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درآمد

ایــن نوشــتار در ارتبــاط بــا بخشــی از تجارب مهندســان مشــاور معامری و شهرســازی
آســتان قــدس رضــوی در زمینــۀ حفاظــت و احیــاء حــرم مطهــر رضــوی اســت .در جریان
توســعه ،گاهــی رسعــت آنقــدر زیــاد اســت کــه فرامــوش میکنیــم قلــب تپنــده و
هســتۀ اصلــی فضاهــای قدســی ،نیــاز بــه مراقبــت و پایــش دارد .ایــن گونــه اماکــن،
نیــاز بــه حفاظــت و مراقبــت دارد .نیــاز اســت در آنهــا ،الگــوی جامــع حفاظتــی مبتنــی
بــر دســتورالعملهای اســتاندارد پایهریــزی شــده ســاری و جــاری باشــد .ایــن برخــورد
منیتوانــد بــر مبنــای اقدامــات موضعــی باشــد ،بلکــه بایــد بــه صــورت دامئــی و مســتمر
در متامــی اماکــن قدســی مــاک عمــل قـرار گیــرد.
در همیــن راســتا ،همــکاران در مشــاور قــدس ،اقدامــات جامعــی را آغــاز کردهاند که
در ایــن مجــال بــه بخشــی از آنهــا پرداختــه میشــود کــه در قالــب رویکــرد مهندســی
جهــت ارزیابــی آســیبپذیری و بهســازی لــرزهای در حــرم رضــوی اســت .رونــد اجرایــی
ایــن اقــدام بــه ایــن من ـوال بــود کــه در گام اول ،هســتۀ اولیــۀ گــروه راهــردی ایــن
فعالیــت بــا عنـوان گــروه حفاظــت و ارزیابی آســیبپذیری و بهســازی لرزهای متشــکل
از متخصصیــن و افـراد صاحــب نــام در ایــن حــوزه شــکل گرفــت .ایــن گروه بــا همکاری
ســازمان حریــم حــرم کــه در پشــتیبانی و تأمیــن تجهیـزات و امکانــات ،همکاری بســیار
ارزنــدهای داشــتند ،ایــن کار بــزرگ را رشوع کردنــد.
در ایــن نوشــتار ،در بخــش اول ،مبانــی نظــری موضــوع تبییــن میشــود .بخــش دوم،
بــه تبییــن تجربـهای عملــی از ایــن نــوع رویکــرد کــه در رسدر نقارهخانــه انجــام شــده
اســت ،م یپــردازد.

تبیین مبانی نظری

رویکــردی کــه مــا در بحــث بهســازی مــد نظــر داشــتیم ،مهندســی تحلیلــی یــا
مهندســی بــر اســاس مایکروســکپی بــود .در ایــن رویکــرد ،عمـاً از عملیــات ریاضــی و
دادههــای کمــی اســتفاده میکنیــم و تفســیر وقایــع فیزیکــی ماننــد قوانیــن طبیعت و
اصــول مهندســی و بــا طــرح و اجـرا ،همـراه بــا بهرتینیابیهــا در فرآیندهــای ریاضــی،
تبییــن ،ارزیابــی و انتخــاب میشــوند .بــه عبــارت دیگــر ،در کنــار شــناخت تجربــی کــه
حاصــل شــده ،بــا بهرهگیــری از دادههــای کمــی ،اطالعــات ارزشــمندی از هــر یــک از
بناهــا بــه دســت میآوریــم کــه از آنهــا در دسـتیابی بــه بهرتیــن راه حــل و بهرتیــن
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مهندســی تحلیلــی فرصــت شــناخت کامــل ،جامــع و مانــع
را از ابعــاد و زوایــای بنــا فراهــم منــوده و بــا تحلیــل آنهــا
راهکارهــای بهینــه را ارائــه میمنایــد .اگــر فرآینــد شــناخت از
ابعــاد و زوایــای بنــا بهدرســتی صــورت نگیــرد و بهدرســتی
تحلیــل نشــود ،راهکارهــای عالجبخشــی و روشهــای
پیشــنهادی مرمــت هــم درســت نخواهــد بــود .امــکان دارد
خطــا داشــته باشــیم .بنابرایــن روشهایــی کــه اســتفاده
میشــود ،بایــد بــر اســاس ادلــه و شــناخت کاملی باشــد کــه از
طریــق ابـزار دقیقــی کــه بــه کار میبریــم ،بــه آن برســیم .دوم
آنکــه تحلیلهــای کالســیک در ایــن مرحلــه فایــده نــدارد .باید
بناهــا بــه صــورت سـهبعدی تحلیــل شــوند .بــه ایــن طریــق،
میتـوان ضعفهایــی را کــه در بنــا حاصــل شــده بــه صــورت
سـهبعدی مشــاهده و تحلیــل کــرد و آســیبپذیری بنــا را در
ابعــاد و زوایــا تشــخیص داد.
نکتــۀ بعــدی غیرخطیبــودن مصالــح اســت .هامنطــور که
میدانیــد مصالــح مــورد اســتفاده در بناهــای تاریخــی طبیعی
هســتند .از ایــن رو ،رفتارهــا هــم غیرخطــی اســت و طبیعتـاً
منیت ـوان بــه صــورت خطــی بــه آن نــگاه کــرد .رفتــار آنهــا
کنرتلشــده نیســت و همچنیــن در کنــش اقلیــم بنــا و زمیــن
در صورتــی میتوانــد محاســبه شــود کــه بتوانیــم مهندســی
تحلیلــی را در آنهــا تجربــه کنیــم.

مبانی حفاظت و مرمت

بــر ایــن مبنــا ،بــرای مقاومســازی در حــرم رضــوی ،ســه
ســطح مــد نظــر ق ـرار گرفــت .اوالً اینکــه ابزارگــذاری دقیــق
و پایــش اولویــت اصلــی کار ق ـرار گرفــت .در گ ـزارش دقیق ـاً
اشــاره میشــود کــه چــه روشهایــی را بــه کار بردیــم و بـرای
شــناخت ،از چــه اب ـزاری بهــره جســتیم .گام دوم مهندســی
تحلیلــی ،تحلیلهــای کمــی در قالــب مدلســازی و تحلیــل
عــددی اســت .گام ســوم کــه مهمتریــن گام اســت ،نحــوۀ
انتخــاب بهرتیــن راهــکار و گزینــۀ مداخلــه اســت کــه از
حساســیت باالیــی برخــوردار اســت .در ایــن مرحلــه ،بــه
کارگیــری اســتانداردهای برگرفتــه از منشــور مرمــت ملــی یــا
اســتانداردهای تعیینشــده بـرای فضاهای قدســی و همچنین
تجــارب معــاران تجربــی از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت.
در موضــوع حفاظــت و مرمــت فضاهــای قدســی ،توجــه
بــه یــک رسی معیارهــای اصلــی رضوری اســت .اول ،اینکــه

گزینــه بهرهمنــد میشــویم.
در ایــن رویکــرد ،ســه ســطح کاربــردی مــورد اســتفاده قـرار
گرفته اســت:
ســطح اول ،مهندســی تجربــی اســت کــه برگرفتــه از علــم
و دانــش مهندســان تجربــی کشــور بــوده و ادبیــات شــفاهی
بســیار غنــی را شــامل میشــود .معــاران تجربــی در حــوزۀ
حفاظــت ،احیــا و مرمــت بناهــای تاریخــی ،تالشهــای
ارزنــدهای داشــتند و بهرهگیــری از ســبک کار و نــوع رویکــرد
آنهــا در ایــن زمینــه از ارزش خاصــی برخــوردار اســت .ایــن
اشــخاص رسمایــۀ بســیار ازشــمند و بینظیــری هســتند کــه
گاهــی از آنهــا غفلــت کردیم و نتوانســتیم در تربیت نیروهای
جدیــد از پشــتیبانی آنهــا اســتفاده کنیــم.
ســطح دوم ،مهندســی قیاســی یــا آییننامـهای اســت .ایــن
ســطح رضورت تدویــن منشــور مرمــت ملــی یــا دســتورالعمل
جامــع حفاظــت اماکــن قدســی را بیشــر منایــان میســازد و
نــوع و میـزان مداخــات را تعییــن میکنــد.
ســطح ســوم ،مهندســی تحلیلــی یــا قــدری اســت .ایــن
ســطح بــا بــاال بــردن میــزان شــناخت از بناهــای تاریخــی،
فرصــت تحلیــل ،ارزیابــی و رســیدن بــه راهربدهــای بهینــه را
میــر میســازد.
ایــن ســطوح الزم و ملــزوم هــم هســتند و کاربــرد آنهــا در
کنــار هــم معنــا پیــدا میکنــد.
در اسـراتژیها ،ارزیابیهــا و حفاظــت بناهــای تاریخــی ،با
پیرشفتهــای ابـزاری کــه در زمینههــای نــرم افـزاری ،ابزارهای
دقیــق ،مصالــح و تکنولوژیهــای نانــو و امــکان کنــرل رفتــار
مصالــح بــه وجــود آمــده ،مهندســی تحلیلــی در کنــار و برتــر
از مهندســیهای تجربــی و آییننامــهای کاربــری دارد .ایــن
بــه دلیــل چهــار موضــوع زیــر اســت کــه روشهــای تجربــی
و روشهــای آییننامـهای در آنهــا توانایــی تحلیــل و ارزیابــی
ندارند.
از دالیــل رجحــان و برتــری مهندســی تحلیلــی در بررســی
بناهــای تاریخــی بــه دو عامــل میتــوان اشــاره کــرد .اول
اینکــه بناهــای تاریخــی تابع زمان هســتند ،بنابراین مهندســی
تحلیلــی متامــی عوامــل آسیبرســان را در طــول زمــان بــه
دقــت مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داده و نقــش آنهــا را
در فرســودگی بنــا تعییــن و راهکارهــا را متناســب بــا عوامــل
آسیبرســان ارائــه م یمنایــد.

مانــدگاری ،تزئینــات و عملکــردی بــا هــم متفاوت هســتند .به
همیــن طریــق ،مهندســی حفاظــت و مرمــت و مقاومســازی
آنهــا متفــاوت خواهــد بــود.

شهایتحلیل
رو 

بـرای تحلیــل دادههــا ،روشهــای مختلفــی را مد نظــر قرار
دادیــم .بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل تاریخــی ،ســعی کردیــم
اطالعــات کاملــی را از آنچــه از گذشــته وجــود داشــته ،شــامل
تکنیــک ســاخت ،زمــان ســاخت ،موقعیــت و رشایطــی کــه
ایــن آثــار و بنــا شــکل گرفتنــد ،اندیشــه و نــوع فکــر و تکنیک
معــاران تجربــی کــه در ایــن زمینــه کار کردنــد و اندیشــۀ
حاکــم بــر آن زمــان ،بررســی کــرده ،از آن در تحلیــل دادههــا
بهرهمنــد شــویم.
دومیــن روش مــورد اســتفاده بــرای تحلیــل ،اســتفاده از
تحلیــل کیفــی اســت .در ایــن روش ،رشایــط حــال ســازه بــا
دیگــر ســازههای مشــابهی کــه رفتــار آنهــا فهمیــده شــده
اســت ،مقایســه میگــردد (مقایســۀ تحلیلــی و تطبیقــی) .در
نهایــت ،رویکــرد تحلیلــی اســت کــه از مدلهــای ریاضــی و
تحلیلهــای ســازهای بـرای تحلیــل دادههــا اســتفاده میگــردد.

مهندسیبناهایتاریخی

پس از تحلیل دادهها ،جریان مهندســی بناهای تاریخی در
ســه ســطح مقاومســازی ،حفاظــت و مرمــت دنبــال میشــود.
اولیــن ســطح ،موضــوع مقاومســازی اســت .مقاومســازی
مواجهــۀ ســازهای نســبت بــه بنــا دارد و مقاومســازی بســر،
کرس ـیچینی و پــی و اصــل بنــا را در بــر میگیــرد.
ســطح دوم ،موضــوع حفاظــت مــداوم و مســتمر را دنبــال
میکنــد .بــا ایــن رویکــرد ،پیشــگیری بهــر از درمــان اســت.
بــا بهرهگیــری از روشهــای پیشــگیری آســیبهای بناهــا
از اقلیــم (انــواع هوازدگــی) ،زمیــن (رطوبــت و نشســت)،
بیولوژیکــی و تغییــر میکروســازهها میتوانــد بــه حداقــل
رســیده و از صدمــه دیدگــی بنــا بــا بهرهگیــری از مهندســی
حفاظــت ،جلوگیــری بــه عمــل آیــد .ســطح ســوم ،مرمــت
اســت .مرمــت بیشــر به بخــش معامرانــۀ بنا و تزئینــات تعلق
میگیــرد و تفســیر و تحلیــل ســازهای کمــری دارد .پــر کــردن
ترکهــا بــدون توجــه بــه علتهــای ســازهای و اثــر پــر کــردن
و تعویــض قســمتهای آســیبدیده در استحکامبخشــی

در بحــث حفاظــت و مرمــت ایــن امــر بایــد در نظــر گرفتــه
شــود کــه ایــن علــم و تکنیــک ،چنددانشــی اســت و مــا بایــد
از دانشهــای مختلــف بهــره بگیریــم .ب ـرای حفاظــت ،تنهــا
متخصصیــن مرمــت یــا معــاری کافــی نیســت و نیازمنــد
بهرهگیــری از حوزههــای علمــی مختلــف ،تکنیکهــای
گوناگــون و تخصصهــای دیگــر هســتیم .دوم ،اینکــه درســت
اســت متامــی اج ـزا و عنــارص هــر بنــای تاریخــی از اهمیــت
خاصــی برخــوردار هســتند ،امــا متامیــت ،یکپارچگــی و
همپیونــدی آنهــا بســیار بااهمیــت اســت .ب ـرای منونــه ،در
کارهــای مرمتــی کــه در بــازار تهـران صــورت گرفت ،شــاهد آن
بودیــم کــه بــه جــای بــه کارگیــری روشهــای اصیــل حفاظــت
و مرمــت ،بیشــر پوستهســازی صــورت گرفــت و اصالــت و
یکپارچگــی بنــا را زیــر ســؤال برد .ســوم ،اینکــه ارزش و اصالت
بناهــای تاریخــی را منیتـوان بــا معیارهــای ثابــت تعییــن کرد.
متناســب بــا فضــا و مکانی کــه در آن هســتیم ،بــا مجموعهای
از معیارهــای خــاص رسوکار داریــم کــه باید شناســایی شــده و
از آنهــا بهــره گرفــت .در نهایــت ،بایــد در نظــر داشــته باشــیم
کــه مــا در حــرم هســتیم و رعایــت جوانــب ایمنــی و حفاظت
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .بایــد ایمنــی و حفاظــت
مــورد توجــه باشــد ،زیــرا مــا نســبت بــه زواری کــه بــرای
زیــارت مــرف میشــوند ،مســئولیم و وظیفــه داریم نســبت
بــه امنیــت و حفاظــت آنهــا بــه درســتی فکــر و برنامهریــزی
کنیم .
در حفاظــت و مرمــت بناهــای تاریخی ،ســه بخــش اجرایی
وجــود دارد کــه بایــد شــناخته شــود و مــورد توجــه باشــد.
بخــش اول ســفتکاری ســازه شــامل مقاومســازی بســر،
مقاومســازی پــی و اجــزای مختلــف ســازهای بناســت کــه
بایــد بــا رویکــردی درســت بــه آنهــا نگاه کنیــم .بخــش بعدی،
حفاظــت از قســمت بیرونــی یــا مقطــع اســت کــه ارتبــاط
بیــن محیــط و بنــا را کنــرل شــده برقــرار میمنایــد .ایــن
بخــش بــه مانــدگاری و ایمنــی بنــا کمــک میکنــد .ســومین
بخــش مربــوط بــه تزئینــات قســمت داخلــی بناســت کــه
تکمیلکننــدۀ کیفیــت و زیبایــی آن بــوده ،ب ـرای حفاظــت و
مرمــت آن بــه کارگیــری ظرافــت و دقت امــری رضوری اســت.
مهندســی ارتبــاط و پیوســتگی ایــن ســه بخش بســیار مهم
اســت .حفاظــت میتوانــد در فرمهــا ،دتایلهــا و انتخــاب
م ـواد و مصالــح نقــش داشــته باشــد .آســیبهای پایــداری،

داشــن انحــراف بنــا از ایدهآلهــای آن میتوانــد ســبب
ســنجش نقــاط ضعــف و امکانهــای مقاومســازی و
دخالتهــا شــود.
 .7ارائــۀ طــرح بهینــه بــرای مقاومســازی ،بــا توجــه بــه
رشایــط بنــا و امکانــات و محدودیتهــای بیناملللــی و
منشــورات می ـراث جهانــی و ملــی و اســتانداردهای مصــوب
ب ـرای اماکــن قدســی تهیــه میشــود .رشایــط اج ـرای طــرح،
شــامل حفاظــت بنــا در حیــن دخالتهــا ،مصالــح و
ایمنیهــای جمعــی ،رعایــت پیوســتگیها و وابســتگی جزئــی
از مــن طــرح اســت.
در ایــن مرحلــه ،تشــکیل شــورای نخبگــی متشــکل از
متخصصــان رشــتههای مختلــف دخیــل در حــورۀ مرمــت و
اف ـراد آشــنا بــا محیــط ،رضوری اســت .ایــن شــورا بــه اتــکای
منشــورهای بیناملللــی ،مقــررات می ـراث جهانــی و ضوابــط
ملــی و اســتانداردهای محلــی و موضعــی نســبت بــه تعییــن
شــیوۀ مداخلــه و میــزان مداخلــه و درصــد مداخلــه در
حوزههــای مختلــف اقــدام میمناینــد .حفاظــت بــر مبنــای
مهندســی تحلیلــی میتوانــد یــک اعتبــار جهانــی بـرای مــا بــه
ارمغــان آورد .مهندســی تحلیلــی فرصتــی اســت بـرای اینکــه
بتوانیــم ضوابــط بیناملللــی را بــر مبنــای تفکــر و اندیشـههای
بومــی ،بــا اســتفاده از تکنولــوژی ،فناوریهــا ،ســختافزارها و
نرمافزارهایــی کــه بــه آنهــا دســت یافتهایــم ،در دس ـتیابی
بهرتیــن الگــو و روش بــه کار ببندیــم .در ادامــه ،یــک منونــه از
فرآینــد اج ـرای ایــن شــیوه ارائــه میشــود.

نگاهی به سابقۀ لرزهخیزی مناطق اعتاب

ابتــدا شایســته اســت نگاهــی داشــته باشــیم بــه ســابقۀ
لرزهخیــزی در مناطــق محــل احــداث اعتــاب مقدســه و
ســاختامنها بــا مصالــح و فرمهــای ســازهای مســاجد و
حرمهایــی کــه در ایــن نقــاط وجــود دارنــد .زلزلــۀ دشــت
بیــاض ،ســال  1347بــا بزرگــی  7.14ریشــر بــا فاصلــۀ
روســطحی حــدود  33الــی  34کیلومــر رخ داد .تصاویــر  1و
 ،2ایــن ســازه را قبــل و بعــد از وقــوع زلزلــه نشــان میدهنــد.
خســارتها شــامل قابهــا ،قوسهــا ،طاقهــا و فروریخــن
آرایههــای معــاری اســت .اگــر آرایـهای وجــود داشــته باشــد،
فرومیریــزد ،امــا گنبدهــا فرمهــای نســبتاً پایدارتــری دارنــد و
تنهــا دچــار تــرک و خســارت خواهنــد شــد.

کل بنــا و افزایــش دوام و عمــر بنــا ،اصلیتریــن هــدف بخــش
مرمــت اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه رضوری اســت کــه در
هــر بخــش کار حفــظ اصالــت ،یکپارچگــی و حفظ شــخصیت
اصلــی بنــا از اهمیــت بس ـزایی برخــوردار اســت.
در مهندســی تحلیلی بـرای ارزیابــی و مقاومســازی بناهای
تاریخــی انجــام مراحــل زیــر و اســتفاده از مــدارک فنــی،
اندازهگیریهــا ،تشــخیص کمــی ،تحلیلهــا و قضاوتهــا در
تصمیمگیریهــا مــورد نیــاز اســت:
 .1هندســه و آســیبها ()Damages & Geometry
یــا مستندســازی هندســی :در ایــن مرحلــه ،فــرم و هندســۀ
اجــزای ســازهای و سیســتم بنــا ،اعــم از الیههــای زمیــن،
کرســیچینیها ،پــی و متــام اجــزای بنــا و قســمتهای
هـوازده و فرســایشهای ظاهــری ،عمیــق و هندســۀ تغییـرات
و تعمیرهــای گذشــته و ترکهــا ،مســیر ترکهــا بــه صــورت
رســم شــبکۀ تــرک بررســی میشــود.
 .2خــواص مکانیکــی (فیزیکــی) و شــیمیایی مصالــح
( )Materials Prespectives & Damagesیــا مستندســازی
مصالــح :در ایــن مرحلــه ،مــدل رفتــاری مصالــح و پارامرتهــای
مربوطــه و خ ـواص مصالــح فرســوده شــده و ه ـوازده مــورد
بررســی قــرار میگیــرد.
 .3مدلســازی و تحلیــل عــددی کلــی بنــا اعــم از زمیــن،
کرس ـیچینی (پــی) و اصــل بنــا :در ایــن مرحلــه ،آنالیزهــای
عددی و ترســیم تنشها با اســتفاده از مدلســازی محاســباتی
شــکل ســه بعــدی بــه خــود میگیــرد (Computational
.)modeling
 .4داشــن تنشهــا یــا مستندســازی مهندســی بنــا (Stress
 :)distributionsبررســی در هــر مقطــع و مقایســۀ ایــن
تنشهــا بــا خــواص و تــوان مصالــح موجــود بــه عنــوان
ارزیابــی اول
 .5بارگــذاری موجــود ( )Loadingو تأثیــر و بارگذاریهــای
غیرعــادی و بحرانــی ممکــن (زلزلــه) ،بــا داشــن مــدل
تحلیلــی ( :)Computational modelingبــا بارگذاریهــا و
مستندســازی وضــع موجــود بنــا ،میتـوان بـرای هر بارگــذاری
بــا رشایــط ممکــن ،وضعیــت ایمنــی ،تغییــر شــکلپذیری و
رفتــاری بنــا را پیشبینــی منــود .در ایــن قســمت ،ارزیابــی دوم
انجــام میگیــرد.
 .6ارائــۀ طرحهــای مقاومســازی در مرحلــۀ ششــم بــا

تصویر  :1امامزاده سلطان محمد عابد در کاخک گناباد (قبل زلزله)

تصویر  :2امامزاده سلطان محمد عابد در کاخک گناباد (بعد زلزله)

تصویر  :3مسجد جامع بروجرد (قبل زلزله)

تصویر  :4مسجد جامع بروجرد (بعد زلزله)

تصویر  :5مسجد جامع بروجرد (بعد زلزله)

تصویر  :6مسجد سلطانیه بروجرد (قبل زلزله)

تصویر  :7مسجد سلطانیه بروجرد (بعد زلزله)

تصویر ۸و  :۹مسجد سلطانیه بروجرد (قبل و بعد زلزله)

منونــۀ بعــدی ،زلزلــۀ ســیالخور در ســال  1385بــا بزرگــی 6
ریشــر و فاصلــۀ روســطحی  34کیلومــر اســت .تصاویــر  3تــا
 ،5وضعیــت ســازه قبــل و بعــد از زلزلــه را نشــان میدهنــد .در
تصویــر ،ترکهــا ،خســارتها و ســقوط آرایههــا در رسدر اصلــی
مشــخص اســت .در هــان زلزلــه ،مســجد ســلطانیۀ بروجــرد نیز
دچــار خســارت شــد و آواری از ریــزش آرایههــا بــه جــا مانــد.
(تصاویــر  6تــا )9
تصاویــر  10و  ،11مربــوط بــه مســجد کبــود تربیــز اســت.
زلزلــه در اینجــا  7ریشــر و در فاصلــۀ روســطحی  70کیلومــری
بــود .عکسهــا پیــش از توســعۀ مســاحت و رشایــط فعلــی بعــد
از مرمــت را نشــان میدهنــد .تصاویــر  12تــا  ،15مربــوط بــه
ســال  1396و زلزلــۀ رس پــل ذهــاب اســت .در مســجد شــهر رس
پــل ذهــاب ،آرایههــا فروریختــه ،کنارههــای رسدر تــرک خــورده،
پشـتبندها در آســتانۀ ریــزش اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
در ایــن بنــا ،بخــش مهمــی از مصالــح ،از مـواد نویــن اســت ،امــا
جزییــات آرایههــا و اتصــال آن ،انعطافپذیــری نــدارد .ایــن
مقــدار تخریــب در ســازههایی بــا ایــن فــرم ،در زلزلــه مــورد
انتظــار اســت.
تصویــر  ،16مربــوط بــه مســجد جامــع قــر شــیرین پــس
از زلزلــه اســت .ایــن بنــا ترکهایــی خــورده اســت .بــا آنکــه
محــدود اســت ،خســارت وجــود دارد .اگــر بخواهیــم تیــپ ایــن
ســازهها را بــا درصــد خســارتهای مختلــف طبقهبنــدی کنیــم،
میتـوان رابطـهای پیــدا کــرد کــه چگونــه اگــر شــتاب زلزلــه بــه
تدریــج افزایــش پیــدا کنــد ،ســطح خســارتها افزایــش مییابــد.
منحنــی تصویــر  ۱۷ایــن امــر را نشــان میدهــد .خــط منحنــی
بــه مــا میگویــد در زلزلههــای نســبتاً خفیــف ،خســارتهای
نســبتاً بزرگــی را تجربــه خواهیــم کــرد.

تصویر  :16مسجد جامع قرص شیرین
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تصاویر 12و  :۱۳مسجد رس پل ذهاب
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تصویر ۱۸

تصویــر  ،18محــدودۀ ایران و کشــورهای همســایه را نشــان
میدهــد .اعتــاب مقدســه بــر روی عکــس بــا ســتارۀ آبــی
مشــخص شــدهاند .در راهنــای نقشــه ،هــر چــه بــه رنــگ
قرمــز پررنــگ برویــم ،مناطــق بــا شــدت زلزلــۀ بزرگتــری
مــورد انتظــار اســت .اعتــاب مقدســه در عــراق امــکان
لرزهخیــزی کمــری نســبت بــه دیگــر مناطــق و کشــورها دارد.

ارزیابی و مدلسازی حرم رضوی

بــر اســاس رویکــرد مهندســی ،فرآینــد کاهــش خطرپذیــری
در مجموعــۀ حریــم حــرم رضــوی تدویــن شــد .بیــش از
 100فرآینــد مرتــب شــدند و نقــش بخشهــای مختلــف
جهــت پیگیــری کــردن ایــن فرآیندهــا ،بــرای رســیدن بــه
نتیجــۀ مطلــوب مشــخص شــد .رسفصلهــاي فرآينــد كاهــش
خطرپذيــري عبارتانــد از:
 .1تهيۀ دستورالعمل طراحی اختصايص اماكن
 .2بهسازي لرزهاي
 .3مديريت بحران
 .4ارزيايب رشيانهاي حيايت
 .5تحليل مديريت ريسك
.6مستندسازي
بـرای ایــن کار ،اسـراتژی ایــن بــود کــه تجربیــات جهانــی را
جمـعآوری کردیــم .بــا متخصصیــن داخلــی و خارجــی ارتبــاط
برقــرار شــد .آزمایشهــای الزم بــرای شــناخت و بررســی
صــورت پذیرفــت .نیروهــای مــورد نظــر را تربیــت کردیــم.
بــرای انجــام مراحــل و وارد کــردن تکنولوژیهــای مــورد
نیــاز ،جلســات متعــددی بــا تعــداد زیــادی از دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها ،رشکتهــای متخصــص در زمینــۀ بهســازی
لــرزهای یــا ارزیابــی آســیبپذیری و تعــدادی از متخصصیــن
شناختهشــدۀ بیناملللــی در مشــهد برگ ـزار شــد .تبــادل نظــر
صــورت گرفــت .ریــز فعالیتهــا تدویــن و زمانبنــدی
متعاقــب آن تعریــف شــد .برخــی از فعالیتهــا در درون
انجــام و برخــی برونســپاری شــد .همچنیــن گزارشهــای
مــوردی و گزارشهــای پیرشفــت کار تدویــن شــد .در ادامــه،
مطالعــات میدانــی در قالــب م ـوارد زیــر بــه انجــام رســید:
 .1شناســایی فــوری نقــاط آســیبپذیر ،تهیــۀ لیســت کنــرل
و ارائــۀ طــرح
 .2انجام مطالعات ژئوتکنیک لرزهای

 .3تهیۀ شناسنامههای فنی و بهسازی لرزهای پروژهها
تصویــر  ،19منطقهبنــدی حــرم مطهــر اســت .روضــۀ منوره
در مرکــز ق ـرار دارد و هــر چــه بــه ســمت بیــرون میآییــم،
بــه دورۀ متأخــر میرســیم .قســمت تاریخــی حــرم عمدتـاً در
مرکــز اســت .بــا برنامــۀ زمانبنــدی ،بـرای دنبالکــردن فرآینــد
کاهــش آســیبپذیری ،دســتورالعملهای نحــوۀ بازدیدهــای
ادواری ،تهیــۀ شناســنامۀ فنــی و انجــام آزمایشــات مــدون بــه
گروههــای برداشــت ابــاغ شــد.
در تصویــر  ،20اگــر ایــن نقشــۀ کلــی حــرم باشــد ،نقــاط
آبیرنــگ گامنههــای ژئوتکنیکــی اســت کــه ب ـرای شناســایی
مشــخصات ژئوتکنیکــی ســایت احــداث و بهرهبــرداری شــده
اســت .بخشــی از ایــن گامنههــا از قبــل در زمــان حفــاری
زیرگــذر وجــود داشــت و بخشــی اضافــه شــد .تصاویــر  21و
 ،22طیــف طــرح لــرزهای ســاختگاه و شــتاب نگاشـتهای
مصنوعــی ســازگار بــا ایــن طیــف اســت کــه بـرای حــرم مطهر
تهیــه شــده تــا تحلیلهــای لــرزهای را بــا دقــت باالتــری انجــام
دهیــم .مطالعــۀ تاریخــی انجــام شــد و با مجموعــۀ مطالعات
تاریخــی ،ســیر و رونــد تکویــن کار حــرم مطهــر شــناخته و
تقــدم و تأخــر بناهــا ،ناپیوســتگی بیــن بناهــا و تفــاوت بیــن
مصالــح و تکنیکهــای ســاخت بررســی شــد.
در تصویــر  ،23بخشهــای هاشــور خــورده ،قســمتهای
قدیمیتــر اســت .بقیــۀ قســمتها بعــد از انقــاب
ســاماندهی شــدهاند .رسدر ســاعت و رسدر نقارهخانــه کــه
موضــوع اصلــی ایــن نوشــتار اســت ،در دو نقطــه از صحــن
عتیــق بــا قدمتــی حــدود  400ســال قــرار دارنــد( .تصویــر
 )24ایــن فرآینــد ،بــا برداشــت اطالعــات معــاری آغــاز شــد.
آســیبهای موجــود شــناخته شــد .حــدود  50ســال پیــش،
بخشهایــی از بــام رسدرهــا بتنــی شــده و بخشهــای بتنــی
مربــوط بــه ایــن مداخلــه اســت کــه خســارتهای آنهــا را در
تهای
مجموعــه عکسهــای تصویــر  26م یبینیــد .خســار 
جرزهــای آجــری و پشــت مقرنسهــا نیــز مشــخص اســت.
متجموعــۀ عکسهــای تصویــر  ،27مقرنــس رسدر ســاعت
را نشــان میدهــد .خســارتی کــه وارد شــده ،ترمیــم انجــام
شــده و ترکهــای پشــت مقرنــس مشــخص اســت .در ایــن
فرآینــد ،رفتارســنجی بــه عنـوان ابـزاری برای بــه دســت آوردن
اطالعــات و راســتیآزمایی طرحهــا اســتفاده شــد .تصاویــر 28
و  ،29ابزارهایــی کــه اســتفاده شــد را نشــان میدهنــد .نتایــج
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مجموعه تصاویر  :30آزمایش دبل فلت جک

ایــن ابزارهــا در قالــب منودارهــا رونــد تغییــر رفتارهــا و تغییــر
پارامرتهــا را متأثــر از عوامــل بیرونــی نشــان میدهــد و بــه ما
در مدلســازی تحلیلــی اطالعــات کمــک میکنــد .تجهی ـزات
آزمایشــگاهی تهیــه شــد و بـرای اســتخراج اطالعــات مصالــح
بنایــی و کارگاه آزمایشــگاه محلــی تأســیس گردیــد .در ایــن
آزمایشــگاه ،تسـتهای مربــوط بــه مصالــح بنایــی ،بر اســاس
اســتاندارهای ب ـهروز دنیــا انجــام شــد .آزمایشــات مجموعــۀ
حریــم حــرم امــام رضــا(ع) ،اولیــن بــار در ای ـران ،حــدود 15
ســال پیــش بــود.
در ایــن فرآینــد ،از آزمایشهــای دبــل فلــت جــک ،بــرش
مــات ،آزمایــش بــن بــا چکــش اشــمیت ،دســتگاه اُلرتاســنیک
ب ـرای مــدل السیســته ،کُــر گیــری ب ـرای اســتخراج مقاومــت،
آزمایــش ارتعــاش محیطــی ،دســتگاه ژئــورادا بـرای شناســایی
ناپیوســتگیها ،آزمایــش حــد مجــاز جابهجایــی یــک قــوس
و کاشــت میلگــرد در مصالــح اجــری و بنایــی تاریخــی بــا
کمــک تســت پــوالد اســتفاده شــد .بــر ایــن اســاس ،مدلهــای
تحلیلــی آمــاده شــدند و در نرمافزارهایــی فایناتلمنــت ،بــا
دقــت حداکــری بررســی گردیدنــد.
اگــر مــا رابطــهای بیــن بــار و جابهجایــی بــرای مســائل
مهندســی مصالــح آجــری تعریــف کنیــم ،تصویــر  ،31منــودار
آن بــا تفــاوت قابــل توجــه نســبت بــه مصالح مــدرن امــروزی
اســت .اگــر بهتدریــج بــار اضافــه و جابهجایــی ایجــاد
شــود ،اول نازککاریهــا تــرک میخورنــد .در گام بعــدی،
اگــر قــدری کوچــک بــار افزایــش پیــدا کنــد ،ترکهــا عمــق
پیــدا کــرده و اندامهــای بــارور خســارت میدهنــد .ایــن
مســئله ،خســارتهای ســازهای نــام دارد .بــه محــض وارد
شــدن خســارتهای ســازهای ،افــت مقاومــت رشوع شــده
و تغییــر شــکل بــه صــورت جهشــی افزایــش پیــدا میکنــد.
نــازککاری فروریختــه ،شــکل ظاهــری بنــا ترکهــای بــزرگ و
انحـراف از قائــم یافتــه و فرمهــا ریــزش میکنــد .اگــر همیــن
رونــد ادامــه پیــدا کنــد ،بخــش بزرگــی از ســازه فرومیریــزد.
کوچــک بــودن ایــن محــدوده در ســازههای اجــری ،چالــش
اصلــی اســت .متــام مشــکل بــا ســازههای تاریخــی و بنایــی
ایــن اســت کــه تغییــر شــکلها و نیروهــای بســیار جزیــی،
باعــث ترکهــای ســازهای و غیرســازهای میشــود و متناســب
بــا معیــار پذیــرش مــا ،ممکــن اســت ایمنــی جانــی را بــه خطر
بیانــدازد یــا ایمنــی و اصالــت و ارزش تاریخــی بنــا را مخــدوش

کنــد یــا ارزش هــری را از بیــن بــرد .بــا آن مدلهــا و معیارهــا
در ســطوح مختلــف بــار لــرزهای ،بــا توجــه به شــناختی کــه از
طیــف ســاختگاه پیــدا شــد ،آســیبپذیری بنــا محــرز اســت.

شهای بهسازی
رو 

بــه طــور عــام ،هــر روشــی کــه باعــث کاهــش خســارت
شــود ،مــد نظــر اســت .بـرای منونــه ،اضافــه کــردن دیوارهــای
برشــی بتنــی یــک روش اســت( .تصویــر  )32ایــن روش مــورد
توجــه ق ـرار گرفتــه و تحلیــل شــد .روش دیگــر ،سبکســازی
اســت( .تصویــر  )33بخشهایــی از ســازه را ســبک کنیــم
تــا بــه کاهــش بارهــای لــرزهای کمــک کنــد .روش دیگــر،
پستنیدهکــردن جرزهــای آجــری بــا اســتفاده از کابلهــا
و اســرندهایی اســت کــه بــا حفــر گامنــه در جرزهــا قابــل
تعبیــه اســت( .تصویــر  )34همچنیــن جداســازی پایــه که یک
روش نســبتاً جدیــد اســت (تصویــر  )35و روش دیگــر ،تحــت
عنـوان ابــر قــاب بتنــی اســت (تصویــر  )36کــه دفنکــردن یــا
کارگذاشــن یــک قــاب در پشــت منــا و جرزهــای رسدرهاســت
کــه فضــای زیــادی ب ـرای اســتفاده و کار گذاشــن املانهــای
ســازهای میدهــد .روشهــا بــا هــم مقایســه شــدند( .تصویــر
 )37روشهــای جداســازی لــرزهای و ابــر قــاب مــا را بــه ســطح
ایمنــی جانــی و کیفیــت بهســازی مطلــوب میرســاند .بقیــۀ
روشهــا کارســاز نیســتند.
مداخــات بالتبــع هم ـراه روشهــا ،بررســی شــد تــا تیــم
کارشناســی دربــارۀ روش بهســازی تصمیمگیــری کنــد .هــدف
ایــن بــود که تعــادل حــد مداخالت در بهســازی انتخاب شــود.
گزارشهــای ارزیابــی کیفــی و کمــی و طرحهــای مقدماتــی
در قالــب چهارچوبهــای اســتاندارد ،تدویــن و بــه کارفرمــا
ارائــه شــد.
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جمعبندی

ایــن فرآینــد دربــارۀ رسدر ســاعت ،بابالســام ،دارالســیاده
و بخشهــای مجــاور روضــۀ منــوره و گنبــد طــا نیــز صــورت
پذیرفــت کــه در مراحــل مختلفــی قــرار دارنــد .مطالعــات
مدلســازی تــا حــدی توســعه پیــدا کــرد و مدلهــای تحلیلــی
نتایــج مقدماتــی را نشــان میدهــد .شایســته اســت دو
نکتــۀ پایانــی در جمعبنــدی اشــاره شــود .نکتــۀ اول ،یــک
تذکــر اســت .اگــر اعتــاب مقدســه کــه ســازههای تاریخــی و

کسازی
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آســیبپذیر لــرزهای هســتند ،بهســازی نشــود و توســعه بــدون توجــه بــه آن صــورت گیــرد ،هــر بحـران احتاملــی آینــده در اثــر
زلزلــۀ احتاملــی را دو چنــدان کردهایــم .بهــر اســت در ایــن حالــت ،توســعه صــورت نگیــرد ،زیـرا بــا انجــام آن بــدون توجــه بــه
بهســازی لــرزهای ،بحـران تشــدید میشــود .نکتــۀ دوم طــرح یــک پرســش اســت .بــا توجــه بــه چالشهــای مطالعــات مهندســی
ماننــد تأمیــن منابــع ،ایــن پرســش در انتهــا مطــرح اســت که باالخــره برای انتخــاب روش بهینــه برای بهســازی ،کدامیــک از هدف
یــا می ـزان مداخــات مهمتــر اســت؟
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