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ﯾﺎدداﺷﺖ

بنیانگذار شبکه ملی شتابنگاری زلزله ایران

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻫﻮار*
همیشه اولین نفرها نقشــی تعیینکننده در سرنوشت یک بحث
یــا موضوعی تازه و نو دارند .اینکه یــک نفر در زمان خودش بتواند
پیشــرو در یک علم باشــد و بتواند ایده خود را بهصورت سیستمی
ملی پایهگذاری کند ،بســیار ارزشمند است که ایشان این مهم را به
سرانجام رسانید .در بحث شــتابنگاری زلزله در ایران نیز مهندس
معینفــر اولین نفری بودند که نقشــی تعیینکننــده در پیریزی و
ایجاد شبکه ملی شــتابنگاری ایران داشــتند .البته فضای علمی
و مهندســی ایــران در اواخر دهه  ۴۰و  ۵۰خورشــیدی قابل قیاس
با فضای امروزی نبوده اســت و مســلما مســیر ایجاد یک شــبکه
اندازهگیری جنبش نیرومند زمین در ایران ،مسیری سخت و مملو از
موانع گوناگون بوده است .وی پس از تحصیل در دانشگاه واسدا در
ژاپن در رشــته مهندسی زلزله ،در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه
مشــغول به کار شــد و شروعکننده تدوین بســیاری از آییننامهها و
دستورالعملهای فنی بوده و پیشنویس اولین آییننامه زلزله برای
ایران را در ســال  ۱۳۴۳تهیه کرد .عالوه بر اســتاندارد  ۵۱۹که شاید
قدیمیترین دســتورالعمل فنی در صنعت ســاختمان ایران باشد،
تدوین آییننامه بتن ایران )آبا( در زمان تصدی ایشــان در ســازمان
شــروع شــد .از مهمترین خدمات بنیادی ایشــان در علم مهندسی
زلزله به کشــور ایران را میتوان ایجاد شــبکه ملی شتابنگاری در
سال  ۱۳۵۲خورشیدی در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه وقت و
هماکنون در مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی را ذکر کرد .وی
به درستی دریافته بود که ابزار اساسی برای پیشبرد اهداف مهندسی
زلزله در کشور و تدوین یک آییننامه مناسب برای طراحی سازههای
مقــاوم در برابر زمینلرزه دادههای بهدســتآمده از دســتگاههای
شتابنگاری اســت ،بنابراین تمام ســعی و تالش خود را معطوف
به اقناع مدیران مسئول برای اختصاص بودجه به این مهم کرد .در
زمان تصدیگری ایشــان حدود  ۳۵۰دســتگاه شتابنگار آنالوگ در
مناطق مختلفی از ایران نصب شد که زلزلههای مهمی را همچون
طبس گلشــن در ایستگاه شــتابنگار طبس ثبت کرد که بیاغراق
یکــی از مهمترین رکوردهــای زلزله در دنیا بوده کــه هماکنون در
تمامی مطالعات دنیا از آن اســتفاده شــده است .هماکنون نزدیک
به  ۴۴ســال از تأسیس شبکه ملی شتابنگاری زلزله ایران میگذرد
و ایــن مجموعه که در ابتدا با  ۳۵۰ایســتگاه راهاندازی شــده بود،
هماکنون با داشــتن بیش از هزار ایســتگاه در سرتاسر ایران و ثبت
بیــش از  ۱۲هزار رکــورد از زمینلرزههای بزرگ ایــران ازجمله بم،
زرند ،ورزقان و اخیرا ســرپلذهاب کرمانشاه ،گنجینهای ارزشمند از
این دادهها را جهت اســتفاده محققــان در ایران و دنیا فراهم کرده
اســت .این شبکه فعلی با این تعداد ایستگاه و داده را میتوان یکی
از نتایج بهسرانجامرسیده تفکرات مهندس معینفر دانست .هرچند
که ثمره اصلی این شــبکه بهروزرسانی آییننامه زلزله و استفاده از
این دادهها در صدها پروژه تحقیقاتی و دانشگاهی از دوران گذشته
تا امروز بوده است.
* عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرىآﺷﺘﯿﺎﻧﻰ

*

مهندســی زلزله در  ۵۰ســال اخیر به بلوغ و رشــدی رسیده که
میتوان ســازههایی ایمن در برابر زلزله ســاخت و جان انســانها را
حفظ کرد و این پیشرفت مدیون مردان بزرگی است که استاد مهندس
علیاکبــر معینفر یکی از آنان بود کــه از ابتدای این حرکت ،همگام
با دنیای پیشــرفته ،مهندســی زلزله را تنها و فقط با حس مسئولیت
میهنــی و حرفهای در ایران با تربیت مهندســان ،ترویج مهندســی،
تدوین اولین آییننامه ســاختمانی و راهاندازی شــبکه شــتابنگاری
در ابتــدای دهه  ۱۳۵۰با هدف ایمنی کشــور در برابر زلزله آغاز کرد.
ایشان توانست پلی بین جامعه مهندسی و علمی و سیاستگذاری و
همچنین پلی بین جامعه مهندسی زلزله ایران با انجمن بینالمللی
مهندســی زلزله برقرار کند تا جایی که مقرر شــد هفتمین کنفرانس
جهانی مهندســی زلزله در سال  ۱۳۵۷در ایران برگزار شود) .انجمن
بینالمللی به علت همزمانی کنفرانس با انقالب اسالمی ،کنفرانس
را در  ۱۳۵۸در ترکیه برگزار کرد( .افتخار آشــنایی اینجانب با اســتاد
به ســال  ۱۳۶۳در هشــتمین کنفرانس جهانی در سانفرانسیســکو
برمیگردد که فقط دو مقاله از ایران در این مجمع جهانی ارائه شــد.

این آشــنایی باعث شد که اینجانب در ســال  ۶۴از این استاد بزرگ در
اولین کالس مهندسی زلزله بعد از انقالب در دانشگاه صنعتی شریف
دعوت کنم تا دانشــجویان را با شرایط لرزهخیزی و مهندسی کشور و
اقدامات انجامشــده آشنا کنند که برای خود من هم کالس درس بود
و بســیار آموزنده .استاد معینفر در فرایند تأسیس و تدوین اساسنامه
پژوهشــگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندســی زلزله و همچنین
ایجاد انجمن مهندســی زلزله ایران نقش بسیار مهمی را داشتند که
آغازگر تحول جدیدی در گســترش و رشد مهندســی زلزله در کشور
شــد .این تحول ،تعداد مقاالت ایرانــی را در این مجمع جهانی از دو
به حدود  ۵۰۰مقاله رســاند .انجمن مهندسی زلزله ایران همزمان با
نهمین ســالگرد زلزله بم در پنجم دیماه  ۱۳۹۱با هدف قدرشناسی
و سپاســگزاری از خدمات ارزنده ایشان ،اســتاد را بهعنوان مرد سال
مهندسی زلزله برگزید .ایشان عالوهبر ویژگیهای مهندسی و حرفهای،
انســان واالمقامی بودند که با مهربانی ،رفتاری پدرانه ،صبر ،تالش و
همــت بلند خود اخالق را با تخصص و وجدان تلفیق کردند تا نقش
ماندگارتری را در عرصههای توســعه و بهویژه مهندسی این مرزوبوم
به یادگار بگذارند .امروز جامعه مهندسی زلزله خود را مدیون خدمات
ایشان میداند و بیتردید تالشهای مجدانه ایشان در طول چند دهه
گذشته هرگز از یادها نخواهد رفت.
* رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران
استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

ﺗﻼش ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎى اﯾﺮان
ﻋﻠﻰ دروﯾﺶزاده
اﺳﺘﺎد زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
آشنایی من با مهندس علیاکبر معینفر به دهه  ۴۰و اوایل دهه
 ۵۰شمسی برمیگردد .ایشــان سرپرست دفتر فنی سازمان برنامه و
بودجــه بود .اولین ایرانیای بود که در زمینه زمینلرزه در اواخر دهه
 ۳۰شمســی به کشور ژاپن رفته و در زمینه مهندسی زلزله تخصص
گرفته بود .هشــت ســالی از من بزرگتر و فارغالتحصیل دانشــکده
فنی بود .من بهسبب تدریسی که در دانشکده فنی داشتم با ذهنیت
دانشجویان فنی آشنایی داشتم .معینفر بهعلت نوع تخصصش در
زمینه زلزله با زمینشناســان زیادی مرتبط بود و براساس تحصیالت
و همچنین مشــاهدات و مطالعــات میدانی گســترده ،بهویژه بعد
از زلزلههای  ۱۳۴۱بوئینزهرا و  ۱۳۴۷دشــت بیــاض ۱۳۴۹ ،قرناوه
ترکمنصحرا و  ۱۳۵۱قیر و کارزین در فارس و  ۱۳۵۷طبس با عوارض
زمینشناختی مانند گسلش و زمینلغزش با دقت و کیفیت باال آشنا
بــود و در گزارشهای فنی خود این مشــاهدات زمینشــناختی را با
کیفیــت باال ارائه میکرد .او پیشنویس اولیــه آئیننامه زلزله ایران
را در دهه ۴۰نوشــته بود .برای من که در دانشــکده علوم دانشــگاه
تهران با تخصص آتشفشانشناســی در ســالهای دهه  ۴۰مشغول
به تدریس و تحقیق ،بهویــژه در زمینه مخاطرات زمین بودم ،وجود
مهندسی مانند معینفر که هم در سازمان برنامه سمت داشت و هم
انســان بسیار دقیقی بود و با پشتکار فراوان بهدنبال راهاندازی شبکه
لرزهنگاری شــتابنگارهای ایران بود )که در ســال  ۱۳۵۳شمســی
باالخره موفق به انجام آن شد( بسیار دلگرمکننده بود .کار مهم دیگر
که مهندس معینفر دنبال میکرد ،مطالعه زلزلههای تاریخی ایران
بود .من در کتاب »ناآرامیهای زمین« که در سال  ۱۳۶۶ترجمه کردم،
به مواردی از زلزلههای تاریخی ایران ،بهویژه در منطقه ســیراف در

خلیج فارس و در شهر ری پرداختم و به اهمیت این نوع بررسیها در
مطالعه خطر زلزله در هر کشوری به تفصیل اشاره کردم .تالشهای
معینفر با همکاری دکتر نیکالس آمبرســیز انجام میشد که نتیجه
این پژوهشها به انتشــار کتاب »تاریــخ زمینلرزههای ایران« منجر
شــد .از ویژگیهای مهم مهندس معینفر صراحت و شــجاعت در
بیان مســائل فنی و علمــی و اولویتهایی بود که در مســائل ملی
احســاس میکرد ،ولی البته همواره انصاف و تعادل در ابراز و بیان
نظر و تأییــد حرف حق ،حتی اگر از رقیــب و مخالف هم بود ،مورد
تحســین من بود .معینفر مهندس فارغالتحصیل دانشکده فنی بود
که نزدیکترین رابطه را با ما زمینشناســان فارغالتحصیل دانشکده
علوم داشــت و این موضوع هم بهدلیل شــاخه تخصصی در زمینه
مهندسی زلزله بود و هم با شخصیت ایشان که بسیار متنوع بود و با
زمینهها و تخصصها و هم با افراد و زمینههای با عالقه و تخصص
متنوع مرتبط بود .اتفاقا این نگاه معینفر همان نقطهضعفی اســت
که ما در کشورمان کم داریم و اگر در این شش دهه فعالیت و نحوه
نگاه ایشــان تقویت و ترویج شــده بود ،حــوزه تخصصی موردنظر
امروزه توســعه بیشتری همراه با ایمنی بیشتر و پایدارتری یافته بود.
خوشحالم که بعضی از بهترین شاگردان سابق من در دانشکده علوم
در سالهای بعد از فارغالتحصیلی از نزدیکترین همکاران مهندس
معینفر در زمینه مطالعه زلزلههای ایران شدند و این ارتباط علمی
را که برای کاهش ریسک الزم است ،توانستند از نزدیک با ایشان دنبال
کنند و از نحوه نگاه او به مسئله زمینلرزه بیاموزند .برای روح زندهیاد
مهندس معینفر آرزوی آمرزش و برای نسلهای جوان بعدی آرزوی
امکان تــداوم راه بزرگانی چون مهندس علیاکبــر معینفر را دارم.
زمینشناســان ایران که از ســاختار پیچیده زمین کشور خود آگاهند
کارهای بهیادماندنی و ماندگار شادروان مهندس معینفر را در زمینه
مهندسی زلزله و ایجاد شبکه شتابنگاری کشور و بهویژه طراحی و
تهیه آئیننامه مقاومسازی در برابر زلزله را گرامی میدارند .روحش
شاد و نامش ماندگار باد.

اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن زﻟﺰﻟﻪ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺪادى*
بســیاری از هممیهنان عزیز زندهیاد مهندس علیاکبر معینفر
را بهعنوان سیاستمدار ،وزیر نفت کابینه موقت مهندس بازرگان
و نماینده مجلس شــورای اسالمی میشناسند .آنچه کمتر درباره
مهندس معینفر در رســانههای عمومی ذکر شده ،خدمات ارزنده
ایشــان در زمینه مهندسی زلزله اســت .زندهیاد مهندس معینفر
فارغالتحصیل دانشــکده فنی دانشــگاه تهران در رشته مهندسی
ســاختمان بود و تحصیالت تکمیلی خود را در دانشــگاه واســدا
ژاپن انجام داد .ایشــان نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت دانش
مهندســی زلزله در ایران دارد .از خدمات ارزنده ایشــان میتوان
به همکاری با پروفســور امبرســیز از کالج ســلطنتی انگلیس در
مطالعات زمینلرزههای تاریخی ایران ،نقش ایشــان در پهنهبندی
لرزهای ایران و پایهگذاری شــبکه شتابنگاری ایران اشاره کرد .به
باور نگارنده ،پایهگذاری شبکه شتابنگاری ایران یکی از بزرگترین
خدمات علمی ایشــان به کشور ایران است .در این نوشتار اشارهای
کوتــاه به این اقدام بزرگ ملی میشــود .در روز نهم فوریه ســال
 ۱۹۷۱میــالدی ) ۱۳٥۰هجری شمســی( زمینلــرزهای با بزرگای
 ۶٫۶منطقه ســانفرناندو در جنوب کالیفرنیای آمریکا را بهشــدت
لرزانــد .مرکز این زمینلــرزه در فاصله حــدود هفتکیلومتری از
ســد پاکویما قرار داشت و بیشینه شتاب جنبش زمین در محل سد
برابر  ۲۵٫۱شتاب جاذبه از طریق یک دستگاه شتابنگاری سازمان
زمینشناســی آمریکا ثبت شد .تا آن زمان زلزلهشناسان بر این باور
بودند که بیشــینه شــتاب جنبش زمین در اثر زلزله از حد یکدوم
شــتاب جاذبه نمیتواند تجاوز کند .زمینلرزه سانفرناندو این باور
را بهکلــی دگرگون کرد .بــه فاصله کمی بعد از زمینلرزه ســال
 ،۱۹۷۱متخصصان و پژوهشــگران مهندسی زلزله به این موضوع
پی بردند که برای طراحی ســازههای مقاوم در برابر زلزله داشتن
دادههای شــتابنگاری از ملزومات اولیه است .به همین دلیل در
ســال  ۱۹۷۲میالدی ) ۱۳٥۱هجری شمســی( شبکه شتابنگاری
ایالت کالیفرنیا تأسیس شــد .مهندس معینفر که با ژرفبینی به
اهمیت دادههای شتابنگاری در برآورد خطر زمینلرزه و طراحی
ســازههای مقــاوم در برابر زمینلرزه پی برده بود ،در ســال ۱۳٥۲

اقدام به پایهگذاری شبکه شتابنگاری ایران کرد .شاید در آن زمان
کمتر پژوهشــگری به اهمیت چنین اقدام ملــی واقف بود .چنان
که کشــور همسایه ،پاکســتان ،بیش از  ۳۰ســال بعد با مساعدت
علمی شبکه شــتابنگاری کالیفرنیا اقدام به تأسیس چنین شبکه
شتابنگاریای کرد .شبکه شتابنگاری ایران که به همت زندهیاد
مهندس معینفر پایهگذاری شــد ،دادههای شتابنگاشــتی بسیار
باارزشــی را تاکنون ثبت کرده اســت؛ ازجمله شتابنگاشــتها
میتوان به شتابنگاشــت زمینلرزه  ۱۳٥۷طبس اشــاره کرد که
حتی بعد از حدود  ٤۰ســال همچنان در طراحی سازههای مقاوم
در برابر زمینلرزه در سرتاســر دنیا مورد اســتفاده قرار میگیرد .از
ویژگیهــای بارز مهندس معینفر ژرفبینی ایشــان بود .در اواخر
دهه  ٦۰و دهه  ۷۰با اوجگیری مطالعات لرزهخیزی و برآورد خطر
زمینلرزه در ساختگاه ســازههای حیاتی همچون سدها در ایران،
کمبود دادههای شتابنگاری مناسب وجود داشت .به همین دلیل
لزوم استفاده از دادههای شتابنگاری ثبتشده در مناطق لرزهخیر
دیگر جهان احســاس شــد .مهندس معینفر از مشوقان نگارنده
در جمعآروی و پردازش شتابنگاشــتهای سازمان زمینشناسی
آمریکا جهت تأســیس یک بانک شتابنگاشــتی برای استفاده در
مطالعات برآورد خطر زمینلرزه در پروژههای سدســازی در ایران
بودند .درحالحاضر ســه مرکز اصلی در آمریکا ،اروپا و ژاپن چنین
دادههایــی را از زمینلرزههــای کشــورهای مختلــف جمعآوری
میکننــد و به رایگان در اختیار عموم میگذارند .مهندس معینفر
به اهمیت تأســیس چنیــن بانکــی از دادههای شتابنگاشــتی
بهدرســتی پی برده بود .به نظر نگارنده بزرگترین خدمت علمی
مهندس معینفر ایجاد پل ارتباطی بین زلزلهشناسان و مهندسان
زلزلــه در ایران بود .شــاید تا اواخر دهه  ٦۰هجری شمســی لزوم
تبادلنظر و همکاری علمی بین زلزلهشناسان و مهندسان زلزله در
ایران بهخوبی احساس نمیشد و مهندس معینفر در تسهیل این
ارتباط نقش بســزایی داشت .این وظیفه خطیر را در ایاالت متحده
آمریکا پروفسور بروس بولت ،استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی به
عهده گرفت .هر ساله به یاد و نام ایشان لوح تقدیری به نام مدال
بروس بولت به پژوهشــگر یا متخصصی که در این زمینه فعالیت
بارزی داشــته ،اهدا میشــود .جا دارد که به سپاس و قدردانی از
زندهیاد مهندس معینفر اقدام مشابهی در ایران صورت گیرد.
* مدیر دادهپردازی مهندسی زلزله سازمان زمینشناسی کالیفرنیا
عضو هیئتمدیره مرکز دادههای شتابنگاشتی آمریکا

برای دوست و همکار گرامی »علیاکبر معینفر«

ﺗﻼش ﺑﺮاى اﻋﺘﻼى داﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﮐﺸﻮر

سرمایهای ارزشمند برای لرزهشناسی زمینلرزههای کشور و الگوی انسانی پاک

ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺎﺟﻰﻋﻠﯿﻠﻮ
اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
نخستینبار که مهندس علیاکبر معینفر را از نزدیک مالقات کردم
حدود ســال  ۱۳۶۹در یک کنفرانس مرتبط با زلزله در دانشگاه تبریز
بود .در آن زمان دانشــجوی ســال دوم کارشناسی مهندسی عمران
بودم و تنها چیزی که میدانستم این بود که ایشان اولین وزیر نفت در
کابینه مرحوم مهندس بازرگان بود .در آن زمان بهعنوان دانشــجوی
دهه شــصتی بیشتر از بحث علمی جنبه سیاسی ایشان برایم جذاب
بود .ولی بعد از اینکه ســخنرانی خود را شــروع کرده و درباره بحث
زلزله و نیاز به آییننامهها و مسائل مرتبط صحبت کردند ،بیشتر جذب
شــخصیت علمی و فنی ایشان شدم و عالقه خاصی به این زمینه در
من و خیلی از دانشــجویان آن زمان ایجاد شد .ایشان با عالقه وافر و
دلسوزی خاصی مشکالت ساختوساز کشور در مقابله با زلزلههای
احتمالــی را مطرح میکرد و کارشناســان را به تــالش برای اصالح
سیستمهای ساختوساز از طریق وضع آییننامههای مرتبط ،اصالح
قوانین و آموزش دانشــجویان ترغیب میکرد .بعدها بیشــتر متوجه
اثربخشــی تالشهای ایشان با تأسیس شبکه شــتابنگاری کشور و
تهیه اطالعات جامع زلزلهها و تهیه نخســتین آییننامههای عمرانی
در این حوزه شــدم .از آن زمان به بعد بارها در ســمینارها و جلسات
فنی ایشــان را میدیدم که هموغم خــود را برای اعتالی دانش فنی

ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺑِ ﺮﺑِ ﺮﯾﺎن
ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﻰ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﻮﯾﻮرك
روز سهشنبه  ۱۲دیماه  ۱۳۹۶دوستی خبر ناگوار درگذشت مهندس
معینفر را به من رســاند و مرا بســیار اندوهگین کــرد .در این یادنامه
تنها به یادآوری همکاریهای شــخصی و روحیه مثبت و کاری ایشان
میپردازم ،زیرا دســتاوردهای دانشــی-فنی ایشــان را دگر همکاران و
رسانههای گروهی بهخوبی پوشانده و میپوشانند.
آشنایی و دوســتی من با ایشان از ســال  ۱۳۵۱آغاز شد .در دومین
ســال کار در ســازمان زمینشناسی کشــور به علت دردسترسنبودن
گزارشهای لرزهخیزی ایرانزمین در کتابخانه سازمان زمینشناسی ،به
این اندیشه افتادم که تمامی گزارشها را برای کتابخانه گردآوری کرده
و کتابنامهای همراه با چکیده گزارشها را برای دسترسی همگان به
چاب برســانم که در سال  ۱۳۵۵به چاپ رسید .از این رهگذر ،روزی در
تابســتان  ۱۳۵۱پس از پایان وقت اداری با اتوبوس به دفتر کار ایشــان
در میدان بهارستان رفتم .با اینکه جوان تازهکار و بیتجربه و ناشناسی
بودم و ایشــان ،رئیسدفتر تحقیقات و اســتانداردهای فنی ســازمان
برنامه و بودجه کشــور ،با رویی گشــاده مرا پذیرفتــه و قول دادند که
نســخهای از گزارشهای خود را فراهم میکننــد .البته به علت کار و
مســئولیت زیاد ،این کار به درازا کشید و من هر هفته سفری با اتوبوس
یا تاکسی از باخترین نقطه شهر به خاورین نقطه آن داشتم.
با اینکه زمینلرزه در ایران همیشــه با ویرانی و کشــتار همراه بوده
و شــوربختانه هنوز هم هســت ،ولی دو زمینلرزه بزرگ ،کار مهندس
معینفر را گســترش داده و اثر مثبتی در کشور به جای گذاشته است.
زمینلرزه سهشــنبه  ۱۱تیرماه  ۱۳۳۶بندپی مازنــدران )با بزرگای (۷٫۱
فرصتی فراهم آورد تا ایشــان با پروفسور »تاچو نایتو« )(۱۹۷۰-۱۸۸۶
که برای بررســی این زمینلرزه از ژاپن به ایران آمده بودند ،آشــنا شده
و بــرای دیدن دوره مهندســی زمینلرزه بــه ژاپن برونــد .پس از آن،
زمینلرزه شــنبه  ۱۰شــهریور  ۱۳۴۱بوئینزهرا )با بزرگای  (۷٫۰ســبب
آشــنایی مهندس معینفر با پروفسور نیکالس امبرسیز )کالج سلطنتی
لندن (۲۰۱۲-۱۹۲۹ -و دکتر مایکل فرونییر دو آلب )یونســکو( در گروه
آموزشی و کار یونسکو در تهران شد .در این نشستهای پسا-زمینلرزه
بوئینزهــرا مهندس معینفــر با همکاری مهنــدس آرک مگردیچیان
) ،(۱۳۹۳-۱۳۰۶پروفسور ســدراک آبدالیان ) ،(۱۳۶۳-۱۸۹۴مهندس
کــورس آموزگار ،جــواد صالحــی و دیگــران کار روی آییننامه طرح
ســاختمانها در برابر رویداد زمینلــرزه را پی ریختند که نتیجه این کار
گروهی در ســال  ۱۳۴۷با کد شماره  ۵۱۹از ســوی مؤسسه استاندارد
منتشر شد.
دیــدار و گفتوگو و همکاری با مهندس معینفر در نشســتهای
گوناگون گروه کاری دانشی-فنی بررسی لرزهخیزی طرحهای سدهای
کشــور در مهاب ،مرکز تحقیقات ســاختمان و مسکن وزارت مسکن و
شهرسازی ،دیگر طرحهای عمرانی کشــور و کنفرانسهای کشوری و
جهانی تا زمانی که در ایران بودم برایم بســیار جالب بود .پس از پایان
کار با ایشان درباره مسائل اجتماعی-سیاسی به گفتوگو میپرداختیم.
تفســیرها و آگاهی و تجربه و خردهگیریهای ایشــان بهویژه زمانی که
وزیر نفت و نماینده مجلس بودند ،برایم آموزنده بود.
در ششــمین کنفرانس جهانی مهندســی زمینلــرزه در دهلی نو
هندوســتان ) ۱۴- ۱۰ژانویه  (۱۳۵۶/۱۹۷۷مهندس معینفر سرپرست
گروه ایرانی بودند .بودن در گروه مهندســان و دانشــمندان زمینلرزه،
شــرکت در کنفرانسهــا و گفتوگو درباره رشــتهای که بــه آن مهر
میورزید ،معینفر را شاد و سرفراز میکرد .این شادی تنها برای گرفتن
یکی ،دو نگاره نبود ،وی تمامی روز شاداب و خندان بود و همه ما را در
همه گردهماییها سرشاد میکرد.
برای بهســازی آییننامه  ۵۱۹در ســال  ۱۳۶۶در نشستهای گروه
کاری تهیه نقشه و گزارش پهنهبندی مقدماتی خطر نسبی زمینلرزه در

ایران به منظور کاربرد در طرح آییننامه ساختمانها در برابر زمینلرزه،
تصمیم گرفتیم برای نخســتینبار نقشه پهنههای لرزهخیزی کشور )با
کاربرد تاریخچه لرزهخیزی و نقشــه گســلههای لرزهزا و بررســیهای
نوزمینساختی( را آماده ساخته و در آییننامه بگنجانیم.
کار تهیه نقشه پهنهبندی و گزارش به دوش من افتاد .برای احترام
ویژهای که به ایشــان داشــتم و به پاس ارجنهادن به کار و شخصیت
مهندس معینفر ،نام ایشــان را بهعنوان نویسنده نخست نگاشتم .در
نشســت پایانی گروه کار ،معینفر نمیپذیرفتند که نویســنده نخســت
باشــند .در فرجام از ایشــان خواســتم که به پاس ارجگذاری خدمات
ایشــان در آییننامه و ارشــدی ایشان ) ۱۷ســال از من بزرگتر بودند(
ترتیب نام نویســندگان را جابهجا نکنند .خوشبختانه ایشان با دشواری

پذیرفتند )ولی وی را خشــنود نیافتم( و کار را به پایان رســاندیم .این
نقشــه و گزارش آن در اســفند  ۱۳۶۵آماده شد که در آن کشور به سه
پهنه با خطر نســبی باال و میانه و پایین تقســیم شــده بود و نتیجه این
پژوهش برای گنجاندن در طرح آییننامه فرستاده شد.
مهندس معینفر تمامی تسهیالت کار روی زمین پروفسور نیکالس
امبرســیز را در بررســیهای لرزهخیزی کشــور )در درازنای بیش از دو
ســده( فراهم کردند و خود نیز در بیشــتر پژوهشهــای زمینی همراه
ایشان بودند .شــوربختانه در کتاب »تاریخچه زمینلرزههای ایران« که
در ســال  (۱۳۶۱) ۱۹۸۲در انگلستان به چاپ رسید ،از معینفر تنها در
بخش سپاســگزاری نامی برده شــد ،درحالیکه من انتظار داشتم نام
ایشــان در رده نویسنده سوم افزوده میشــد .معینفر هرگز نسبت به

ﭘﺪر ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ زﻟﺰﻟﻪ اﯾﺮان
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زندهیــاد مهنــدس علیاکبر معینفــر را باید »پدر مهندســی
زلزلــه ایران« نامید .مهندس معینفــر اولین مهندس زلزله ایران
و پایهگذار شبکه شــتابنگارهای ایران ،از شناختهشدهترین افراد
زلزلهشناس در جامعه بینالمللی بود .از مشخصات بارز مهندس
معینفــر ،میتوان به عالقــه وافر ایشــان به بهروزنگهداشــتن
معلومات خود اشــاره کرد .همیشه در کنفرانسهای بینالمللی

مهندســی زلزله ،حتی بعد از بازنشستگی شرکت میکرد .ایشان
اولیــن ایرانیای بود که ایران را در محافل بینالمللی مهندســی
زلزله مطرح کرد .از دهههای گذشــته عضو فعال کنفرانسهای
بینالمللی زلزله بود .همکاریهای پیوسته ایشان با پروفسور نیک
امبرســیز از امپریالکالج لندن باعث شناختهشدن مهندسی زلزله
ایران در جامعه علمی بینالمللی شد .شتابنگاشتهای زلزله از
مهمترین دادههای مهندســی و علوم لرزهشناسی هستند و بدون
چنیــن دادههایی نمیتوان هیچ ســازهای را بــرای زلزله طراحی
کرد .روحش شــاد که چنین شبکه بزرگ شتابنگاشتی را در ایران
پایهگذاری کرد.
* استاد مهندسی زلزله دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و لسآنجلس

این موضوع دلگیری نشــان ندادند و چیزی از اینکه پروفسور نیکالس
امبرســیز کملطفی کردند ،به من نگفتند .خوشحالم که در زمان حیات
ایشان توانستم نام مهندس معینفر را در گروه نام اندک بزرگانی که در
بررســیهای لرزهشناسی کشور کار کردند ،نوشته و کتاب خود را که در
سال  (۱۳۹۳) ۲۰۱۴در اروپا به چاپ رسید ،پیشکش آنان کنم.
من معینفر را در تمامی نشســتها و گردهماییها بســیار فروتن
و خاکــی دیدم .شــکوفایی ،شــادی و زندگی وی را در نشســتهای
دانشــی -فنی لرزهشناســی زمینلرزهها بیشتر و کارســازتر دیدم تا در
میدان نامالیمات زمینلرزه سیاســت که با شکســت همراه بود .مهر،
راســتی و درستی ،پشــتکاری و پویایی ،شــور و امید ،سالمت اخالقی
و نیکنامی تا پایان زندگی همراه ایشــان بودند .در  ۴۵ســال گذشــته
آشــنایی با معینفر؛ از زمان ریاســت دفتر تحقیقات و اســتانداردهای
فنی ســازمان برنامهوبودجه کشور تا وزارت نفت و نمایندگی مجلس،
معینفر را از فســاد اخالقی و مالی به دور دیدم و شخصیت ایشان نیز
در این جایگاهها هرگز دگرگون نشــد .معینفر از سرمایههای ارزشمند
لرزهشناسی زمینلرزههای کشور بود و گامهای ارزنده و تاریخی ایشان
برای جوانان کشــور درس بزرگی اســت .خانواده کوچک مهندســین
زمینلرزه و لرزهشناســان زمینلرزههای ایرانزمین عضو مفید و بزرگی
را از دست دادند.
خنک ،پرتوان و بلند جای همه ایرانشهریان کوشا و پارسا که با جان
و دل و روح و روان در دوره زندگی خود به مردم و کشور خود خدمت
کرده و گام کوچکی در راه کاهش ویرانی و کشتار انسانی زمینلرزههای
کشــور برداشتند .معینفر از خود پیشینه نیکی به یادگار گذارد و سپس
خود به نور پیوســت .یادش گرامی و زنده بماند و امیدوارم نسل جوان
کشــور راه ایشــان را پیگیری کرده و مانند چراغی فــراراه کار و زندگی
خویش بگمارند .از اینکه نتوانســتم بهعلت بیماری قلبی در مراســم
ایشان شرکت کرده و بدرودی از نزدیک بگویم افسرده هستم.

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﺴﻄﺎﻣﻰ

*

مرحوم استاد معینفر در ابتدای سخنانش در برنامه نکوداشت
ایشان که چند ســال پیش به همت انجمن مهندســی زلزله ایران
برگزار شد ،ســخن خویش را با حدیثی از موال علی)ع( شروع کرد.
من هم به رســم شــاگردی با حدیث دیگری از امامعلی)ع( شروع
میکنم که فرمود» :کســی که در آموختههای خود بسیار بیندیشد،
دانش خود را اســتوار ساخته و به فهم مطالبی که نمیفهمد ،نائل
میگردد«)الحدیــث جلــد  ،۲صفحه  .(۹مرحوم اســتاد بهعنوان
بنیانگــذار و بهحق پدر مهندســی زلزله ایران دارای ژرفاندیشــی
و تعمــق خاصی در حــوزه زلزله بود .اگر اظهارنظــری درباره یک
موضوع مثال آسیبهای وارده به یک ساختمان در یک زلزله میشد،
بهطور غیرمستقیم به شما یادآوری میکرد که برای علتیابی وقوع
آن آسیب ،متغیرهای متنوع مؤثر و عدم قطعیتهای آنها را باید در
نظــر گرفت .بهعبارت دیگر شــما را وادار به تعمق در علل میکرد
تا همزمان پیچیدگیهای ســاختار زمین در وقوع زلزله ،اثرات خاک
بستر ،ضوابط طراحی ،کیفیت نظارت و ساخت ساختمان را در نظر
بگیریم ،بعد قضاوت کنیم؛ موضوعی که شاید از مکتب اساتید ژاپنی
خویش آموخته بود و همواره با افتخار از آنان به بزرگی یاد میکرد.
نکته دوم در کنار خدمات ارزشــمند زیادی که ایشــان به ارتقای
فرهنگ ساختوســاز در برابر زلزله داشــتند ،یکی از شاهبیتهای
خدمات ایشــان مقاومکردن ســاختمانهای آجری و سایر مصالح
بنایی )به عبارت دیگر ســاختمانهای غیرمهندسی( در برابر زلزله
بود که با معرفی مفهوم شــناژ در این ساختمانهای غیرمهندسی،
خدمت بینظیری را به کشــور ارائــه کردند؛ موضوعی که در قریب

ﻣﺎرﺗﯿﻦ وﯾﻼﻧﺪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎى ﺑﺰرگ
مــن مهندس معینفر را بــرای اولینبار در کنفرانس بیندولتــی »ارزیابی و کاهش خطر
زلزله« یونسکو که در فوریه سال  ۱۹۷۶در پاریس برگزار شد ،دیدار کردم .من مهندسی جوان
و عضو هیئت نمایندگی ســوئیس بودم ،زیرا در آن زمان مهندسی زلزله یک رشته جدید بود
و من احتماال اولین مهندس زلزله در ســوئیس بودم که در آن رشــته ،دکترا گرفته بودم .در
آن زمان ما در این مورد که با کارشناسان مشهور زلزله مانند مهندس معینفر صحبت کنیم،

رودربایستی داشتیم ،چون دشوار میتوانستیم به زبان انگلیسی حرف خود را بزنیم .در میان
این کارشناســان ،مهندس معینفر یکی از معدود افرادی بــود که من هنوز هم او را بهدلیل
مشارکت فعالش در بحث و ارائه راهکارها به یاد دارم .چندین سال بعد وقتی بهعنوان عضو
تیم بازرسی ایمنی سد ســفیدرود که در جریان زلزله منجیل آسیب دیده بود ،به ایران رفتم،
به من گفته شــد مهندس معینفر بهعنوان کارشناس زلزله با مهندسین مشاور مهاب قدس
در تهــران کار میکند .در ســالهای بعد از آن ،موقعی که من بــا مهاب قدس در پروژههای
مختلف ســد در کوههای البرز و زاگرس کار میکــردم ،چندینبار با مهندس معینفر مالقات
کردم ،چون ارزیابی خطر لرزهای در ســایتهای ســد یک مشکل اساســی بود .او همچنین
زلزلهشناســان مهاب قدس را هدایت و راهنمایی میکرد و من متوجه شــدم که روشهای
مورد اســتفاده در ارزیابی خطر لرزهای در آنجا پیشــرفتهتر از سایر پروژههای بینالمللی سد

»ﺷﺮق« و ﺧﺎﻃﺮهاى از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﯿﻦﻓﺮ

صبح روز  ۹٥/۲/۱۸اســتادم ،دکتر سحابی ،تلفنی خبر دادند که
آقای مهندس معینفر حالش خوب نیست و در منزل بستری است.
بالفاصله گفتم آمــادهام به اتفاق به دیــدارش برویم .گفتند بگذار
ببینم امکانش هست کسی را ببیند؟ ساعت حدود  ۱٦خبر دادند که
سریع بیا گفتهاند ساعت  ۱۷دقایقی کوتاه میتوانیم ایشان را ببینیم.
وقتی رفتیم دیدم در اتاقخوابش بســتری و خوابیده است و حالش
خوب نیســت .دقایقی بعد که بیدار شد ،به بالینش رفتیم .بالفاصله
دیدم که در همان حال مریضی هم همان انســان نســتوه و شاداب،
ولی به لحاظ فیزیکی بســیار ضعیف شده است .سریعا صحبت به
عالیق مشترک رســید و از نحوه توسعه تهران و بازسازی بوئینزهرا
بعد از زلزله  ۱۳٤۱ســخن گفت .بعــد بالفاصله و ناگهان خطاب به
من گفت» :راســتی ،مهدی! تو چرا اون ماجرای زلزله  ۱۳۳۱ترود را

توی »شــرق« درست ننوشتی؟« خطابش هم به من همیشه با طنز
و مهربانــی و البته با همــان صدای خاص گرفتــه و بلند و با لحن
مــردان قدیمی تهران و مانند پدربزرگهــای قدیمی به نوهاش بود.
میدانستم روزنامه »شــرق« را منظم میخواند .ناگهان جا خوردم
که کدام یادداشتم را میگوید؟ دیدم منظورش یکی از یادداشتهایی
اســت که در آن به مطالعــه زلزلههای دهه  ۳۰اشــاره کرده بودم.
گفتم» :خب آقای مهندس! حاال که چیزی نشــده ،بالفاصله جبران
میکنم« .گفت» :نه! اینطوری خب نمیشــه که! االن اگر بنویســی
میشــه حالت طلبکاری من!« ،گفتم» :نه مــن یک تاریخچه کامل از
نحوه شــروع مطالعات تاریخی زلزلههای ایران برای انتشار در شرق
مینویســم و ماجرای کامل آن مطالعه زندهیاد امبرســیز و شــما را
هم در آن یادداشــت میآورم« .به منزل که برگشــتم بالفاصله آن
یادداشت را نوشتم و ارسال کردم برای دبیر سرویس علمی »شرق«
که در صفحه اول روزنامه »شــرق« در  ۹٥/۲/۲۱با عنوان »مطالعه
بنیادی زلزلههای فالت ایران« منتشر شد .بعدا مهندس به من گفت
یادداشت »جبرانی« من را خوانده و کلی تشکر کرد .روحش شاد.
* استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

که ما درگیرشان بودیم ،بود .این مسئله قطعا بهدلیل حضور مهندس معینفر بود .من عالوه
بر جلســاتی که در تهران داشتیم ،او را در کنفرانسهای اروپایی و جهانی مهندسی زلزله در
خــارج از ایران مالقات کردم .در آن زمان که به همکاری با زلزلهشناســان مهاب قدس مثل
قبل ادامه میدادم ،گاهی اوقات از او خبر میگرفتم .با او مکاتبه هم داشــتم و او همیشــه
به اطالعات مربوط به ســدها و زلزلههایی که برای او میفرســتادم ،عالقه نشان میداد .در
آخرین ایمیلی )در یکم اکتبر  (۲۰۱۷که برایم فرستاد ،نوشت :مارتین عزیز ،چطوری؟ من االن
در آســتانه ۹۰سالگی هستم و بهقول معروف ،حالم خوب است .برای ارسال گزارش جالبی
از زلزله اخیر مکزیک از شــما سپاسگزارم )یادداشت نویســنده :زلزله  ۷٫۱ریشتر که در تاریخ
 ۱۹ســپتامبر  ۲۰۱۷اتفاق افتاد( .برای من آشــنایی با مهندس معینفر افتخار بزرگی بود .او
شخصیتی بسیار بزرگ و دوستداشتنی بود .دلم برایش تنگ میشود.

درك ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﺮﺷﻰ*
از اوایل انقالب افتخار آشــنایی با مرحوم مهندس معینفر را
داشتم .وقتی در ســال  ۱۳۵۸اولین گزارش ما درباره گسلههای
فعال شــهر تهران آماده شــد و ســپس به اتفاق دکتر بربریان و
همکاران بهصورت کتاب به چاپ رسید ،مرحوم مهندس معینفر
بهعنوان یک مهندس بهخوبی نقش گســلهها و زمینشناســی
زمینلرزهها را در زمینه ساختوســاز درک و همیشه ما را تأیید و
تشویق به ادامه راه کردند.
در این راســتا بود که ما افتخار همکاری با ایشــان را در تهیه
اولین نقشــه پهنهبندی خطر نســبی زلزله در ایران که پیوســت
آییننامه طراحی ســاختمانها در برابر زلزله )استاندارد (۲۸۰۰
بــود را یافتیــم که این همــکاری در ویرایشهای بعدی نقشــه
پهنهبنــدی خطــر زلزله و همچنیــن در کمیتــه تخصصی مرکز

شــتابنگاری ایران ادامــه داشــت .بهعنوان خاطره ،ســازمان
زمینشناســی کشــور در ســال  ۱۳۶۰تصمیم به برگزاری اولین
گردهمایی علوم زمین گرفت )امســال سیوششمین آن در اوایل
اســفندماه برگزار خواهد شد( و من بهعنوان دبیر علمی برگزیده
شــدم .در آن ســالها به این مراســم خیلی توجه نمیشد و من
تصمیــم گرفتم از مرحــوم مهندس معینفر بهعنوان ســخنران
اختتامیه دعوت کنم .ایشان با محبت دعوت مرا پذیرفتند و اتفاقا
در بهمنماه آن ســال برف ســنگینی بارید که ایشــان با زحمت
فراوان خودشــان را به ســازمان رســاندند .در آن شرایط سخت
صندلیهای ســالن ســخنرانی که در صحبتهای قبلی حتی تا
نصف هم اشــغال نمیشد ،کامال پر شــد و حتی عدهای ایستاده
سخنرانی آقای مهندس معینفر را گوش میکردند .مانند همیشه
صحبتهای علمی ایشــان همراه با طنزهایی که ویژه خودشان
بود یکــی از ماندگارترین جلســاتی بود که همیشــه بهیاد دارم.
روحش شاد و یادش گرامیباد.
* عضو هیئتعلمی پژوهشکده علوم زمین
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

به  ۵۰ســال گذشــته بهجرئت میتوان گفت جان هزاران نفر را در
زلزلههای کشــور بهویژه روســتاها نجات داده اســت .نمونهای از
آن مدرســهای در روســتایی دورافتاده در منطقه دشتی بوشهر بود
که حدودا ســال  ۱۳۵۱ساخته شــده بود و در ساخت آن شناژ اجرا
شــده بود؛ مدرســهای که دو بار زلزله باالی ششریشتری را تجربه
کرده بود ،ولی همچنان بدون آســیب و پابرجاســت؛ ایدهای که در
مقاومســازی میلیونها ساختمان در کشور استفاده شده و میشود،
راهحلی ارزان ،آسان و مؤثر.
نکته ســوم مظلومیت اســتاد بود ،یادم نمیرود ســالها پیش
زمانی که دانشجوی دکترا در ژاپن بودم و برای شرکت در کنفرانس
مهندســی زلزله اروپا به همراه اساتیدی از دانشگاههای ژاپن به ژنو
رفتیم ،اســاتید پیشکسوت ژاپنی که متوجه میشــدند من ایرانی
هستم ،یکی از سؤاالتی که از من میپرسیدند این بود که آیا پروفسور
معینفر را میشناســی؟ من هم چون فقط اســم اســتاد را شنیده
بودم ،با شرمندگی میگفتم فقط اسم ایشان را شنیدهام؛ جوابی که
شــاید برای آنها غیرمنتظره بود و درادامه میگفتند که ایشان خیلی
مشهور است و ما مهندسی زلزله ایران را به اسم ایشان میشناسیم؛
موضوعی که باید دانشــگاهها و مراکز علمی ما پاسخگو باشند چرا
اســتادی در این تراز ،یک کرســی علمی در کشــور نداشت که من
دانشجو بتوانم ایشان را بشناسم.
نکته چهارم فروتنی اســتاد بود .در عصر همان کنفرانس مذکور
متوجه شــدم که اســتاد معینفر هم تشــریف دارنــد و موفق به
زیارت ایشــان شــدم .آنچنان با من گرم گرفتند که جسارت کردم و
چندســاعتی از ایشان دور نشدم و حتی با وجود اینکه از عصا کمک
میگرفتند ،بخشی از مسیر را تا نزدیکی دریاچه ژنو با هم پیادهروی
کردیــم .اینجا بود که معنی کالم علــی)ع( را که »فروتنی عظمت
آورد«)غررالحکم ،صفحه  (۱۵فهمیدم.
* دانشیار پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
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ﻣﻬﺪى زارع*

کشور درراســتای کاهش مخاطرات ناشی از زلزله قرارداده بود .یکی
از خصوصیات بارز ایشــان این بود که با اینکه در ســالهای اول بعد
از پیروزی انقالب اســالمی گهگاه مورد بیمهریهایی قرار میگرفت
که جنبه سیاســی داشت ،ولی عشق ایشان به وطن همیشه شعلهور
بود و تالشهای ایشــان در بعد غیرسیاســی و فنی هیچگاه کمرنگ
نشــد .بیراه نخواهد بود اگر ادعا بشود که زندگیهای زیادی مرهون
تالشهای ایشــان و کســانی اســت که باعث شــدهاند ساختمانها
براساس معیارهایی ساخته شــوند که حداقل در زلزلههای متوسط
ســالهای اخیر فرونریخته و ســاکنان آنها در زیــر خروارها مصالح
ساختمانی دفن نشوند .قطعا ایرانیان زیادی هستند که در کشورهای
مختلف دنیا مشــغول فعالیتهای علمی بــرای کاهش مخاطرات
زلزله هســتند ،ولی فعالیت اشــخاصی مثل مهندس معینفر که در
داخل کشــور مانــده و با تشــخیص اولویتهای الزم بــرای کاهش
مخاطرات ناشــی از زلزله ،گامهای بســیار مؤثری برداشتهاند ،بسیار
پررنگتر از صدها مقاله در ژورنالهای معتبر است .شایان ذکر است
کشور ما که جزء پرخطرترین مناطق به لحاظ لرزهخیزی است ،با وجود
تالشهای زیادی که انجام گرفته اســت هنوز فاصله بسیار زیادی با
کشورهایی مثل ژاپن دارد که توانستهاند کشور خود را در مقابل زلزله
به حد بسیار قابلقبولی برسانند .گرامیداشت یاد و خاطره مهندس
علیاکبــر معینفر میتواند بهعنوان بهانــهای برای طرح مجدد این
موضوع باشد که تالشها و سرمایهگذاریهای بسیار بیشتری از طرف
محققان ،مهندسان و مسئوالن الزم است تا ایمنی کشور عزیزمان در
مقابل این پدیده طبیعی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

ﻣﺮدى از ﻣﮑﺘﺐ ژاﭘﻦ
ﻋﮑﺲ :آﯾﺪﯾﻦ رﻫﺒﺮ

برای ما که سالهاست در شبکه شتابنگاری زلزله کشور کار میکنیم،
حضور دور و نزدیک مهندس معینفر فراتر از مؤسس شبکه شتابنگاری
بود .او بهنوعی تکیهگاه و راهنمای ما در مسیر سخت و ناهمواری بود که
از دههها قبل آغاز کرده بودیم و این روزها با همه ســختیها و مشکالت
پیش رو به آینده آن امیدواریم .دلگرم بودیم به حضور گاه و بیگاه مهندس
در جلسات و خوشحال بودیم از پیگیری ایشان درباره رکوردهای ثبتشده
از زمینلرزههای بزرگ و کوچک در کشــور .این سالهای آخر که بیماری
کمتر مجالی به ایشان برای ســرزدن به شبکه شتابنگاری میگذاشت،
گاهی به همراه ســایر دوستان به منزلشان میرفتیم و ضمن گپوگفت،
گزارشــی از آخرین وضعیت شبکه ارائه میکردیم .ذوق و دقت بیمثال
ایشــان و حساسیتشان در ثبت رکورد مانند کســی بود که ابتدای کار و
فعالیتش در شبکه اســت! راهنماییهای مهندس ،دقت و نکتهسنجی
ایشان نسبت به رکوردها برای ما پس از این همه سال تعجب و شگفتی
بههمراه داشت .عمق دانش ایشان در همه زمینهها باعث میشد که در
جلسات تخصصی شبکه شتابنگاری ساعاتی را به سخنان ایشان درباره
سیاست و فرهنگ و مصائب روز جامعه گوش فرادهیم و از تیزبینی ایشان
حیرت کنیم .دغدغه بیمثال ایشان در بهروزکردن دستگاههای شتابنگار
و استفاده از دستگاههای مدرن و جدید همواره در سخنان ایشان بهکرات
بیان میشــد .ما در ســالهای اخیر با مشــکالت زیــادی در ثبت برخی
زمینلرزهها در کشــور روبهرو بودیم ،اغراق نکرده باشم دغدغه ایشان در
این زمینه کمتر از ما نبود .درهمینراستا در سال  ۹۳ایشان شخصا نامهای
به دکتر روحانی ،ریاســت محترم جمهور نگاشتند و در آن از دغدغههای
خویش درباره شبکه شتابنگاری گفتند .ایشان در بخشی از این نامه که
عینا آورده میشود ،چنین نوشتند...» :گذشت زمان و کاستی و فتور ناشی
از پیری مرا در پیگیری سرنوشت پروژههای حیاتی و ملی که در ایام سلف
دســتی و نقشی در آن داشتهام ،باز نداشته است یکی از آنها شبکه ملی
شــتابنگاری زلزله است که همواره دغدغه حســن جریان آن را ،چه با
مسئولیت مستقیم در قبل از انقالب و چه غیرمستقیم بهصورت مشاوره
افتخاری و همکاری با نهادهای متولی این شــبکه داشــتهام« .آخرینبار
درپی رویداد زمینلرزه  ۲۱آبان  ۹۶سرپل ذهاب و ثبت رکورد شتابنگاشت
ســرپل ذهاب ،متوجه شدیم کسالت مهندس معینفر تشدید شده است
و حتی قادر به حضور در ســمینار مرکز به مناســبت این رویداد نیستند.
بااینحال و باوجود اوضاع بد جسمانی سخنانی را در قالب فیلم کوتاهی
بیان کردند که باز در آن به دغدغه همیشــگی خود ،یعنی شــتابنگاری
پرداختند .حال که قدمهای آغازین را برای بازســازی شبکه شتابنگاری
کشور برداشتهایم ،واقعا جای خالی ایشان را بهشدت احساس میکنیم.
مطمئن هستیم نقش بیبدیل مهندس معینفر در تاریخ مهندسی زلزله
کشــور و شبکه شــتابنگاری زلزله ایران جاودانه خواهد شد؛ مردی که
شریف زیست و شریف رفت.

آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ زﻟﺰﻟﻪ در ﮐﺸﻮر
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ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺒﻮى
اﺳﺘﺎد زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
هنگامــی که آگاه شــدم مهندس علیاکبر معینفر ،نخســتین
مهندس زمینلرزه ایران ،از گیتی رخت بربســته اســت ،با افسوس
و اندوهی که بر من چیره شــده بود ،به یاد نخستین دیدارم با استاد
افتادم .زمینلرزه ویرانگر دشــت پیاز )بیاض!( و کشتهشــدن بیش
از ۱۲هــزار نفر از مردم آن ســامان ،در زمین دشــت ،شــکافها و
گســیختگی چندین کیلومتری را بنیاد کرده بود .دو ،سه روز پس از
زمینلرزه و ریزشهای کوه در روستای کاخک ،برای دیدن و بررسی
آن پدیدههای پیامد رویداد شهریور ۱۳۴۷به گناباد رفته بودم .بامداد
روز دیدار ،به من گفته شــد که مهندس معینفر هم آنجاســت .تا
آن زمان او را ندیده بودم ،اما میدانســتم که او هم دانشآموخته
دانشــکده فنی تهران اســت .آن روز ،جویندهای را از دور دیدم که
در کنار دیواره گســله ،به آرامی گام برمــیدارد و مینگرد .نزدیک
رفتم .پس از درود بامدادی ،دســتم را گرفــت و گفت بیا پدیدهای
را نشــانت دهم .آنچنان رفتاری خودمانی و مهربانانه داشــت که
انگار سالهاســت من را میشناســد که کارشــناس زمینشــناس
سازمان زمینشناسی کشور هستم .تا آن روز ،هنوز یک گسله پوینده
و تازه را ندیده بودم .مرا ســر یک شــکاف در آبرفت ریزدانه برد و
خشلغزهای جنبش را که بسیار آشکار بودند ،نشانم داد .شادمانه
خواستم دستش را ببوسم که نگذاشــت .بزرگوارانه در این زمینه،
دو ســاعتی گفتوگو داشتیم .اینگونه خشلغزها را در بسیاری از
ســنگها دیده بودم و میشناختم ،اما در آبرفتها نخستینبار بود
که میدیدم و یک اســتاد مهندس زمینلرزه ،مرا با آنها آشــنا کرد.
در آن زمان ،هرازچندگاهی ،در ماهنامه »دانشــمند« ،نوشتارهایی
درباره زمینشناســی ایران و تازههای آن ســامان میدادم .اســتاد
فرمودند که دربــاره این زمینلرزه هم برای ماهنامه »دانشــمند«
نوشتهای را فراهم کن .بسیار شــادمان شدم که استاد نوشتههایم
را دیده است .ســالها پس از آن ،گاهی در کانون مهندسان و پس
از انقالب در کانون دانشآموختگان دانشکده فنی تهران ،استاد را
میدیدم .همیشــه با مهربانی جویای کارهایــم بود و از دیباچهای
بر زمینشناســی ایران که در سال  ۱۳۵۵نوشته بودم و در سازمان

زمینشناســی چاپ شــده بود ،یاد میکرد .بیشــترین بهرهگیری از
دانش و مهندســی زمینلرزه را که از اســتاد آموختم ،در کارگروه
پهنهبندی خطر زمینلرزه در کشــور ،وابســته بــه »کمیته دایمی«
بازنگری آییننامه ایمنی ســاختمانها در برابر زمینلرزه )ویرایش
چهارم استاندارد  (۲۸۰۰بود که هر ماه در مرکز تحقیقات ساختمان
و مســکن برگزار میشــد .گردانش این کارگروه )با هشــت هموند
کارشــناس آگاه از زمینلرزه و کارکرد گسلهها( با استاد بود .ایشان
با دیدگاهــی چارهگرانه ،کنکاشهای گاه ناهماهنگ هموندان را با
استادی و بسندانه ،سرانجامی خوش میداد؛ همه باور کارشناسان
را میپروراند تا در پایان ،نقشــه پهنهبندی خطر زمینلرزهها را نیز
بههنگامشــده آماده و همه هموندان ،پذیــرش آن را با نام خود،
روی برگ اســتاندارد ،امضا کردند .استاد با خوشرویی و فروتنانه،
همه سخنان و اندیشهورزیهای کارشناسان را میشنید تا به نتیجه
برســیم .در اینجا از چند نمونه که پرســشبرانگیز شــده بود ،یاد
میشــود؛ یکی نام دریاها بود .پیشنهاد دادم که دریای مازندران به
جای دریای خــزر و دریای مکران به جای دریای عمان به کار برده
شود .مازندران را همه پذیرفتند ،اما برای نام مکران ،نگاهها به روی
یکدیگر دوخته شد .استاد گفت این درست است ،اما چون برای نام
خلیجفارس ،بــازی درآوردهاند این کار را برای رویارویی میانگارند
که در این زمان خردمندانه نیســت .پیشــنهاد دیگر »روکانون« بود
به جای »رومرکز« .اعتقادم این بود چون همه ما خاســتگاه انرژی
لــرزهای را کانون میگوییم بنابراین هماهنگــی واژگانی را نیز باید
بپذیریــم .نتیجه کنکاشها را اســتاد اینگونه در میان گذاشــتند:
رومرکز را سالهاســت که به کار میبریم و نادرســت هم نیست.
اگــر هم به جای آن روکانون گفته شــود ،نمیتوان جلوگیری کرد.
این است که در نوشتارهایم آن را به کار گرفتهام .نکته دیگر درباره
گسل و گسله بود که به گمان من ،گسل از نگاه دستور زبان پارسی،
یک نام )اسم( نیســت و بنابراین درست نیست .اگرچه نظر نهایی
کارگروه بر درســتی استفاده از کلمه گســل بود ،ا ّما استاد گسله را
از یاد نبرد .در پاسداشــت  ۶۰ســاله کارهایم که در ۸۰سالگیام در
دانشــکده فنی برگزار شده بود ،اســتاد نیز آمده بود که برایم بسی
شــادمانیزا بود .در دفترچــه یادبود آن نیز ،بزرگوارانه نوشــتهای
را زیوربخــش آن کرده بود که در آن نیز واژه گســله را آورده بود.
با ســپاس بیمــرز از او که همواره یــاد او و درسآموزیهای او از
زمینلرزههای ایران برایم زنده و تازه است .ایدون باد.
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درﯾﭽﻪ

اولین در حوزه تخصصی خود

ﺑﻬﺮام ﻋﮑﺎﺷﻪ
اﺳﺘﺎد زﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
از دریافت خبر درگذشــت روانشاد مهندس علیاکبر معینفر بسیار
متأثر شــدم .این راهی است که همه باید برویم ،ولی رفتن بعضی آدمها،
فقط مرگ یک انســان نیســت .مهندس معینفر در حوزه کاری خودش
بنیانگــذار بــود .او اولین نفــری بود که در ایــران در مورد اثــر زلزله بر
ســاختمانها صحبت و فعالیت کرد .همــه فعالیتها را هم به صورت
تخصصی در همان ســازمان برنامه که مشغول به کار بود ،سازماندهی
میکرد و ضمنا به ترویج علم در این حوزه تخصصی و توسعه گفتوگوی
علمی در این زمینه در جامعه آن روز ایران اهمیت بسیار میداد .واقعیت
آن اســت که در ایران حدود  ۵۰ســال قبل که من بــا مهندس معینفر
آشنا شدم ،بیشتر جامعه اساسا با چنین موضوعاتی بیگانه بود .مهندس
معینفر اولین فردی بود که از آییننامه ساختمانها در ایران سخن گفت
و برای نوشتن و تصویب آن تالش کرد .او همچنین اولین کسی بود که در
مورد ساخت ساختمان در محلهای خطرناک و اساسا اهمیت پهنهبندی
خطر زلزله در ایران فعالیت کرده اســت .مهندس معینفر برای تأسیس
انجمــن ژئوفیزیک ایران در ســال  ۱۳۵۴بهعنوان عضو هیئت مؤســس
دعوت شــد و در تشکیل انجمن ژئوفیزیک ایران نیز مشارکت کرد .ضمنا
ایشــان عمال محل رجوع گروههای داخلی و بینالمللــی در پروژههای
بزرگ و بنیادی بود و نظرش در مورد مســئله زلزلــه در همه پروژههای
مهم کشــوری عمال بهعنوان کالم آخر معتبر شــناخته میشد .مهندس
معینفر ،مردی فرهیخته بود که بسیار به کشور خود از طریق دانشش و
احساس مسئولیتی که در زمینه مسئله ایمنی در برابر خطر زلزله داشت،
خدمت کرد .روحش شاد و خدایش بیامرزاد.

زاوﯾﻪ دﯾﺪ

پیشگاميقابلاحترامدرایرانوجهان

ﭘﻮﻻت ﮔﻮﻟﮑﺎن
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ
مهندســي زلزله بهعنوان یك شاخه مشــخص و مجزا از فناوري در
 ۵۰ســال اخیر به درجهاي از تکامل رســیده اســت که براي این بلوغ و
تکامل مهندســي زلزله باید از چشــمانداز و فداکاريهاي جمع کمي از
مرداني که تمام تالششــان را براي این هدف به کار گرفتند ،تشــکر کرد.
این کار در نهایت به شــکلگیري انجمن جهاني مهندسي زلزله در دهه
 ۱۹۶۰انجامیــد .علياکبر معینفر یکي از مرداني بود کــه از آغاز به این
جمع پیوســت و در کمیته اجرائي و همچنین بهعنــوان یکي از مدیران
در ســال  ۱۹۷۳خدمت کرده اســت .او که به آسیبها و خرابيهایي که
کشــورش در زمان و در زلزلههاي مختلف دیده آگاه بود ،متقاعد شــده
بود ابزارهاي اولیه براي چالش کاهش ریسك را باید فراهم کند تا بتواند
به این هدف برســد .براي ســازماندادن به یك چارچوب حرفهاي براي
مهندســان ایراني که بتوانند در جهت منافع کشورشان فعالیت کنند ،او
مســیر ایجاد شبکههاي شتابنگاري را انتخاب کرد و بقیه راه او را ادامه
دادند .امروزه منابع انسانياي که در ایران وجود دارند و در جهات کاهش
ریسك زلزله تالش ميکنند ،یکي از تأثیرگذارترین جمعهاي تخصصي در
جهان اســت .من ميتوانم بگویم معینفر بهعنوان بنیانگذار این جمع
تخصصي و گروهي اســت که تالشهایشان بســیار تأثیرگذار بوده است.
ایران یکي از اولین رهبران توســعهدهنده شــبکه شــتابنگاري در دنیا
بوده و تمامي این تالشها را باید به کوشــشها و رهبري خستگيناپذیر
مهندس معینفر مربوط دانســت .هزاران رکورد یا نگاشتي که تاکنون در
این شــبکه بهدستآمده و در حال استفاده در پژوهشها و رفع نیازهاي
مهندسي در دنیاست ،حاصل چنین شبکهاي است که به خانواده جهاني
مهندسان زلزله خدمت ميکند .براي من وظیفهاي بسیار غمانگیز است
که به دوســتان و همکارانم در ایران صمیمانهترین تسلیتها را بهخاطر
درگذشت زندهیاد مهندس معینفر تقدیم کنم؛ یك پیشگام قابل احترام
در ایران و یك دوست قدیمي و همکار عزیز خودم که با خستگيناپذیري
به کشورش و جامعه جهاني در جهت کاهش ریسك زلزله کمك کرد.

روزﻧﻪ

از پدران بنیانگذار مهندسی زلزله

ﻣﺼﻄﻔﻰ اردﯾﮏ

*

از شنیدن خبر درگذشت اســتاد »معینفر« بسیار اندوهگین شدم .او
بدونشــک یکی از پدران بنیانگذار مهندســی زلزله بــود .معینفر یکی
از دانشــمندانی بود کــه عالوهبر خدمات فراوان در ســطح ملی و برای
کشــور خودش ،از بنیانگذاران انجمن اروپایی مهندســی زلزله در سال
 ۱۹۶۴بود .پس از زلزله  ۱۹۶۴اســکوپیه ،مقدونیه در یوگســالوی پیشین،
معینفر بههمراه دوستان و همکارانش ،زندهیادان آمبرسیز و آرسوفسکی
به مطالعه این زلزله پرداختند و بعدا همین افراد بههمراه دانشــمندان
همنسلشــان در تاریخ اول اکتبر  ۱۹۶۴شــکلگیری این انجمن را در شهر
اســکوپیه اعالم کردند .معینفر بهطور منظم در زلزلههای مختلفی که
در دهههــای  ۶۰و  ۷۰میالدی در ترکیه رخ داد نیــز همواره به تیمهای
مطالعات میدانی میپیوست و بهویژه در زلزله گدیز ترکیه در  ۲۸مارس
 ۱۹۷۰با بزرگای  ۷٫۲که موجب کشتهشــدن هزاروصد نفر شد و زلزله ۲۴
نوامبر  ۱۹۷۶چالدران ترکیه با بزرگای  ۷٫۴که با ســه هزارو  ۸۵۰کشــته
همراه بود ،شــخصا مشــارکت داشــت .در زمان زلزله  ۱۹۷۶چالدران،
هنــوز ترکیه ،بهویژه در ایــن ناحیه مرزی منتهیالیه شــرقی خاک خود
دستگاه شتابنگاری نداشت ،ولی نگاشتهای این زلزله در دستگاههای
شتابنگاری که معینفر در ایران )و در نزدیکی مرز با ترکیه در شهرهای
خوی و چالدران ایران( نصب کرده بود ،با کیفیت باالیی ثبت شــد .من او
را مردی یافتم که عالوهبر داشــتن چشــماندازی وسیع ،صبر و استقامت
باالیی برای رسیدن به موفقیت داشت .مراتب تسلیت صمیمانه خود را
به خانواده و همکارانش اعالم میکنم.
*استاد بازنشسته مهندسی زلزله دانشگاه بوغازایچی ،استانبول

