Wang . ML ,1981 ,PP 150 ‐ 181. (باشــد

متأسفانه ارزیابی علـل تخریـب بناهـا در برابـر زلزلـه             
نشان می دهد که این موضوع آنچنـان کـه بایـد جـدی              

اغلــب پــس از یــک زلزلــه ویرانگــر، . گرفتــه نمــی شــود
فضاهای خالی بین دانش آکادمیک و بکارگیری صحیح        
ــاری     ــای معم ــه ه ــرزه ای در تجرب ــی ل اصــول طراح

  .ردناکی آشکار می شودبصورت د
نوشتن درباره مهارت سازه ای در تخـصص معمـاری          

 مکزیکوسـیتی  1985به سه سال پـس از فاجعـه زلزلـه     
زلزله بـه طـرز     “ : می نویسد که     7کاردناس. برمی گردد 

دردناکی بر ما نازل شد و سیستم پایـه ای سـازه مـی              
ــد   ــرون آی ــاً از خــالل آمــوزش معمــاری بی ــد دقیق  ”بای

)Cardenas . J . A , 1988 ,PP 105 – 114 (  ایـن
و همکاران وی نیـز      8موضوع توسط کریستوفر آرنولد   

  )Arnold et al , 1992. (تصریح شده است
ــات آن    ــا و محتوی ــب بن ــاهش صــدمات جــانی و تخری ک
نخستین دلیل آموزش طراحی پایدار در برابـر زلزلـه در           

آموزش طراحی پایدار در برابر     . سطوح کارشناسی است  
ه نباید تا دوره کارشناسی ارشد به تعویق بیافتد و یا      زلزل

  .تنها در حوزه حرفه مهندسی تدریس شود
دلیل دیگر آنکـه، مشخـصات کالبـدی سـازه ای کـه الزم              
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است در برابر نیروی زلزله پایدار باشـد، تـأثیر بیـشتری            
های حاصل از اعمال نیروی ثقلی یا حتـی           نسبت به سازه  

.  و طراحـی معمـاری بنـا دارد        بار باد بر روی پیکربنـدی     
عناصر سازه ای پتانسیل مختل کردن الگوهای حرکتی و         

  .ایجاد فضاهای نامطلوب در ساختمان را دارند
ــه در    ــر زلزل ــدار در براب ــت طراحــی پای در بحــث اهمی
مدارس معماری مناطق غیرزلزله خیز علی رغـم تمایـل          
بــه محــدود کــردن دروس مــرتبط بــا زلزلــه، بواســطه 

ن حوزه عمل معمار و اینکـه بـسیار متـداول    جهانی شد 
است بنایی در یک کشور توسط معمار کـشور دیگـری           

  .طراحی شود، حذف این دروس توجیه پذیر نیست
شــرح برنامــه آمــوزش طراحــی ســازگار بــا 

 زلزله
در نیوزلند برنامه درسی دوره کارشناسی معماری بر        

  :پایه یک ساختار دو سطحی طرح ریزی شده است
ذراندن یک دوره سـه سـاله شـامل واحـدهای           پس از گ  

درســی عمــومی در ســال اول دانــشگاه و دو ســال     
آموزش تخصصی پس از آن دانشجویان می توانند بـا          

.  فارغ التحصیل شوند 9مدرک کارشناسی علم ساختمان   
تحصیل دو سال دیگر و گذرانـدن آمـوزش تخصـصی           

پذیر   را امکان  10معماری اخذ مدرک کارشناسی معماری    
پیش از به پایان رسـاندن دوره کارشناسـی         . سازدمی  

معماری از دانشجویان انتظار مـی رود کـه مهارتهـای           
  :زیر از کسب کنند

 فهم مبانی علم مکانیک سـازه بـصورت عمیـق بـرای             -
 تحلیل و طراحی ساده استاتیکی

 طراحی چارچوب سیستم سازه ای برای پایداری در         -
 برابر وزن و نیروی جانبی

درست اعضای سازه ای و مـصالح هماهنـگ          انتخاب   -
 با سیستم سازه ای

 درک رفتار خاک و تأثیرات آن بر طراحی و کـارکرد            -
 بنا و اقدامات معمارانه

 آگاهی از نقش پیکربندی بنا در مواجهـه بـا زلزلـه و              -
درک ارتباط میان اجزای سازه ای و غیرسازه ای برای  

 .ز زمین لرزهیافتن راهبردهای مقابله با خرابی ناشی ا

های سازه ای نوین و خـاص          آشنایی با انواع سیستم    -
  11مانند سازه های کششی و جداگرهای لرزه ای

ای در کیفیــت طراحــی   آگــاهی از نقــش اجــزا ســازه -
 معماری

 نشانگر زمان اختـصاص     1سطر نخست جدول شماره     
ــه     ــست مدرس ــال نخ ــازه در س ــدریس س ــه ت ــه ب یافت

 باشد و سطر دوم نسبت      ولینگتون است که اجباری می    
واحــدهای دروس طراحــی لــرزه ای را بــه کــل دروس 

  .سازه نشان می دهد
ــا و      ــصل ه ــدریس، سرف ــهای ت ــدول روش ــن ج در ای
ــده اســت   ــابی آم ــهای ارزی ــات دروس و روش . محتوی

واحــدهای معمــول ســازه تنهــا در ســه ســال نخــست  
در خالل پروژه طرح . آموزش تخصصی ارائه می شود    

رم آموزش تخصـصی، موضـوعات      نهایی در سال چها   
ای در کارگاههایی بـه صـورت خـصوصی درس            سازه

داده می شود و برای دانشجویان سـال آخـر انتخـابی            
محتوای ایـن پـروژه بـه ایـن صـورت اسـت کـه               . است

ــابی ســازه ای را در خــصوص یــک   ــشجویان ارزی دان
ساختمان در معرض خطر زلزله انجام می دهند و یـک           

یـه مقـاوم سـازی آن ارائـه مـی      ایده اولیـه از طـرح اول    
 .نمایند
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  چارچوب محتوای برنامه آموزشی طراحی لرزه ای و طراحی سازه در مدرسه ولینگتون، نیوزلند: 1جدول شماره 

  سال تحصیل  سال اول  سال دوم  سال سوم  سال چهارم

درصد در سال برای   17  17  8  0
آموزش سازه بصورت 

ای  نسبت طراحی لرزه  15  30  30  0
به واحدهای سازه به 

جلسات 
  شخصی

مقاله و جلسات
مباحثه و جلسات

مقاله و جلسات
  های تدریس روش  مقاله و جلسات مباحثه مباحثه

ای و  ایده بارهای لرزه  *  **  
معرفی استانداردهای 

هایی که در  سرفصل
طراحی زلزله پوشش 

مرور پروژه 
  طراحی

آزمون وتمرین و
 پروژه طراحی

تمرین و آزمون
  ارزیابی  تمرین و آزمون و پروژه طراحی

  )Charlston . A . W , 2007 ,p 3: ( مأخذ
پانچ، مفاهیم و مشخصات علـم   میرایی، رزونانس، طیف زمان تناوب طبیعی، : شامل) اساساً کیفی(دید کلی نسبت به علم دینامیک سازه  *

ای پایدار در برابـر نیروهـای افقـی و            های سازه   پذیری، فلسفه طراحی بارگذاری، سیستم      ای، شکل   خطر لرزه شناسی، دوره بازگشت،      لرزه
  .های ناگهانی عمودی و طراحی برای لرزش

های انتقال نیرو، چیدمان نیروهـای عمـودی و افقـی در انـواع سیـستم پایـدار، مـشکالت و راه حـل هـای           ای، دیاگرام مسیرهای لرزه **
  ای  ، اجزاء  غیر سازهپیکربندی

  
بررسی مشخصات کلی، برنامـه و سرفـصل دروس         
دوره کارشناسی معماری و محتوای دروس مصوب       
سیــصد و شــصت و پنجمــین جلــسه شــورای عــالی 
برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عـالی حـاکی          
است که چه از بعد کمیت دروس و چه از نظر محتوا            

 معمــاری بــا و منــابع و ابزارهــای تــدریس، تــدریس
توجهات ویژه به بستر لرزه خیـز و مالحظـات لـرزه         

 عنوان درس ارائه شده     61از  . ای صورت نمی پذیرد   
در این دوره تنهـا بـا اغمـاض و علـی رغـم در نظـر                 
گرفتن دروس فرعی مرتبط با مـسأله طراحـی لـرزه           

 عنوان درس بدین منظور اختـصاص داده  10ای تنها   
 و سرفـصلهای تعیـین      شده که از این میان در محتوا      

شده برای دروس کارگاه مصالح و ساخت، مـصالح         
ســاختمانی، تعمیــر و نگهــداری ســاختمان هیچگونــه 
اشاره ای به مسأله مالحظات پایداری بنـا و عناصـر           

ساختمانی در برابر نیروهـای جـانبی شـده اسـت و            
ارائه مبـانی طراحـی و مالحظـات لـرزه ای تنهـا بـه               

. رس واگـذار شـده اسـت   تشخیص و توانایی استاد د   
ــاعات   ــدهای درســـی و سـ ــاوین و واحـ ــداد عنـ تعـ

 آمده  2اختصاص یافته به آن در کل دوره در جدول          
  .است

تعداد عناوین و واحدهای درسی و ساعات آن در : 2-4جدول 
  دوره کارشناسی معماری در ایران

تعداد   دروس
  عناوین

تعداد 
  واحدها

  ساعات

  374  20  10  عمومی
  1071  29  10  پایه
  1802  60  22  اصلی

  1088  27  7  تخصصی
  85  4  12  اختیاری
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  4420  140  610  کل دروس
  5 ، 1377شورای عالی برنامه ریزی ، : مأخذ

 دروس فرعی و اصلی مرتبط بـا        3در جدول شماره    
در ایــن . طراحــی لــرزه ای در کــل دوره آمــده اســت

بررسی فرض بر این قـرار گرفتـه اسـت کـه در ایـن             
و مالحظات لـرزه ای پرداختـه مـی         دروس به مبانی    

ساعات درسی در   % 10با وجود این نزدیک به      . شود
ــرزه ای    ــا طراحــی ل ــرتبط ب ــه دروس م ــل دوره ب ک
اختصاص دارد و چنانچـه دانـشجو از میـان دروس           
اختیاری ارائه شده و آنهم در صورت ارائه درسهای         
ســازه هــای نــو و تعمیــر و نگهــداری ســاختمان را  

. درصد افزایش می یابـد    13ن نرخ به    انتخاب نماید، ای  

حــال آنکــه نــسبت تعــداد واحــدهای درســی بــه کــل 
  . درصد است16واحدهای دوره نزدیک به 

این بررسی بر این ایده که مـی بایـد زمـان بیـشتری        
برای برنامه های آموزشی و تدریس دروس مـرتبط         
با طراحـی لـرزه ای اختـصاص داده شـود، را تأییـد             

ــد مــی ــ. کن ــابی توان ــارغ التحــصیالن  ارزی ــی ف ایی فن
معماری در محیط حرفه ای نـشان مـی دهـد، زمـان             
کوتاه دروس پاسخگوی مسئولیت خطیر معماران در 

  .طراحی بناهای مقاوم در برابر زلزله نیست
  

  
  دروس اصلی و فرعی مرتبط با طراحی مقاوم در برابر زلزله در دوره کارشناسی معماری ایران: 3جدول شماره 

  ساعات
  عداد واحدت  نام درس

 کارگاهی  عملی  نظری  جمع
حوزه 
  دروس

  پایه  102      102  2  کارگاه مصالح و ساخت
  ایستایی

مقاومت مصالح و سازه هـای      
  فلزی

  سازه های بتنی
  مصالح ساختمانی

  1ساختمان 
   و گزارش کارگاه2ساختمان 

2  
2  
2  
2  
2  
3  

34  
34  
34  
51  
34  
68  

34  
34  
34  
17  
34  
34  

  
  
  
34  
  
34  

  اصلی  

  تخصصی    102  17  119  3  طراحی فنی
  سازه های نو

  تعمیر و نگهداری ساختمان
2  
2  

34  
51  

34  
17  

  
  اختیاری    34

  ـ  102  204  255  561  22  کل دروس فرعی و اصلی
  9 تا 6 ، 1377شورای عالی برنامه ریزی ، : مأخذ

  
در محتوا و سرفصل های دروس کارگـاه مـصالح و           

ای نـو، تعمیـر و      ساخت، مصالح ساختمانی، سازه ه    
ــالی     ــورای ع ــوی ش ــه از س ــاختمان ک ــداری س نگه

ریزی تعیین شده اسـت، اثـری از موضـوعات            برنامه

مرتبط با طراحی لرزه ای وجود ندارد و ارتبـاط کـل            
ــد و   ــا دروس طراحــی معمــاری، فرآین ایــن دروس ب
روشهای معماری و تأسیسات الکتریکـی و مکـانیکی         

 فـوق   بررسی نحوه آموزش دروس   . مشخص نیست 
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و امکانات و ابزارهای تدریس در دانشگاههای ایـران         
حاکی از آن است که برنامـه شـورای عـالی برنامـه             
ریزی نیز به واسطه فقدان هیأت علمی مجـرب، عـدم           
امکانات و ابزارهای تدریس به طور کامل اجـرا نمـی           
شود و میزان ساعات درسی از میزان تعیین شده در 

 .مصوبه نیز کمتر است

ساعات اختـصاص داده شـده بـه کـل دروس           میزان  
فنی به معنای عام و مقایسه آن با مدرسـه معمـاری            
ولینگتون نیوزلند حاکی از آن است کـه سـاعات ایـن     

دروس تنها با دروس سازه این مدرسه برابـری مـی      
کند و ساعات دروس سازه در برنامه شورای عـالی          
برنامه ریـزی شـامل درس هـای ایـستایی، مقاومـت            

و سازه های فلزی، سازه های بتنـی و درس          مصالح  
 سـاعت در کـل      136اختیاری سازه های نو حـداکثر       

 درصد کـل دوره را      3دوره کارشناسی می شود که      
تشکیل مـی دهـد و یـک دوازدهـم دروس سـازه در              

  )4جدول شمارۀ . (مدارس معماری نیوزلند است

  
  و روشهای ارزیابی دانشجویان  ی تدریسبررسی دروس مرتبط با طراحی لرزه ای روشها: 4جدول شماره 

  در دوره کارشناسی معماری ایران
  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول  سال تحصیلی

درصد دروس فرعی و اصـلی      
ــا ســازه و طراحــی   ــرتبط ب م

  لرزه ای به کل دوره
3/2  6/2  3  6/4  

درصد دروس فرعی و اصـلی      
ــا ســازه و طراحــی   ــرتبط ب م
 لرزه ای بـه دروس یـک سـال        

  تحصیلی

2/9  4/10  12  4/18  

  کارگاه  آموزشی  روشهای تدریس
تدریس نظری و 

بخش اندکی تدریس 
  عملی

تدریس نظری و 
بخش اندکی 
  تدریس عملی

پروژه عملی، 
جلسات مباحثه، 

  مقاله

سرفــصلهایی کــه در طراحــی 
 لرزه ای پوشش داده می شود

درس کارگاه و مصالح 
ساخت است که محتوا و 

سرفصلی به آن 
تصاص داده نشده اخ

  است

ایده های بارگذاری 
و معرفی قوانین و 
  استانداردهای آن

دید کلی نسبت به 
علم دینامیک سازه 

و طراحی و 
  محاسبات سازه

تهیه جزئیات 
اجرایی بنا و 
آشنایی با 

تکنولوژی های 
  نوین

تمرین، آزمون و   تمرین و آزمون  تمرین و آزمون  ارزیابی
  پروژه های طراحی

 پروژه های
  طراحی

  نگارنده: مأخذ
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 روشهای تدریس
در مـورد محتـوای اغلـب        13و داف  12بررسی های بلـک   

دروس ســـازه و نیـــز نظـــرات دانـــشجویان در ایـــن 
خصوص نـشان مـی دهـد کـه ایـن دروس دو مـشکل               

  :اساسی دارند
 نخست رویکرد تحلیلی ریاضی گونـه و بـیش از حـد             -

  مهندسی دروس
 با اهـداف مـرتبط       دوم عدم درک ارتباط مواد درسی      -

 Black.R.G)بر رشته معمـاری از سـوی دانـشجویان    

and Duff.s,1994. PP 38‐55)  
 

البتــه نتیجــه ایــن پــژوهش بــه معنــای نفــی روشــهای  
ــشجویان    ــه دان ــرزه ای ب ــدریس طراحــی ل مهندســی ت

دانشجویان هنوز مجبورند به معادالت     . معماری نیست 
یعـی  بـرای مثـال زمـان تنـاوب طب        . ریاضی پاسخ دهند  

نوسان یـک آونـگ را محاسـبه کننـد یـا مثـالی از یـک                 
مخزن پر آب بدون مهار یا محاسـبه سـازه سـایبان را             
انجام دهند یا امکان وقوع یک لرزه اتفاقی را با استفاده           

بررسی و محاسبه بـرش پایـه را         14از معادالت پویسن  
تمام . با مراجعه به آیین نامه های بارگذاری انجام دهند    

محاسـباتی، فهـم دانـشجویان و حـساسیت         این دروس   
. آنها را نسبت به اهداف طراحی لرزه ای ارتقاء می دهد          

)Schodek.D.L,1980(  
در روشهای نـوین تـدریس اغلـب بناهـایی کـه توسـط             
دانشجویان طراحی می شود از مفهوم مـسیر بارهـای          

ــی  ــتفاده م ــد وارده اس ــل و  . کنن ــرای تحلی ــن روش ب ای
ی زلزلـه در عناصـر      توصیف چگـونگی حرکـت بارهـا      

سازه ای و انتقال آن به زمین بـسیار مفیـد اسـت و بـا                
تنها به  . این روش دانشجویان اسیر جزئیات نمی شوند      

آنها یک دید کلی داده مـی شـود کـه پایـه تحلیـل هـای                 
سازه ای و طراحی لرزه ای در دو سال آخـر آمـوزش             

تـدریس سـازه بـه      . تخصصی آنان را تشکیل می دهـد      
عماری زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که       دانشجویان م 

آنهــا بایــد در . اســاتید بــه موضــوع عالقــه منــد باشــند

دانشجویان انگیزه ایجـاد کننـد و مهمتـر از آن ارتبـاط             
  .دروس را با معماری نشان دهند

محیط مناسب آموزشی زمانی پدید می آید که تجـارب          
ــود    ــراهم ش ــوعی ف ــی متن ــاالت،  . آموزش ــارش مق نگ

ــزاری کال ــای    برگ ــدریس ه ــث، ت ــسات بح ــها و جل س
اختصاصی در کارگاه هـای طراحـی از مرسـوم تـرین            

گرچـه ایـن    . روشهای آموزش طراحـی لـرزه ای اسـت        
حــال آنکــه . روشــها قــدیمی انــد هنــوز بــسیار مؤثرنــد

بررسی آموزش طراحی سـازه و طراحـی لـرزه ای در            
ــه آمــوزش نظــری و    ــه اســاتید ب ــران حــاکی از تکی ای

ی و اتکاء به آزمون نظری بـرای        یادگیری تئوری طراح  
  .ارزیابی دانشجو است

 
 منابع درسی

منابع متعدد و قابل اتکایی مانند تجـارب طراحـی، فـیلم            
)The National Film Library( کلیپ های ویدئویی ،
)Buckle.I&Fenwick.R,1981(     اسالیدها و نوارهـا ،
)Building Research Association of New 

Zealand,1989 (ــا کت ، )Cooney.R,1982(ابهـــــــــ
هـای ارزیـابی بناهـای موجـود، سـخنرانی هـا،              گزارش

ــست   ــامپیوتری رزیـ ــه کـ ــت و برنامـ ــاخت ماکـ  15سـ
)Charlston.A.W,1993 (    در مدارس معماری نیوزلند

  . شودبکار گرفته می
ــشجویان     ــرای دان ــی ب ــصورت گرافیک ــه ب ــی ک دروس

مطالعـات  . شود بـسیار مناسـب ترنـد        معماری ارائه می  
 حاکی از آن است کـه مقولـه طراحـی لـرزه ای              موردی

بوسیله نشان دادن اسالیدهایی از بناها ، قبل و بعـد از            
ساخت مدل برای فهم سیستم     . زلزله صورت می پذیرد   

آموزشـی بـسیار    هـای بارگـذاری جـانبی یـک تجربـه     
در دوره های کوتاه مدت برای ارتقـاء و         . کارساز است 

ــای   ــسیر بارهـ ــومی مـ ــت از روش مفهـ  وارده، حمایـ
مطالعات مـوردی در قالـب نگـارش مقـاالت دیـده مـی              

  .شود
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برنامه کـامپیوتری رزیـست دانـشجویان را قـادر مـی            
سازد طرحهای اولیه ای را برای هدایت بارهای جـانبی          

مصالح، سیستم ها و پیکربندی هـای متنـوع         . ارائه کنند 
سازه ای برای پروژه تدارک و طراحـی پـروژه بـسیار            

دانشجویان می توانند . زیابی می شود  سریع و آسان ار   
طراحی خود را با نیازهای لـرزه ای کـشور نیوزلنـد و             
. استانداردهای آیین نامه های لرزه ای آن مقایسه کنند        

ــه     ــاز ب ــدم نی ــای ورودی، ع ــرین داده ه ــه کمت ــاز ب نی
ــل     ــتفاده از آن دالی ــادگی اس ــده و س ــبات پیچی محاس

از آنجـا   . تجذابیت برنامه رزیست و استقبال از آن اس       
که دانـشجو قـادر اسـت مـسایل خـود را بوسـیله ایـن                
برنامــه کــامپیوتری بــه تنهــایی ارزیــابی کنــد، نیــروی 
. انسانی درگیر در آموزش را به شدت کاهش می دهـد          

به این صـورت کـه یـک مـشاور سـازه همزمـان قـادر         
 50خواهد بود کالسهای متعـددی بـا ظرفیـت همزمـان            

  .دانشجو را اداره کند
ران از میان منابع درسی ذکر شده تنها به استفاده در ای

از کتاب در زمینه سازه و طراحـی لـرزه ای اکتفـا مـی               
فقر وجود منابعی همچـون فیلمهـا و کلیـپ هـای            . شود

ویدئویی، اسـالیدها و نوارهـا، عـدم توجـه اسـاتید بـه              
گزارشات ارزیابی پس از زلزله، تحلیل تجارب طراحـی         

یزی هدفمند در سخنرانی هـا      و عدم انسجام و برنامه ر     
هـای آموزشـی اسـتفاده از دیگـر منـابع را بـا                وکارگاه

برنامـه هـای کـامپیوتری      . مشکل مواجه سـاخته اسـت     
  .مناسب دانشجویان معماری نیز وجود ندارد

مرجع درسی سودمند برای دانشجویان معماری متون       
سازه ای است که خاص رشته معماری تهیه شده باشد 

)Schodek.D.L,1980(  های تخصصی زلزله      یا نشریه
. اســـت کـــه بـــرای معمـــاران نوشـــته شـــده باشـــد 

)Crawley.S.W & Ward.D.B,1990( ــاب  کتــ
ــد ــرمن16آرنول ــسایل   17و ریت ــرای م ــع ب ــرین مرج بهت

پیکربندی بنـا، مفـاهیم انتقـال بـار و کـارکرد لـرزه ای               
  . ساختمان است

اطالعات ریز و دقیقی در مورد طراحـی اجـزاء           18ماسی
ــراهم مــی آورد غیر ــد را ف ــستر نیوزلن . ســازه ای در ب

)Massey.w,1992(  
 کیفیت اساتید

ویژگی اساتیدی که طراحی لرزه ای را بـه دانـشجویان    
مناسـب تـرین   . معماری ارائه می دهند بسیار مهم است  

فرد یک معمار است که سـابقه تحقیـق و تجربـه عملـی              
شــاخص در طراحــی لــرزه ای و فهــم عمیــق از ســازه 

ایــده آل تــرین حالــت وجــود یــک فــرد  .  باشــدداشــته
متخصص با دغدغه های مـشابه دانـشجویان معمـاری       
در سمت استادی دروس طراحی لرزه ای است تـا یـک            
متخصص سازه یا مشاور فنـی؛ تنهـا خطـری کـه ایـن              
سیستم را تهدید می کند این است که موضوع در سطح        

در هر حـال یـافتن چنـین فـردی          . غیرفنی تدریس شود  
از دخالـت   یار سـخت اسـت و شـواهد بـسیار کمـی     بس

معماران در حوزه طراحی لرزه ای یا تحقیقـات مـرتبط           
  .های زلزله وجود دارد با آموزه های خسارت

در سوی دیگر کسانی که کمتر از گـروه پیـشین بـرای             
آموزش طراحی لرزه ای به دانشجویان معماری مـورد         

نظر دانش  آنها گرچه از    . نظرند، مهندسان سازه هستند   
فنی غنی هستند اما شیوه های تدریس آنها به گونـه ای   
است که اغلـب تمایـل بـه تحلیلهـای پیچیـده سـازه ای               

اینگونه افراد نیاز به کـسب مهارتهـای ویـژه در           . دارند
عمــوم . زمینــه ارتبــاط بــا دانــشجویان معمــاری دارنــد

اعضای هیأت علمی مدارس و دانـشکده هـای معمـاری       
ش و مهـارت کـافی در اصـول طراحـی           در ایران از دان   

تالشهای هماهنگ و زیـادی     . لرزه ای برخوردار نیستند   
الزم است تا اعضای هیأت علمی مـدارس معمـاری بـه            
طور کامل با مفاهیم طراحی لرزه ای آشنا شده و نقش           
مناسب و صحیح معماران را در دستیابی بـه مقاومـت           

.  کننـد  ساختمانها در مناطق زلزله خیز تضمین و تأمین       
در ایالت متحده و نیوزلند جهت آشنایی اعضای هیـأت          
علمی مدارس معمـاری بـا اصـول طراحـی لـرزه ای و              
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تأکید بر اهمیت آن در حرفه معماری، معرفی مالحظات         
و ملزومات مقاوم سـازی در برابـر زلزلـه، شـرکت در             

های طراحی پیـشنهاد      ها، سمینارها و کارگاه     سمپوزیوم
 نــشان داده اســت کــه چنــین امــا تجربــه. شــده اســت

هایی اغلب در مدت زمان کوتاه پس         سمینارها و کارگاه  
از زلزله های مخرب مورد استقبال قرار گرفته و موفق          
بوده است یا اینکه سمینارهایی منحصر بـه فـرد بـوده            
که توسط یک پژوهشگر و طراح بین المللی ارائـه شـده            

  .باشد
أت علمـی بـرای     بنابراین وجود کاندیداهای استخدام هی    
ای و    هـای سـازه     تدریس تکنولوژی ساختمان، سیـستم    

روشهای اجرایـی سـاخت و سـاز بایـد درک و تـسلط              
ای و نقش اساسی و مهـم آن در           کاملی بر طراحی لرزه   

در غیـر اینـصورت   . جامعه فعلـی ایـران داشـته باشـند       
یافتن ارتباط میان مبـانی طراحـی لـرزه ای و معمـاری       

نـشجویان کمتـر پیونـد میـان     بسیار ضعیف اسـت و دا     
  .موضوعات را درک می کنند

  اثربخشی برنامه های درسی  
اثربخــشی برنامــه هــای تــدریس طراحــی لــرزه ای تــا 
حدودی می تواند در پایان یک دوره تحصیلی قـضاوت   

نمره دانشجویان یک شـاخص اسـت امـا مـسأله           . شود
مهمتــر، آن اســت کــه دانــش و مفــاهیم چگونــه پــس از 

ت از تحصیل در محیط حرفه ای بکار برده         دوران فراغ 
چنانچــه اهــداف طراحــی لــرزه ای پــیش از . مــی شــود

مرحله محاسـبات و طراحـی سـازه و در زمـان شـکل              
گیری ایده طراحی با آن تلفیـق شـود بـدیهی اسـت کـه          
نتیجه موفقیت آمیز خواهد بود اما متأسفانه این شرایط      

ــد  ــاق مــی افت ــدرت اتف ــه ن ــشگاه اغ. ب ــی در دان ــب حت ل
دانشجویان ایده طراحی معماری خود را پیش می برند         
پیش از آنکه پاسخ اهداف و سـؤاالت کـارکرد طراحـی            

بـه نـدرت اتفـاق مـی        . لرزه ای ایده خود را داده باشند      
افتــد کــه همــاهنگی دیــر هنگــام بــا مهنــدس ســازه در  
خصوص تحقق ایده معمارانه نتیجه موفقیت آمیـزی را         

ی سـازه      اغلـب مـوارد ایـده      در. به همراه داشته باشـد    
تغییر مسیر می دهد یا برای دستیابی به پایداری تحـت           

  .فشار قرار می گیرد
بهترین راه حل برای حل این مسأله فـراهم آوردن یـک            
دوره آمــوزش ســازه در گامهــای اولیــه پــروژه هــای  
. طراحی معمـاری دانـشجویان و هـم گـام بـا آنهاسـت             

مبـود اسـتاد بـا      تجربه نشان داده است که بـا وجـود ک         
شرایط فـوق اعمـال ایـن روش در دانـشگاههای ایـران        

در آمریکـا و نیوزلنـد برنامـه هـایی          . پذیر نیـست    امکان
برای هدایت و ارتقاء گروههای آموزشی در خـصوص         

حـداقل  . مبانی طراحی لرزه ای تدارک دیده شـده اسـت   
نتیجه ای که این کشورها از توسعه مالحظات لـرزه ای       

اند، تلفیق هوشمندانه مبانی طراحـی لـرزه         دریافت کرده 
  .ای ایده های معمارانه بوده است

 برنامه های دوره تحصیالت تکمیلی
در آمــوزش آکادمیــک مهندســان ســازه، متــدولوژی و 
تحقیقات لرزه ای جای خود را در جامعه علمی و حرفه           

اما در دانـشکده هـای معمـاری بـه          . ای پیدا کرده است   
. ماری ایران وضع متفاوت اسـت     ویژه دانشکده های مع   

اگر تعداد تزهای ارائه شده یک شاخص باشد، بررسـی    
های نگارنده در حوزه ایران نـشان مـی دهـد کـه هـیچ               
ــی در   ــصیالت تکمیلـ ــاری در دوره تحـ ــه معمـ مطالعـ

تنها می توان به تالشهای     . خصوص زلزله وجود ندارد   
دکتــر محمــود گالبچــی عــضو هیــأت علمــی دانــشکده  

رسازی دانشگاه تهـران در ترجمـه آثـار    معماری و شه 
 و  19مرجعی در این زمینه همچون کتابهای سالوادوری      

فولر و آشنایی مفاهیم سازه به معماران به زبان ساده          
در حقیقت ایشان نیز متخـصص سـازه ای         . اشاره کرد 

هستند که به موضوع ارتباط میان سـازه و معمـاری و           
 مندنـد و بـر      تالش برای هماهنگی میـان ایـن دو عالقـه         

ی گروه دوم قـرار مـی         اساس بحثهای پیشین در زمره    
  .گیرند
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اخیراً رشـته ای بـا عنـوان مـدیریت بازسـازی پـس از               
ــشگاه   ــاری و شهرســازی دان ــشکده معم ــه در دان زلزل
شهید بهشتی ایران در مقطـع کارشناسـی ارشـد ارائـه            

شده است که به نقش معماران در عملیات بازسازی           می
اما بواسطه ضعف   . از زلزله برمی گردد   و بازیابی پس    

دانشجویان در خصوص مـسایل طراحـی لـرزه ای در           
دوره کارشناسی، ارتقاء آنها در حـوزه هـای ارزیـابی           
خطر آسیب پذیری و روشهای طراحی و مقاوم سازی         

از سـوی دیگـر تعـداد       . ساختمان بسیار دشـوار اسـت     
دانــشجویان در مقایــسه بــا خیــل عظــیم متخصــصین  

یگر در مـسایل طراحـی و اجـرای سـاختمان و       معمار د 
بـه  . حجم عملیات عمرانی در کشور بسیار انـدک اسـت         

ایــن مــوارد ابهــام در جایگــاه معمــاران در فرآینــد      
  .بازسازی پس از زلزله را می باید اضافه کرد
شــرایط . ایــن شــرایط تنهــا گریبــان گیــر ایــران نیــست

 مشابهی در ایاالت متحـده حـاکم اسـت، حـال آنکـه در             
زمینه مهندسی سازه، پژوهشگران آن دست آوردهـای        

. انـد   بزرگی را به جامعه علمی و حرفه ای عرضه کـرده          
بررسی دانشکده های معماری ایاالت متحده نشان مـی         
دهد که تنها یک پایان نامـه در دوره دکتـری در رشـته          
معماری با موضوع عکس العمل بنا در برابر نیروهـای          

داختــــه اســــت  ای بــــه ایــــن مبحــــث پر   لــــرزه
)Guevara.L.T,1989 .(     البته نه در این پایان نامه و نـه

ــشکده  ــژوهش دیگــری در دان ــد  در هــیچ پ هــای نیوزلن
سرفصل ها و مسیرهای دیگری برای تحقیقات آتی در         

 .این زمینه و در حوزه معماری پیشنهاد نشده است

 ارتقاء برنامه های آموزشی
 مهندسان  در ایران همچون کشورهای دیگر معماران و      

در حوزه تخصـصی مشخـصی فعالیـت کـرده و دوره            
مـسئولیتهای  . های آموزشی مجزا از یکدیگر می بیننـد       

میان تیمهای طراحی متـشکل از معمـاران و مهندسـان           
  .بسیار مؤثر خواهد بود

چنانچه فارغ التحصیالن معماری قـصد کـسب تجربـه،          
مهارت و کار در مناطق با ویژگی لـرزه خیـزی بـاال را              

شــته باشــند کــسب آگــاهی هــای الزم در خــصوص دا
تمـام  . طراحی لرزه ای و مالحظات آن ضـروری اسـت         

مدارس معماری در ایـران مـی بایـد آمـوزش کـافی و              
موردنیاز در زمینه اصول طراحی سازگار بـا زلزلـه را       

ایـن  . به عنوان دروس اجبـاری پیـشنهاد و ارائـه کننـد           
ز جملـه   دروس دربرگیرنده مباحث رشته های مختلف ا      

برق و تأسیسات مکانیکی در خصوص اصول طراحـی         
هـای مختلـف و       سازگار با زلزله، بررسی نتایج طراحی     

سیستمهای نوین بکار گرفته شـده پـس از هـر زلزلـه،             
روشهای مختلف تجزیه و تحلیل سازه های ساختمانی        

بدیهی اسـت ایـن امـر بـا همکـاری تنگاتنـگ            . است... و  
ان و زلزلـه امکـان پـذیر        دانشکده های مهندسی ساختم   

  .است
 آموزش مستمر در فعالیتهای حرفه ای

آموزش مستمر در سـطح گـسترده ای در بـسیاری از            
شاخه های حرفـه ای بـرای بـاال نگهداشـتن سـطح آن              
ــود    ــی ش ــال م ــشرفتها دنب ــرین پی ــابق آخ ــه مط . حرف

که تجارب حرفه ای بـه سـرعت در حـال تغییـر               مادامی
 صالحیت و فراگیـری     باشد، آموزش مستمر کلید حفظ    

آمـوزش  . روشها و فرآیندهای جدید و خاص می باشد       
مستمر در رشته معمـاری مـی تواننـد معمـاران را بـه              

  .اهداف طراحی لرزه ای نزدیک کنند
در ایاالت متحده مؤسـسه معمـاران آمریکـایی شـاخه           

 و شــعبات آن بــانی و حــامی برنامــه هــای 20کالیفرنیــا
طراحـی مقـاوم در     آموزش مـستمر معمـاران بـوده و         

برابر زلزله را به یکی از سرفصلهای اصلی برنامه های 
ایـن مؤسـسه بـه همـراه        . اند  آموزشی خود تبدیل کرده   

 و مؤسسه پژوهـشی     21انجمن مهندسان سازه کالیفرنیا   
ــه  ــی زلزل ــاب  22مهندس ــمینارهایی در ب ــعه س  در توس

طراحی لرزه ای همکاری داشته و بدین ترتیـب ارتبـاط           
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ی میان معماران و مهندسـان برقـرار مـی          مناسب و قو  
 .کنند

اینگونه برنامه ها می تواند تأثیر متقابل میان معمـاران          
ــاران از     ــی و درک معم ــار طراح ــان را در ک و مهندس
مالحظات طراحی لرزه ای مورد نظـر مهندسـین ارتقـا           

آمـوزش مـستمر در تمـامی جوامـع حرفـه ای            . بخشند
اما . خت نیست اختیاری است و شرکت در آن چندان س       

بــه نظــر مــی رســد سیاســت اجبــاری کــردن آمــوزش 
ــی     ــارت طراح ــسب مه ــه ک ــاران در زمین ــستمر معم م

از آنجاییکـه   . سازگار با زلزله در ایران ضروری باشد      
بخش عظیمی از معماران حرفه ای خـارج از چـارچوب           
نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان هــستند، گذرانــدن 

رتقـاء پایـه هـای      آموزشهای مستمر در مقطع زمـانی ا      
علـت نخـست آنکـه      . مهندسی بـه تنهـایی کـافی نیـست        

فواصل زمانی میان مقاطع ارتقاء پایـه بـسیار طـوالنی           
است و دیگر آنکه خیـل عظیمـی از معمـاران حرفـه ای              
برای انجام فعالیتهـای حرفـه ای نیـاز بـه اخـذ پروانـه               

  .اشتغال به کار نظام مهندسی ندارند
نظـام مالیـاتی کـشور مـی        دراین راستا صنعت بیمه و      

باید ابزارهای تشویقی متعددی را برای مشارکت فعـال      
شــرط . معمــاران در آمــوزش مــستمر، را بکــار گیرنــد

استفاده از تسهیالت و تشویقات این دو نهاد می توانـد           
کسب صالحیت در آموزشهای مستمر طراحی لرزه ای        

  .برای معماران باشد
  

 گیری  نتیجه
ر کــاهش خطــرات زلزلــه و شــناخت نقــش معمــاران د

طراحی سازگار بـا آن از یـک سـو و شـرح مـسئولیت               
سازمانها و نهادهای درگیر از سوی دیگر پیشنهادها و         
رهنمودهایی را فراروی سیاستگذاران می گذارد که بـه         
تقویت ساز و کار طراحی و اجرای سـازگار بـا زلزلـه             

به پشتوانه بررسـی هـای صـورت گرفتـه،          . می انجامد 

دهای زیر را در حوزه هـای مـورد مطالعـه مـی             پیشنها
 .توان ارائه کرد

تعداد دروس در زمینه اصول و مبانی طراحی لرزه ای          
و یادگیری مالحظات آن و مدت زمان اختصاص یافتـه          
به آن می باید در برنامه آموزش دانشکده ها و مدارس   

  .معماری افزایش یابد
متناسـب  بکارگیری زبان مفهومی و ابزارهای متنـوع و         

با ماهیت معماری در دروس طراحی لرزه ای و سـازه           
  .الزامی است

دانشکده هـا و مـدارس معمـاری متناسـب بـا افـزایش              
دروس و سرفصلهای طراحی لرزه ای می باید اقدام به          
استخدام اعضای هیأت علمی جوان و دارای درک کافی         
از مباحث زلزله و طراحی لرزه ای و مالحظات سـاخت           

از سـوی دیگـر بـا       . م در برابر زلزلـه کننـد      و ساز مقاو  
همکاری سازمان نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان،           
تشکلهای غیردولتی معمـاران و مهندسـان، بـه برپـایی           

هـا بـرای      سمینارها، کارگاههای آموزشی و سمپوزیوم    
  .ارتقاء هیأت علمی فعلی مدارس معماری اقدام کنند

و سـازمان   تشکلهای غیر دولتی معمـاران و مهندسـان         
نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باید برنامـه هـای           
آموزشی مستمری را تدارک و امکان شرکت داوطلبانه        

این دو  . معماران محلی با هزینه مناسب را فراهم آورند       
ــی،     ــصاد و دارای ــاری وزارت اقت ــد همک ــی بای ــاد م نه
سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای بیمه را برای ارائه         

یــشتر بــه معمــارانی کــه در دوره هــای مــشوق هــای ب
آموزشــی شــرکت و آنــرا بــا موفقیــت پــشت ســر مــی 

  .گذارند، جلب نماید
نهادهای فوق مـی بایـد اقـدام بـه برگـزاری و توسـعه               
سـمینارهای مـشترکی میـان معمـاران و مهندســان در     
زمینه طراحی سازگار با زلزله با هدف برقراری ارتباط  

  .میان این دو گروه نمایند
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