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  سخن مؤلف 

 
اي  مالحظـه  مقـدار قابـل   بـه ) به عنوان مثال كشور ژاپـن (خيزي كشور ايران از آسياي شرقي هر چند شدت لرزه

نظيـر   ي جهـان بـي   كمتر است، با وجود اين، آمار تلفات زلزله در كشور ايران در مقايسه با جمعيـت آن در همـه  

يكـي از كارهـاي اساسـي در    . م در برابر زلزله استتوجهي عمومي به ساخت و ساز مقاو علت اين امر، بي. است

. جهت حل اين مشكل، تدوين و تأليف مراجع آموزش مهندسي براي جامعه دانشگاهي و مهندسي كشـور اسـت  

سـازي نيـز اقـدامات اساسـي     هاي مناسبي براي عموم مردم، در جهـت فرهنـگ  در كنار آن بايد با تدوين كتاب

  . صورت گيرد

رهنگ سازي براي باال بردن كيفيت ساخت و ساز در كشور ما در برخي موارد درسـت نيسـت   متأسفانه رويكرد ف

هايي كه تقريبا در هـر دهـه خسـارات جـاني و     كندتر از سرعت وقوع زلزله. و در برخي موارد نيز بسيار كند است

  .ناپذيري را به بار مي آوردمالي جبران

  :اينجا دو مساله وجود دارد

بلكـه شانسـي،   ) گيرانهآن هم نه آگاهانه و پناه(نفر  10شديد ده ها هزار نفر مي ميرند و حدود  در يك زلزله: الف

  .يابندآن هم نه زير ميز و الي چاچوب در، بلكه كنار ميز و كنار صندوق، بعد از چند روز نجات مي

  . در يك زلزله شديد نبايد بيشتر از چند نفر مجروح شوند: ب

  . هستيم» الف«وضعيت  متاسفانه اكنون ما در

  . برسيم» ب«بايد به وضعيت                                                                  

  چگونه؟                                                                                                                

 

 نفـر؟  10نفر؟  5اند؟ اند و زنده ماندهنفر در ايران در زمان زلزله خودشان پناه گرفته چنددر طول نيم قرن گذشته 

  اند؟كجا پناه گرفته

همه مردم بدانند كه حضور  تاتاكنون چه اقدامات فرهنگ سازي براي باالبردن كيفيت ساخت و ساز انجام شده 

  م است؟مداوم مهندس ناظر در محل ساختمان، الزمه ساخت ساختمان مقاو

و بـا    منظور انجام وظيفه در راستاي اين رسالت، اينجانب بر آن شدم تا بر اساس دستاوردهاي مهندسي زلزله به

  . تقديم كنموطنان عزيز همرا به » مهندسانزلزله براي « كتابهاي گذشته توجه به تجربيات مربوط به زلزله

كنند به اينكـه بـه   رخي از مهندسان و همكاران افتخار ميام كه بتاكنون بارها شنيده 1376هاي چه بسا در سال

  ! هايي هستند كه حتي نيازي نيست به آنجا مراجعه كنندعنوان مهندس ناظر، درگير پروژه

كتـاب را   هـايي از قسـمت بنـدي  خانم سبا سـروري اسـتايل  . اندخواني كردهآقاي مصطفي اخوات كتاب را نمونه

  .شودتشكر ميميمانه صايشان صادقانه از زحمات .اندبرعهده داشته

ـاب  شائبهآقاي محمد كرمي شاهنده كمك بي  ـان   . انـد داشـته و طـرح جلـد   اي در فرآيند توليد اين كت از لطـف ايش

ـاتيس، تـالش   . شودصميمانه تشكر مي ـاي  آقاي رضا كرمي شاهنده عالوه بر مديريت توليد انتشاراتي فـدك ايس ه

ـا دقـت        . اندت كتاب انجام دادهزيادي در راستاي افزايش كيفي ـاراتي ب آقاي مجيدرضـا زروئـي مـديرعامل ايـن انتش

  .شودكنند؛ از حوصله و زحمات اين عزيزان تقدير ميگيري ميفراواني فرآيند توليد كتاب را پي



ادات و انتقادات خود را نهند و پيشنه، منت مياساتيد، دانشجويان و مهندسان بزرگواري كه بر نگارنده

  .هاي بعدي خواهند داشتكنند، سهم بزرگي در افزايش كيفيت مطالب كتاب در چاپسال ميار

  : هدف اصلي كتاب

كارفرمايان به اهميت نظارت و دانش مهندسي وقوف بيشتري يابند تا نه تنها در راستاي منـافع كوتـاه مـدت، از    

بلكـه اگـر مهندسـان سـاختمان در     ي غيرمهندسـي و غيرقـانوني نداشـته باشـند،     مهندسان ساختمان، خواسته

  . اي خود، قصوري دارند، به آنها تذكر بدهندخصوص وظيفه حرفه

باب شود، و در آن بگوييم از زلزله گريـزي نيسـت،   » زنگ ساختمان مقاوم«شايد بهتر باشد به جاي زنگ زلزله 

ها مقاوم نباشد چه خرابـي   درخصوص نحوه وقوع زلزله با نمايش فيلم توضيحاتي بدهيم و بگوييم اگر ساختمان

هـا  كند و آموزش دهيم كـه راه جلـوگيري از ايـن خسـارات ايـن اسـت كـه سـاختمان        ها و خساراتي ايجاد مي

جويي اندك كوتاه مـدت،  كند براي صرفهآموزي ديگر قبول نميخود چنين دانشخودبه. مستحكم و مقاوم باشند

فهمد كه در فرايند ساخت و ساز، بايد چـه اقـداماتي   ودش ميخطر بزرگي را در درازمدت به جان بخرد و قطعا خ

  .كندبيند بلكه او را بازخواست مياو ديگر مهندس ناظر را صوري و تشريفاتي نمي. انجام دهد
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