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کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله در عرصه طراحی 
  *معماری با رویکرد طراحی لرزه ای مبتنی بر کارایی

 
   **حمیدرضا موسوی

  7/10/88:   تاریخ دریافت مقـاله
                                  10/2/89: تاریخ پذیرش نهایی

  
  چکیده 

  
ها نتوانسته  کاهش تلفات جانی انجامیده است اما به واسطه افزایش هزینهتمرکز بر مهندسی سازه برای پایداری بنا، به 

  .رضایت گروه های ذینفع را فراهم آورد
های فرادست چارچوب طرح و ایستایی بنا را  ریزی ساختمان از سیاستگذاریهای کالن آغاز و در قالب برنامه طرح

ای آن دارد، مشخص  که مهمترین تأثیر را بر روی عملکرد لرزهدر این فرآیند معمار پیکربندی بنا . نماید ریزی می پایه
  .کند می

شناسی صنعت ساختمان در طراحی معماری نشان میدهد که اسناد نظام فنی و اجرایی کشور واجد مشکالت  آسیب
  :زیر است

  ـ فقدان اسناد جامع و کارآمد در حوزه طراحی معماری1
   خالقانه معماریـ تکیه بر اسناد تجویزی متضاد با ماهیت2

 بیشترین انطباق را با طراحی معماری و پاسخگویی به مسائل )PBSD(ای مبتنی بر کارایی  ماهیت روش طراحی لرزه
ای مبتنی بر کارایی و طراحی  های مشترک روش طراحی لرزه در این راستا مقاله به شناسایی مؤلفه. های ذینفع دارد گروه

  .پردازد ناد و تبیین نقش معماران میهای دستیابی به اس معماری و روش
  
  

   های کلیدی واژه
      معماری، هویت پست مدرن، پیش از مدرن، مدرن ،هویت

رساله دکتری آقای حمیدرضا موسوی به راهنمایی دکتر فریبرز ناطق الهی و مشاوره آقای دکتر هاشم هاشم نـژاد و خـانم دکتـر                        این مقاله برگرفته از     * 
  .استارائه شده  در دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 1387تابستان فرح حبیب است که در 

   تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتدانشکده هنر و معماری دانش آموخته دکترای معماری  **
   E-mail:mousavihamidreza@yahoo.com    
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  مقدمه
 نظام فنی و اجرایی کشور، با استقرار و تبیین اصـول            تحقق اهداف 

یکی از مهمترین اصول نظام فنی و اجرایـی کـشور،   . گیرد  آن شکل می  
گـذاری بـا      های سـرمایه    ها و پروژه    پذیری طرح   تأکید بر کاهش آسیب   "

 اسـت کـه   "هدف افزایش ایمنـی بناهـا و اسـتحکام سـاخت و سـازها          
آنچه در گام نخـست بـه       . ناد است کننده خطوط هادی در تهیه اس       تعیین

هـا و   ها، برنامه گذاری گردد ضرورت ردیابی تأثیر سیاست  ذهن متبادر می  
پـذیری    ی طراحی معماری بر روی آسـیب        ها به ویژه در حوزه      مشی  خط

با عنایت به گذشته قریب به سه سال از تدوین . بناها در برابر زلزله است   
طرپذیری باالی کـشور تـاکنون    رغم خ   نظام فنی و اجرایی کشور و علی      
پذیری بناها در برابر زلزله بـه ویـژه در            اسناد اجرایی برای کاهش آسیب    
این موضوع خود به    . ها ارائه نشده است     حوزۀ طراحی معماری ساختمان   
پـژوهش مـوردنظر از دو بخـش        . بخشد  اهداف فوق جنبه کاربردی می    

  :شود اصلی تشکیل می
 نظام فنی و اجرایی به ویژه نظام فنی و          های   تحلیل تأثیر سیاست   -الف  

اجرایی طرحهای عمرانی و به تبع آن حوزۀ شهرسـازی و معمـاری بـر               
 پذیری بنا در برابر زلزله  کاهش یا افزایش آسیب

 پذیری در برابر زلزله  ارائه راهکارهای کاهش آسیب-ب 
  

نقش اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی         
  پذیری بناها در برابر زلزله یبکشور در افزایش آس

ای در ایـران نـشانگر آن         بررسی تطبیقی سیر تحول طراحـی لـرزه       
رغم تدوین نخستین قانون شـهرداری تهـران قریـب بـه              است که علی  

هـای   یکصدسال پیش، روند توسعه قوانین به ویـژه در ارتبـاط بـا جنبـه     
 شمـسی    هجـری  1366مرتبط با ایمنی ساختمان در برابر زلزله تا سال          

سیر قهقرایی داشته است و قوانین و ضوابط و مقررات          )  میالدی 1987(
اندک تهیه شده یا اشاراتی کلی به مقوله ایمنی دارنـد و یـا در صـورت                 

  .اند تفصیل از ضمانت اجرایی الزم برخوردار نبوده
ها و ضوابط     ها، سیاست    تحلیل و در صورت نیاز اصالح برنامه        الزمه

پذیری بناها در برابر زلزلـه، بررسـی          ای کاهش آسیب  و مقررات در راست   
ترین آن همچون بخشی از مواد قانون مـدنی           ترین و عام    قوانین از کلی  

هـای    نامـه    تا مجموعه ضوابط و مقررات و بخـش        18/2/1370مصوب  
های صورت پذیرفته نشانگر      نتایج بررسی . صدور پروانه ساختمانی است   

  :آن است
تـشره از سـوی دفتـر تـدوین معیارهـا و            بخش اعظمی از اسناد من     •

ریـزی و نظـارت راهبـردی     کاهش خطرپذیری زلزله معاونت برنامه  
سـاله    ریاست جمهوری از بدو پیدایش آن تـاکنون کـارکردی یـک           

مطالعه اسناد منتشره در حـوزه معیارهـا و         . اند  داشته و بعضاً تکراری   

رهـای  استانداردها و ضوابط و مقررات فنی همچون ضـوابط و معیا          
فقـدان  . طراحی فضاهای آموزشی نیازمند بازنگری جـدی هـستند        

های جدی صـنعت      اسناد ارزیابی محکم و مستدل به یکی از آسیب        
  .ساختمان اشاره دارد

 تنهـا    درخصوص مقـررات سـاخت و سـاز در قـانون شـهرداری             •
 اشاره کرد که 55 اصالحی ماده 14 و بند  100ی    توان به ماده    می

پذیری بناها در برابر زلزلـه        به صورت غیرمستقیم با کاهش آسیب     
به طور کلی در تمـامی اسـناد و قـوانین شـهرداری             . مرتبط است 
وساز و ریشه     ترین مشکل ساخت    های اجرایی مهم    نامه  فقدان آیین 

وزارت کـشور،   (. هاست  ناتوانی در نظارت و پایش از سوی شهرداری       
1345  ،23( 

 شـــورای عـــالی شهرســـازی و معمـــاری، 16/2/70مـــصوبه  •
هـای شـهری را ملـزم بـه تـدوین ضـوابط و                کنندگان طرح   تهیه

مقررات فنی برای مناطقی از شهر کـه در معـرض خطـر گـسل               
نماید؛ مقررات مورد نیاز      شناسی هستند، می    زلزله یا عوارض زمین   

هـای     تحت عنوان جنبه   26/6/48در این زمینه که در طرح جامع        
معماری و محاسباتی ساختمان از آن نام برده شده بود، در طـرح             
مسکوت گذاشته شد و در طرح جـامع سـاماندهی تهـران سـال              

دبیرخانـه شـورای عـالی شهرسـازی و         (.  هم بدان اشاره نگـشت     1371
 )58، 1378ذو اشتیاق، (و ) 38، 1379معماری ایران، 

انـه مقـررات ملـی سـاختمان دو مبحـث           گ  از میان مباحث بیست    •
نظامات اداری و الزامات عمومی ساختمان به طـور مـشخص در            

پذیری بناها در برابر  حوزه طراحی معماری به مسئله کاهش آسیب
اسلوب و چارچوب مبحث نظامات اداری متناسب       . پردازد  زلزله می 

هـای    های پیش پاافتـاده اسـت و بـرای سـایر گـروه              با ساختمان 
 الزامـات   7-2-4رسد و تنها بخـش        انی کافی به نظر نمی    ساختم

الزامات سـاختمان در خـصوص      "عمومی ساختمان تحت عنوان     
پـردازد   پذیری مـی   به مقوله کاهش آسیب    "حفاظت در برابر زلزله   

که مفاد آن )26دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در دست تدوین، (
کمیته دائمی بازنگری آئین نامـه      (.  زلزله نیست  2800نامه    فراتر از آیین  

 ضـامن اجـرای مقـررات       ).8،  1384ها در برابـر زلزلـه،         طراحی ساختمان 
 قـانون نظـام مهندسـی       40 و   38،  36،  34ساختمان تحقق مواد    

دفتر  (.رغم ابالغ آن ضمانت اجرایی پیدا نکرده است         است که علی  
 )31-34، 1376تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،

سیاری از موارد فقدان ضوابط و مقررات محکم و قابل استناد           در ب  •
و اجـرای نـاقص فرآینـد تهیــه، نظـارت و ارزیـابی طـرح نقــش       

از . نمایـد   مؤثرتری را در پیدایش مشکل آسیب پـذیری ایفـا مـی           
 16/12/63 مورخ   50867/420توان به مصوبات      مصادیق آن می  
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ــورخ 40683/11048/811و  ــ 8/8/70 م ــاده پ ــسیون م نج  کمی
شورای عـالی شهرسـازی و معمـاری درخـصوص فرآینـد تهیـه              

 شـورای طـرح و      239 صورتجلسه   5-5های ساختمانی، بند      طرح
 و بند   15/4/67 مورخ   10232/10 مصوبه   4 و   3بررسی، بندهای   

 4/4/71 مـــورخ 4002/114 بـــه شـــماره 200 صورتجلـــسه 1
کمیسیون ماده پنج درخصوص استفاده از پیلـوت در سـاختمان و            

 درخصوص ارتفاع   15/12/64 مورخ   57826/22175/410وبه  مص
 درخـصوص  16/8/52 مـورخ  89304واحدهای تجاری و مصوبه    

اداره کل شهرسـازی و معمـاری       (. نحوه استقرار بنا در زمین اشاره کرد      
  )196،205،257، 1376شهرداری تهران، 

ر رغم آنکه توجهات الزم در تدوین اصول و قوانین کالن کشو            علی      
، اصـل   43 اصـل    7، بنـد    3 اصل   4، بند   2 اصل   6همچون بند ب رکن     

 بندهای اول و چهارم ،)38، 62، 63، 1381منصور،( قانون اساسی102 و 101
، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت 1404انداز ایران در سال  سند چشم
سازی و    برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی مقاوم       31 و   30نظام، مواد   

یری ناشی از زلزله مبذول گشته است امـا عـدم تـدوین             کاهش خطرپذ 
ها و اسناد اجرایی در یک نظام یکپارچه و هماهنگ باعث  ها، طرح برنامه

های اجرایی بـه صـورتی پراکنـده و براسـاس             شده ، هر یک از دستگاه     
 .نیازهای موردی نسبت به تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز اقـدام نماینـد             

از نتایج منفی این رونـد وجـود اسـناد متعـدد و               )322-327،  1386متانی،    (
از این رو  تدوین اسناد اجرایی       . متناقص مالک عمل در این نظام است      

 160هـای اجرایـی موضـوع مـاده           یکپارچه و با هماهنگی کلیه دستگاه     
 کارگیری اسناد مـذکور      قانون برنامه چهارم توسعه و نظارت بر فرآیند به        

شی از اجرای آن به صورتی مستمر ضروری به نظـر           و اعمال بازخورد نا   
  .می رسد

  
ها در    پذیری ساختمان   نقش معماران در کاهش آسیب    

  برابر زلزله 
های جامعه متخصصان معماری در     بررسی نقش معماران و سیاست    

خیـز حـاکی از آن اسـت کـه معمـاران نقـش                کشورهای پیشرفته زلزله  
تواننـد    عهـده دارنـد و مـی      های طراحی بر    راهبری تخصصی را در گروه    

ای ارتقاء بخشند که خطـر و خرابـی           گونه  سطح آگاهی متخصصان را به    
ناشی از زلزله را تا حد امکان کاهش دهند از سوی دیگر معماران یـک               

های طراحی سازگار با زلزله هستند و نیز نقـش بـسیار              عضو کلیدی تیم  
درعـین  . ده دارندمهمی در عملیات بازیابی و بازسازی پس زلزله را برعه  

های تحقیقاتی هستند که هدف آنهـا تـدوین           حال آنها عضو کلیدی تیم    
های نوین در فرآیند  ای و بکارگیری تکنولوژی های طراحی لرزه نامه آیین

  . پذیری در برابر زلزله است کاهش آسیب
ای، مقدمات ظهـور      فقدان نگرش جامع و تخصصی به طراحی لرزه            

گیـری از تکنولـوژی در اواخـر قـرن            ظم را بـا بهـره     های نامن   پیکربندی
دید تـاریخ گرایانـه حـاکم بـر قـرن نـوزدهم کـه               . نوزدهم فراهم آورد  

داد  های منظم سوق مـی  گیری از پیکربندی ها را به سوی بهره      ساختمان
در اوایل قرن بیستم از سوی تعدادی از معماران پیشرو به ویژه در اروپـا               

مـارانی کـه اعتقـاد بـه دمیـدن روح زمـان و       مورد حمله قرار گرفت؛ مع   
بعـدها ایـن جنـبش بـه        . تکنولوژی عصر خود در کالبد معماری داشتند      

نمونه بارز ایـن سـبک غرفـه سـویس در           . المللی معروف شد    سبک بین 
  .  پاریس است1930نمایشگاه 

  

  
   ، لوکوربوزیه1930المللی پاریس،  نمونه سویس در نمایشگاه بین  -1شکل        
  ای گیری از پالن آزاد و نماهای شیشه قرارگیری ساختمان بر روی پیلوت، بهره         

  Arnold et al, 2006: مأخذ                                                              
  

شناســانه  گیــری زیبــایی هنگــامی کــه معمــاران شــروع بــه بهــره      
 نمودنـد، مـشکالت پیکربنـدی       های فلزی و بتنی در سـاختمان        اسکلت

المللی که منجـر بـه        های سبک بین    تعدادی از ویژگی  . ای بروز کرد    لرزه
  : ها شد عبارت بودند از ای ساختمان تضعیف کارکرد لرزه

طراحان اغلـب بـدون     : ها یا پیلوت      ها روی پایه    قرارگیری ساختمان  •
ای حاصـل از عـدم یکپـارچگی سـازه در             درک عمیق از اثرات لرزه    

 . کنند ارتفاع، طبقات ضعیف و نرم تولید می
جـایگزین کـردن    : پالن آزاد و محدود کردن دیوارهای باربر داخلی          •

ها و دیوارهای سبک به جای دیوارهای بنایی، جـذب انـرژی را           قاب
های داخلی به شدت کاهش و قابلیت تغییر مکان سـازه را              در بخش 

ای و آسـیب      ازهدهد که منجر به تخریب عناصـر غیرسـ          افزایش می 
 . شود احتمالی در سازه می

بکـارگیری فـراوان    : افزیش قابل مالحظه سطوح شـفاف خـارجی          •
نماهای سبک به ویژه شیشه ای قابلیت جذب انـرژی را کـاهش و              

 . تغییر مکان ساختمان را افزایش می دهد
  

حرکت اقدامات کـاهش آسـیب پـذیری بـه سـوی            
  ای مبتنی بر کارایی  طراحی لرزه

ای   رویـه   های اخیر، خسارات ناشـی از زلزلـه، افـزایش بـی             هدر ده 
خسارات وارد آمده بسته به افزایش تـراکم سـاختمانی در           . داشته است 
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های قدیمی تجاری و خـدماتی        خیز فعال، وجود ساختمان     مناطق زلزله 
دهـد، تخریـب      ها را افزایش مـی      برداری از آنها هزینه     که وقفه در بهره   
محتویات ساختمان به ویژه در مناطقی که صنایع        ای و     عناصر غیرسازه 

. کنـد   اند، افزایش پیـدا مـی       و کارخانجات پیشرفته را در خود جای داده       
هـای کـشورهای پیـشرفته دنیـا بـه حـداقل              آمار مرگ و میر در زلزله     

های مالک عمـل      نامه  دهد که هدف آیین     رسیده است و این نشان می     
ن شده است، اما از طرفـی نارضـایتی         آنها در ارتباط با ایمنی جانی تأمی      

مالکان، مؤسسات بیمه و نهادهای دولتی را از کـارایی مـورد انتظـار از              
بینـی    نامه به همراه داشته است؛ زیرا خسارت مالی فراتـر از پـیش              آیین

هـای    شود که زلزله    بینی می   پیش. این گروه و بسیار هنگفت بوده است      
هـای   هزینه مـالی بـر دوش گـروه   های رخ داده    آتی چندین برابر زلزله   

 .گذارند نفع می ذی
در مقابل رویکرد طراحـی مبتنـی برکـارآیی قـادر بـه تبیـین یـک                      
های ذینفع و     المعارف یا زبانی مشترک است که مباحث میان گروه          دایره

هـای طراحـی      متخصصین طراحی را در فرآیند توسعه و انتخاب گزینـه         
عیـین سـطوح ایمنـی و حفاظـت از          کند و چهارچوبی برای ت      تسهیل می 

های  سازد تا بدین وسیله گروه های مترتب بر آن مهیا می       دارایی و هزینه  
بـا  . ها و انتظارات خود از پروژه باشـند         بینی خواست   نفع قادر به پیش     ذی

هایی اسـت کـه در    ح قادر به طراحی ساختمانااستفاده از این روش، طر    
های جـاری بـه       نامه  راساس آیین های طراحی شده ب     مقایسه با ساختمان  

  )186، 1387موسوی،  (. کارایی باالتر و آسیب کمتری دست پیدا می کنند
  

ای مبتنـی بـر کـارایی و          ماهیت فرآیند طراحی لـرزه    
  ارتباط آن باطرح ریزی معماری

ای مبتنی بر کارایی دقیقاً به ارزیابی این مـسئله            فرآیند طراحی لرزه  

ادث طبیعی بـه ویـژه زلزلـه کـارایی احتمـالی            پردازد که در برابر حو      می
  ساختمان و نحوۀ تجربه حادثه مذکور از سوی ساختمان چگونه است؟ 

ا چند یک ی در قالب   یار طراح ی با انتخاب مع   یی بر کارا  ی مبتن یطراح
 از  ی از بحـران ناشـ     یفـ یهـر هـدف تعر    . شود  یان م ی ب ییهدف کارا 

ب را  یـ ن تخر ی از ا  یاش ن یآمدها  یکند و پ    یب را ارائه م   یسطوح تخر 
هـا    بین آس یا. کند  ی از خطر زلزله ارائه م     یمتناسب با سطح مشخص   

مدت زمـان   (م  یرمستقیم و غ  ی مستق ی مال یها  نهیدر قالب سوانح، هز   
ـ  یدر عـ . شود  یان م یب) ها و خدمات    ستمیاز کار افتادن س    م ین حـال ت

داران، بـر   مانند بهره ذینفع   افراد   یها  ازها و خواست  ید ن یبا  ی م یطراح
 کــه بــر ارزش و نــوع یر افــرادیمــه و ســایهــا، مؤســسات ب بانــک
نـد  یم در فرا  یرگذارند اما به طـور مـستق      ی از ساختمان تأث   یبردار  بهره
  . شرکت ندارند، مدنظر قرار دهندیطراح
 یهـا   یژگین و ی مهمتر یی شامل شناسا  ی مقدمات ی معمار یطراح     

 یین اثـر بـسزا     سـاختما  یی کـارا  یتوانـد رو    یساختمان است که مـ    
 یری مناسـب در بـه کـارگ    ی مقـدمات  یانتخاب طـرح معمـار    . بگذارد

. ت اسـت  یار حائز اهم  ی بس یی بر کارا  ی مبتن یند طراح یتر فرا   اثربخش
 ینـه هـا   ی گز یک سـر  یـ م شد،   ی تنظ ییبه محض آنکه اهداف کارا    

ل پاسـخ   یـ ه و تحل  یـ تجز (ی سازه ای  ها  یساز  ک و مدل  یطرح شمات 
 سـاختمان را در     ییشود تا کـارا     یانجام م ) ه وارد یساختمان به بارها  

ن یدر حال حاضـر مهندسـ     .  کند ینیب  شی مختلف حادثه پ   یوهایسنار
 ی معمـار  ی طراحـ  یتوانـد مبنـا     یار دارند که مـ    ی در اخت  یمنابع اندک 

رد، لـذا توسـعه     یـ  قـرار گ   ییک از اهـداف کـارا     یـ  هر   ی برا یمقدمات
 مناسب  یها  یتژ استرا یی کمک به معماران در شناسا     یراهنماها برا 

  .رسد ی به نظر می اثربخش ضروری مقدماتیها ه طرحی و تهیطراح

  
  
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  ATC/BSSC, 2006,4:      مأخذ                                                         دیاگرام فرآیند طراحی مبتنی بر کارایی   -2شکل 

  

 انتخاب اهداف کارایی

های مقدماتی  توسعه طرح
 ساختمان

 دستیابی به کارایی

 بازنگری طرح

بلی خیر کند؟ آیا کارایی اهداف را تأمین می انجام طرح
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  165 ،1387موسوی،  :       مأخذ                  ی             ریزی معمار  جایگاه طراحی سازه در فرآیند طرح-3شکل                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

 
  

  244، 1387موسوی، : مأخذ             . پذیری بنا در برابر زلزله   سازمان مدیریت برنامه تدوین اسناد کاهش آسیب-4شکل 
   

 های ذینفعکنترل خواست و نیاز گروه

 تهیه و توسعه طرح سازه ساختمان

 تهیه و توسعه خدمات و تجهیزات موردنیاز

 تهیه و توسعه طرح تأسیسات ساختمان

 تعریف پروژه

 تدوین اهداف

 سیستم، فرم و فضا طراحی 

 ارزیابی

 اجرای پروژه

 ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  معاونت برنامه
  و کاهش خطرپذیری زلزلهکمیته تدوین معیارها

  وزارت مسکن و شهرسازی
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 کمیته مدیریت پروژه

کمیته راهبردی 

ریزی و مدیریتکارگروه برنامه
عناصروهاسیستمکاراییتدوینکارگروه

و عناصرهاکارگروه تدوین کارایی سیستم

کارگروه مدیریت بحران
کارگروه تهیه و تدوین راهنماهای طراحی

هایکارگروه تهیه و تدوین راهنماهای گروه

کمیته فنی
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ای مبتنـی بـر کـارایی بـرخالف                از سوی دیگر فرآیند طراحی لـرزه      
های تجویزی پیشین و جاری و به دالیل زیـر بـا ماهیـت              نگرش روش 
  .ریزی معماری در انطباق است  فرآیند طرح

 نخست آنکه انجام هر دو مستلزم طی نمودن فرآیندی است که با            
دوم آنکه هـر    . پذیرد  ن می تدوین اهداف آغاز شده و با ارزیابی طرح پایا        

دو فرآیندی تکرار شونده هستند و مادامی که طرح ارائه شده، اهـداف را   
های مجدد و ارزیـابی آن مـدام          تأمین ننماید این چرخه برای تهیه طرح      

های   سوم آنکه در فرآیند تهیه طرح، انسان در مقام گروه         . گردد  تکرار می 
طراحی سـازه در    . ر مؤثر دارند  ساز در هر دو فرآیند حضو       ذینفع و تصمیم  

فرآیند طرح ریزی معماری اساساً پس از آنکه فضای معمارانـه تـصور و              
بازخورد حاصل از طرح سازه     . تواند صورت پذیرد    استنباط شده باشد، می   

  . بر طراحی فرم و فضا تأثیرگذار خواهد بود
  

ای مبتنـی بـر       سازمان برنامه طراحی معمـاری لـرزه      
  کارایی 

    دستیابی به اهداف فرآیند طراحی مبتنی بر کارایی یک عزم همگانی           
  : های زیر، محقق خواهد شد نماید که با برداشتن گام را طلب می

پذیری بنا در برابر زلزله در  شناسی ارزیابی نحوه کاهش آسیب روش -1
  عرصه طراحی معماری

 ها و راهنماهای طراحی معماری تدوین روش -2
 نهادهـای تخصـصی متعـددی، مقولـه کـاهش          در ایران مراجـع و    

اما بررسی شـرح وظـایف    . نمایند  پذیری در برابر زلزله را دنبال می        آسیب
توانند   این نهادها نشانگر آن است که دو نهاد دولتی و تخصصی زیر می            

ای مبتنی بر کارایی را ایفا        نقش هسته اصلی سازمان برنامه طراحی لرزه      
  : نمایند

ی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از طریـق         ریز  معاونت برنامه  -1
معاونت فنی و کمیته تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری زلزله که         

تواند به تدوین برنامـه مـذکور و          با همیاری نهادهای تخصصی می    
اختصاص اعتبارات و منابع مالی و انسانی تا دسـتیابی بـه اهـداف              

  . طرح اقدام نماید
یق مرکز تحقیقـات سـاختمان و       وزارت مسکن و شهرسازی از طر      -2

مسکن به عنوان مجری برنامه مذکور، وظیفـه سـازماندهی کلیـه            
نهادهای تخصصی، پژوهشی، آموزشی مرتبط با طرح را تا حصول          

  . نماید به نتایج موردنظر دنبال می
های مبتنی بر کارایی که از سوی آژانس          سیر تحول مجموعه روش        

ای بـرای کـاهش       متحده تحـت برنامـه     ایاالت   2مدیریت بحران فدرال  
 میالدی تعریف شد و نتـایج       1992ها در سال      ای ساختمان   خطرات لرزه 

راهنماهـایی بـرای بهـسازی      ” تحـت عنـوان      273آن در نشریه شماره     

 و سند پیوست آن در قالب ATC / BSSC, 2003)( 3“ها ای ساختمان لرزه
ارش راهنماهـایی   پیشنهاداتی در بـاب گـز     ” با عنوان    274نشریه شماره   

 منتـشر   (ATC / BSSC, 1997) 4“هـا  ای سـاختمان  برای بهسازی لـرزه 
د و اصالحاتی که بر این دو نشریه اعمـال شـد و نتـایج آن بـه                  ـردیـگ

 آژانـس بـا عنـوان       343 میالدی در نشریه شماره      1999ترتیب در سال    
ارزیابی گزارش برنامه ملی کاهش خطر زلزله تحـت         : مطالعات موردی ”
و نشریه شماره   5“ها  ای ساختمان   وان راهنماهایی در باب بهسازی لرزه     عن

هایی در باب بهسازی      ها و توصیه   دستورالعمل” آژانس تحت عنوان     356
نـشریه اخیرالـذکر     (ACSE, 2000). انتـشار یافـت  6“ها ای ساختمان لرزه

  . نامه ارتقاء داد  را تا سطح تبدیل شدن به آیین274 و 273نتایج نشریات 
ــوق  ــشریات ف ــماره     ن ــشریه ش ــراه ن ــه هم ــذکر ب ــن 40ال  انجم

هـای    ای سـاختمان    ارزیابی لرزه ” تحت عنوان    7های کاربردی   تکنولوژی
 9ن مهندسـین سـازه کالیفرنیـا      ـ انجمـ  1995ال  ـه سـ  ـریـ و نش  8“یـبتن

 مهندسی زلزله مبتنی بـر کـارایی        -2000انداز سال     چشم”تحت عنوان   
ـ (SEAOC,1995)  10“ها ساختمان ه ارتقـاء دو پـروژه بـسیار حیـاتی     ب

 بـا عنـوان     283ت بحـران فـدرال در قالـب نـشریه           ـریـ ـدیـس م ـآژان
 11“ یک برنامه عملیـاتی    -ها  ای مبتنی بر کارایی ساختمان      طراحی لرزه ”

EERC, 1996.) ( برنامه عملیاتی طراحـی  ” تحت عنوان 349 و نشریه
  .).EERI,2000( انجامید 17“ای مبتنی بر کارایی لرزه
 میالدی براساس نتایج    2002ساختار هدایت پروژه که در اوایل سال            

الذکر بنیان گذاشته شد و براساس آخرین دسـت           منتشر در نشریات فوق   
 تحـت عنـوان     2006 آژانـس بـه سـال        445آوردهای منتشر در نشریه     

 بر آن تأکید    13“ای مبتنی بر کارایی     نسل جدید راهنماهای طراحی لرزه    ”
 سازمانی متشکل از سه کمیته و شـش  )(ATC/BSSC, 2006 گردید،

حل برای سـازماندهی نهادهـای تخصـصی          ترین راه   کارگروه را مناسب  
تواند  دهد که می  پیشنهاد میپذیری در برابر زلزله مرتبط با کاهش آسیب

در انطباق با موقعیـت و شـرح وظـایف نهادهـا و مراجـع تخصـصی و                  
  . ماندهی گرددساز ایران به شکل زیر ساز تصمیم

راهبری زیر نظر مرکـز     : فنی ج : مدیریت پروژه، ب  : سه کمیته الف        
شناسـی ارزیـابی و      تحقیقات ساختمان و مسکن در هر دو مرحلـه روش         

هـا    این کمیتـه  . تدوین راهنماهای طراحی حضور مستمر خواهند داشت      
ضامن مدیریت و دستیابی به دانش فنی و نظـارت بـر کارهـای انجـام                

مسلماً انجام ایـن برنامـه      . های اجرایی خواهد بود     ته توسط کارگروه  گرف
باید در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور صورت پذیرفته و             اجرایی می 

ای است که     های فرادست و تخصیص اعتبارات ویژه       ریزی  نیازمند برنامه 
می باید توسـط کمیتـه تـدوین معیارهـا و کـاهش خطرپـذیری زلزلـه                 

  .دسازماندهی گرد
های برنامه را با نظـام فنـی و اجرایـی     کمیته مدیریت پروژه فعالیت 

کشور و قوانین مالک عمل تطبیق داده و چنانچه الزم باشـد نیازهـا و                
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خواست کمیته فنی را به کمیته تدوین معیارهـا و کـاهش خطرپـذیری              
ــد داد  ــال خواهـ ــه انتقـ ــیم . زلزلـ ــشاوران و تـ ــاب مـ ــای  انتخـ هـ

هـای     موردنظر برای انجام خدمات کارگروه     پژوهشگران،کارشناسان جرء 
تخصصی در چهارچوب اهداف، چشم اندازها و برنامه زمان بنـدی زیـر             

هـای    کمیتـه فنـی کلیـه تـالش       . نظر کمیته مدیریت پروژه خواهد بود     
نماینـدگانی از   . نمایـد   سـازی مـی     هـا را هماهنـگ و یکپارچـه         کارگروه
وکمیتـه  . ور داشته باشند  باید در کمیته فنی حض      های مذکور می    کارگروه

ها و پیشنهاداتی را در مورد نحـوه تهیـه و تـدوین               راهبری پروژه توصیه  
بنـدی انجـام      دست آوردهای پروژه، افراد شاغل در برنامه و برنامه زمان         

ست آوردها  دهد و در نهایت بازنگری فنی و محتوایی د          خدمات ارائه می  
هنـده کمیتـه فنـی در       های تـشکیل د     کارگروه. را برعهده خواهد داشت   

  .  آمده است4شکل 
ریزی و مدیریت، اطمینان از این مسئله اسـت           هدف کارگروه برنامه       

انداز برنامـه دسـت خواهـد یافـت و نتـایج آن قابـل                 که پروژه به چشم   
این کارگروه دربر گیرنده یک . های ذینفع خواهد بود دسترس برای گروه

ای رسـمی بـرای       سـی و برنامـه    هـای برر    ساختار مدیریت پروژه، هیأت   
ای مبتنـی بـر       های ذینفع درخصوص طراحی معماری لرزه       آموزش گروه 

هـا و عناصـر       کارگروه تهیه و تدوین کارایی سیـستم      . کارایی خواهد بود  
ای  هــای عملیــاتی بــرای ارزیــابی کــارایی لــرزه ای توســعه روش ســازه

طـر  های سـاختمانی در سـطوح مختلـف خ       طرحهای معمارانه و سیستم   
ها و    وظایف کارگروه تهیه و تدوین کارایی سیستم      . زلزله را بر عهده دارد    

ای   ای شبیه کارگروه تهیه و تدوین کارایی عناصر سـازه           عناصر غیرسازه 
های و اجزاء     ای ساختمان   است با این تفاوت که بر روی عناصر غیرسازه        

ی طـرح   کارگروه مدیریت بحران، اهداف مال    . کند  معمارانه آن تمرکز می   
هایی بـرای محاسـبه سـود و          وظیفه آن توسعه روش   . نماید  را دنبال می  

های مختلف طراحی لرزه ای مبتنـی بـر کـارایی             زیان بکارگیری روش  
هایی برای ترکیـب سـطوح        کار اصلی این مجموعه توسعه روش     . است

مختلف بحران با سطوح مختلف کـارایی اسـت تـا از خـالل آن طیـف            
هـای    ای به عنوان مبنایی برای نسل جدیـد روش         وسیعی از اهداف لرزه   

راهنماهای طراحـی اسـنادی هـستند کـه از سـوی            . طراحی ظهور کند  
این . ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت       معماران در فرآیند طراحی لرزه    

راهنماها به شکل مبانی فنی اقدامات طراحـی ظهـور کـرده و موجـب               
ا، خواسـت و امکانـات صـنعت     ای بـا نیازهـ      انسجام فعالیت طراحی لرزه   

تنظیم این راهنماها وظیفه کارگروه تهیـه و تـدوین          . شوند  ساختمان می 
توانند بـه صـورت       گردد که اعضای آن می      راهنماهای طراحی تلقی می   

  . الذکر باشند همزمان عضو سه کارگروه فوق
ریـزی   های ذینفع به عنوان منابع و ابزارهای برنامه راهنماهای گروه 

گـذاری در صـنعت       لکان و مؤسسات مالی عالقمند بـه سـرمایه        برای ما 
راهنماهای مذکور  . شود  سازان غیرفنی تولید می     ساختمان و سایر تصمیم   

های آموزشی برای انتخاب اهداف کـارایی مناسـب و            دربر گیرنده روش  
ابزارهای مالی دستیابی به این اهداف است که آنان را در درک مفـاهیم              

بایـد بـه    ایـن راهنماهـا مـی    . رسـاند   رایی یاری مـی   طراحی مبتنی بر کا   
هـای    ای غیرفنی نوشته شده و حاوی اطالعات تـصویری و مثـال             شیوه

تنظیم ایـن راهنماهـا وظیفـه کـارگروه تهیـه و تـدوین              . کاربردی باشد 
تواننـد بـه      گردد که اعضای آن می      های ذینفع تلقی می     راهنماهای گروه 

  .  باشندصورت همزمان عضو سه کارگروه نخست
  

  گیری  نتیجه
 و  یژه حوزه معمار  ی کشور به و   یی و اجرا  ی اسناد نظام فن   یبررس     

 هـدف   ی از آن است کـه اسـناد مـذکور پاسـخگو           ی حاک یشهرساز
 را با هـدف     یگذار  هی سرما یها  ها و پروژه     طرح یریپذ  بیکاهش آس ”

باشـد و نقـش       ینمـ “ وسـازها    بناها و استحکام ساخت    یمنیش ا یافزا
ار ین اسناد مذکور بس   ی در تدو  یا   و حرفه  یماران و جوامع دانشگاه   مع

 بـه رونـد رو بـه توسـعه          یگر با نگاه  ی د یاز سو . کمرنگ بوده است  
شرفته شاهد  ی پ ی در کشورها  یا   لرزه ی طراح یها  نامه  نییها و آ    روش

 آوردن بـه    ی و رو  یآور فعل    و الزام  یزی تجو ی طراح یها  گذر از روش  
. می هـست  یی بر کـارا   ی مبتن یا   لرزه ی طراح  چون ی منعطف یها  روش

نـد بـا مراحـل      یت و فرآ  ین انطباق را از نظر ماه     یشتریروش مذکور ب  
 یتـوان فقـدان اسـناد جـامع طراحـ           ی دارد، لذا م   ی معمار یزیر  طرح
د، فرصـت قلمـداد نمـود و        یـ  تهد ی سازگار با زلزله را به جا      یمعمار

 یا  لـرزه ی معمـار ی طراحـ یها و راهنماها    نامه  نیین آ ینسبت به تدو  

  .  اقدام نمودیی بر کارایمبتن
 متـشکل از    یل سـازمان  ی نمودن هدف فوق مستلزم تشک     ییاجرا     

قـات سـاختمان و     یرنظـر مرکـز تحق    یته و شـش کـارگروه ز      یسه کم 
 زلزله  یریارها و کاهش خطرپذ   ین مع یته تدو یمسکن و به تبع آن کم     

 بنـا  یریپذ بیآس نحوه کاهش یابی ارزیشناس روش ـ  الف: به منظور
هـا و   ن روشی تـدو - و ب  ی معمـار  یدر برابر زلزله در عرصه طراحـ      

 درخصوص یساز میمطالعه و تصم.  استی معماری طراحیراهنماها
ه یـ  آراء و نظـرات کل     یبنـد   د براساس جمـع   یبا  ی مذکور م  یمحورها

د یـ با ینفـوذ و محـصوالت آن مـ    ینفع و ذ  ی ذ یها  متخصصان و گروه  
  . ان باشدشی ایازهای نیپاسخگو
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