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 پیشگفتار

شهر آبادان در روز    شده بود،    1401خرداد  ۲ساختمان متروپل واقع در  ساخت آن کامل ن در حالی که هنوز 

ای به دنبال داشاات و بر گسااترده ، پیامدهای جانی و اقتصااادیفروریخت. این فاجعهخود تحت بارهای ثقلی 

 .تأثیر منفی گذاشتمنطقه های زیادی در خانواده معیشت

در پی درخواساات ریاساات محترز سااازمان  ،شااناساای و مهندساای زلزلهالمللی زلزلهپژوهشااهاه بینهمکاران 

شهر  هبرای بررسی مقدماتیِ دالیل احتمالی فروریزش این ساختمان ب ،مدیریت بحران کشور، آقای دکتر نامی

، طی هماهنهی و همراهی 1401ماه  ه در بازدید تیر. گروه کارشااناساای اعزامی پژوهشااهاندآبادان اعزاز شااد

ستان   به  ،ی ابعاد مختلف این حادثهابیعلتبررسی فنی و  ه منظور و شهرستان آبادان، ب   خوزستان  مسئولین ا

 نمودند.  برداشت اطالعات میدانی مبادرت

( 1: )داشااته اسااتنقش آن سااه عامل ایاالی در بروز حداقل دهد، نشااان میابعاد مختلف این حادثه ارزیابی 

و ها سااازمانعملکرد  در عمده هاینقصوجود ( 3)ضااعیف، و ساااخت بساایار  ( ۲)، طراحیهای وجود نقص

شند.      هایارگان ییانت از جان و مال افراد جامعه با ضامن ایمنی جامعه و   به جایبه عبارتی دیهر، ی که باید 

بر  هدایت این پروژه، تخصااصاای از طراحان، نا ران و منریان باتنربه و کارآمد –یک گروه فنی اسااتفاده از 

ای پیش رفت که مننر ، تا مرحلهفاقد یالحیت در امر ساخت و سازهای یا ارگاننظرات شخصی افراد   اساس  

 شد.  دلخراشچنین بروز رویدادی به 

 : أکید داردنکته تاین این گزارش مقدماتی ضمن بررسی ابعاد مختلف این رویداد بر 

شور       ساز ک ساخت و  ینعت  ساس  تا زمانی که  سازوکار بر ا ید و ارزیابی، تحت هدایت ارگان  یک   ها وقابل ر

، در آینده نیز کم و بیش با رویدادهایی از این دساات مساائول و پاسااخهو هدایت نشااودهای حقوقی شاارکت

شور لرزهشدید  هر رویداد وقوع مواجه خواهیم بود. از یاد نبریم که  سئله  ، هم ای در ک شزد  این م را به ما گو

 کند.  می
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 مقدمه     1-1

ساعت       شهر آبادان در  شنبه   1۲:37ساختمان متروپل واقع در  ی تحت بارهای وارده 1401خرداد  ۲روز دو

ی از هموطنان توجهقابلثقلی در حالی که هنوز ساااخت آن کامل نشااده بود، فروریخت. در این رویداد تعداد 

سانی باعث بروز مشکالت        عزیز جان خود را از دست داده یا به شدت منروح شدند. این فاجعه غیر از ابعاد ان

 مناورین این ساختمان شد. خصوص بهبسیار زیاد اقتصادی، معیشتی و سکونتی برای منطقه و 

 ،، آقای دکتر نامیمدیریت بحران کشااورسااازمان ریاساات محترز ، ۲9/03/1401مورخ در پی درخواساات 

 -ساااختمان تناریاین ریزش فروابعاد مختلف دالیل مبنی بر بررساای ( 57635 شااماره به نامه ،1 پیوساات)

ستای اجرای   ،اداری شترک   ینامهتفاهمکه در را شهاه     بین همکاری م شور و پژوه سازمان مدیریت بحران ک

شناسی و مهندسی زلزله یورت پذیرفته است، گروهی متشکل از متخصصان سازه، زلزله و            المللی زلزلهبین

طی ، 1401ماه  پژوهشااهاه در بازدید تیراعزامی گروه کارشااناساای . ندژئوتکنیک به شااهر آبادان اعزاز شااد

ی ابعاد مختلف این ابیعلتبررسی فنی و  منظور و شهرستان آبادان، به    یمسئولین استان  و همراهی هماهنهی 

شت اطالعات میدانی مبادرت  ،حادثه سی دقیق عوامل ایناد رویدادهایی        نمودند.  به بردا ست برر سته ا شای

ی هانامهنیآئ، هادسااتورالعملچارچوب مقررات ملی ساااختمان، بازنهری و ایااالح  برایمبنایی  ،چنیناین

 کشور قرار گیرد. وسازساختساختمانی و ضوابط فنی و اجرایی حاکم بر نظاز 

 اعزامی پژوهشگاه  کارشناسی بازدید گروه   1-2

در  (اول جلسه)کوتاه  یاجلسهبرگزاری پس از بدو ورود به شهر آبادان، در پژوهشهاه  یاعزام یگروه کارشناس

سان    یفرماندار شنا ستان  تیریو مد یفرماندار یاز دفتر فن یبه اتفاق کار ساختمان متروپل  ،بحران ا  به محل 

سان    تیو در مع هرفت شنا سازندگ  یکار ساز     ا،یخاتم االنب یاز قرارگاه  شهر سکن و  س  یم  یآبادان و نظاز مهند

 ساعت  5 حدود(. این بازدید در 1، پیوست  حضوری  بازدید) ندانناز دادساختمان متروپل  بازدیدی از آبادان 

 احتمال  و ایمنی مالحظات  دلیل  به  که  4 از باالتر  طبقات  خصاااوصطبقات به   به طول اننامید و از تمامی     

در محل ساتاد   یاجلساه  یط ،در ادامهد. ورازدید به عمل آب ،بود شاده  مسادود  ناپایدار هایساقف  فروریزش

ساختمان متروپل  تیریمد ضور  ب ،بحران  شاره     ا ح سان مورد ا شنا بحث و ابعاد مختلف این رویداد مورد  ،کار

سی قرار گرفت   سه )برر ست  دوز جل سه این در . (1، پیو ضور   زین ، آبادان شهرداری  نماینده، جل و به  افتیح

شده در این   راتییمراحل اخذ پروانه و تغ یچهونه حیشر ت ست ) ساختمان پرداخت تدرینی اعمال  . (1 پیو

ز ا، ساختمان آبادان  یبه همراه کارشناس نظاز مهندس   پژوهشهاه  یاعزام یگروه کارشناس  ، جلسه این پس از 

 پیوست  شهری،  بازدید)به عمل آورد  دیبازد، بودمواجه  یسطح شهر که با مشکالت    یهاساختمان از  یتعداد
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سی    گروه ،پس از آن .(6 شنا و مدارک موجود در  افتیآبادان حضور   یاز مهندس ظدر نپژوهشهاه   یاعزامکار

ساختمان متروپل که در نظاز مهندس     س  هبودموجود  یخصوص  شست،  قرار داد یرا مورد برر با  که . در این ن

شد،   نیپروژه و مطلع ییاز عوامل اجرا یحضور تعداد  سبت به در انناز   زشیفرور یاطالعات روز واقعه افتین

  .(1)پیوست  گردد یارائه م یندهآکه در بخش  گردیدآن اهتماز  قیساختمان متروپل و تدق

سی    گروه  شنا شهاه   یاعزامکار سی دقیق پژوه ساخت و اجرای   برای برر ضعیت  سازه      تر و یلی  ضای ا به  اع

های ساااختمان متروپل حضااور یافت و در محل دپوی نخاله ی ساااختماندیدههای آساای خصااوص سااتون

یلی    ضای ا شکاری    ،کیفیت اجرای اع صاالت و جو سی قرار داد ها را با دقت ات ی آوار دپواز  بازدید) مورد برر

 .(5 پیوست ،متروپل ساختمان

 متروپل آبادان  ساختمان فنیمشخصات   1-3

در قال  مشااارکت ( 1-1، تصااویر 1393آبان  ۲0) 1393ی ساااخت ساااختمان متروپل آبادان از سااال  ایده

 در واقع شهرداری هایزمین قطعات از تعدادی نهادن اختیار در برایشهرداری شهر آبادان با بخش خصویی    

 . گرفت شکل شهر مرکز یمحدوده

صویر   ساختمان متروپل،    ی اولیهایده 1-1ت ساخت  ی 

  .  1393آبان  20
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 و طبقاتی  پارکینگ   از تلفیقی ایناد  منظور به  شاااهرداری امالک از بهینه  اساااتفاده  فعالیت،   این از هدف 

در خصااوص تقاضااای  1395 تیر 30مورخ  آبادان شااهرداری ینامه در. بود شااهر مرکز در تناری واحدهای

و نوع  سااقف( 10)در منموع  کفهم باالی طبقه هشاات و کفهم یطبقه زیرزمین،ی ملک به یاادور پروانه

 . ۲-1شده است، تصویر  اشارهکاربری هر طبقه 

در ذیل این نامه به مجموع   2-1تصویر  

ست،         شده ا شاره  سقف ا تیر   30ده 

1395  .  

 . 3-1، تصویر گرددی ساختمان با اعتبار سه ساله یادر میاولین پروانه 1396تیر  ۲7تاریخ  در

ی سوواختمان متروپل با اعترار  اولین پروانه 3-1تصووویر 

  .  1396تیر  27، سه ساله
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یالح پروانه پروانه ساختمان متروپل در تاریخ   ی تمدید و ا یلی  سفند   ۲5ی ا صویر   یادر می  1395ا شود، ت

1-4. 

 

 
ی اصلی  ی تمدید و اصالح پروانهپروانه 4-1تصویر  

 .1398اسفند  25ساختمان متروپل، 

یه   حاق تاریخ     در ال بادان در  که شاااهرداری آ فاع شاااهرداری و   1399فروردین  ۲6ای  برای تعیین میزان انت

اعالز و  ،افزایش طبقاتچنین هم ،های معمارییااادر نموده اساات به برخی تغییرات در نقشااهگذار ساارمایه

سرمایه گآماد ضلع جنونی پروژه اق حگذار جهت خریداری و الی  شاره دارد قطعه زمینی واقع در  ، ی متروپل ا

ی ساختمان در اسفند سال    ی ایالحیه شایان ذکر است که در این تاریخ و با وجود یدور پروانه   . 5-1تصویر  

 قبل، هنوز طراحی و اجرای قطعه زمین ضلع جنوبی ساختمان آغاز نشده است. 

ه یا ب  کف به ده طبقه   ی همهای باالی طبقه   تعداد طبقه  افزایش در این الحاقیه،   دیهر ی حائز اهمیت   نکته 

هماهنهی دارد، نیز ی متروپل این تعداد با تصااویر ساااختمان فروریختهاساات. سااقف،  1۲عبارتی در منموع 

 .6-1تصویر 
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یه   5-1تصووویر  حاق ماری و افزایش   ال ی تغییرات مع

قات پروژه  پل،    طر مان مترو فروردین   26ی سوواخت

1399. 

صویر   سقف گذاری شماره  6-1ت ساختمان   تعداد  های 

  .  1401تیر متروپل آبادان، نمای پس از فروریزش، 
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 و اداری واحد یدها  جمله از، مختلفی هایبخش دارای ساختمان  اینگذار: سرمایه سایت  مندرج در اطالعات 

شک،  مط  تناری، ستوران  شاپ،  کافی گاردن، روف طبقاتی، پارکینگ پز شی،  ر  ،دوبلکس کورت فود مراک

به یااورت دوقلو ساااختمان  این . باشاادهای ورزشاای و هنری میسااالن کارواش، مارکت، هایپر کودک، خانه

شده که   سیله     طراحی  ششم به و سوز و  شه  ی پلدر طبقات  شی ست. هم    های  شده ا صل   چنینای به هم مت

شه    و سنگ  آجر، ترکی  با آن نمای طراحی ست  شده  انناز شی را به نمایش  جذابی و زیبا نورپردازی که ا

 گذارد.می

 در متری ۲7 یک برِ امیری، خیابان در متری 50 این ساختمان دارای سه بر ایلی است که به ترتی ، یک برِ    

ی ساختمان  ی فروریختهبخش عمده قرار دارد. سیزدهم خیابان فرعی در متری 100 و یک برِ سعدی، خیابان

 در مناورت خیابان سیزدهم و قسمتی نیز در کنار خیابان امیری قرار دارد.

ص   از دیهر  شخ شاهدات     متروپل ساختمان  ی پروژهفنی های هم ستندات و م ساس م توان به موارد زیر میبر ا

 د:نمواشاره 

 متر؛ 1شالوده از نوع گسترده به ارتفاع  -

 ؛بتنیجانبی: دیوار باربر برشی  نوع سیستم باربر -

ستم باربر    - سی ستون  نوع  سقف منوف های فوالدی ثقلی:  ست از  رفیت  ، که به همراه  البته ممکن ا

 طراحی استفاده شده باشد؛ثقلی دیوارهای برشی نیز در 

اجرا  ناپیوسته های تقویت به یورت  های تقویت )جوشکاری ورق به همراه ورق IPEنوع ستون: دوبل   -

 ؛شده است(

 .6-1، تصویر (1399ی سال )ایالحیه عدد 1۲های اجرا شده در هنهاز فروریزش: سقفتعداد  -

ساس  بر ست که در برای اولین بار  ،گذارسرمایه  شرکت  سایت  ادعای ا ستان   ا شهر  ا ستان و   آبادان ستان خوز

 ۲7 هایدر برابر زلزله )البته در سایت از عبارت نادرست ضدزلزله استفاده شده است(، با شمع        مقاوز ایسازه 

 شود. اندازه، اجرا می و ابعاد این منوف در سقف و ،متوالی متری 16 هایدهانهبا متری، 

شده، مانند مقاوز بودن در برابر    به عنوان مزیتمواردی که : 1 حائز اهمیت ینکته ساختمان بیان  های این 

شمع  شالوده زلزله، وجود  ستفاده از دهانه   های باربر در زیر  ساختمان، ا ستون و در نهایت  ی  های باز و بدون 

بایست می محسوب گردد،های بارزی برای یک ساختمان تواند مزیتاجرای سقف منوف در عین حال که می 

ضوابط حداقل آیین ا رعایت کلیهب ست    ی اجرا میای به مرحلهنامهی مبانی طراحی و  سید. از این رو، الزز ا ر

شیدن به        سرعت بخ سی قرار گرفته و نقش آن در ممانعت یا  شده از این دیدگاه مورد برر تمامی موارد بیان 
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 یموشکافانه به جزئیات، در حوزه کارشناسان دارای یالحیت با نهاهیرویداد فروریزش این ساختمان توسط  

 طراحی و اجرا، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.  

 ی ساختمان متروپلروند فعالیت گروه طراحی و نظارت سازمانی پروژه  1-4

هزار مترمربع بر اساس   3۲ی این بنا، با مساحتی در حدود  ی ساختمان، اذعان دارد که طرح اولیه طراح اولیه

ست        سازه  شد. پس از آن به درخوا سقف عرشه فوالدی طراحی  ، گذار طرحسرمایه ی قاب خمشی فوالدی با 

سقف    سکلت بتنی با  شد. در هر دو طرح اولیه، به دلیل نامنظمی زیاد  طراحی برای ا های تیرچه بلوک انناز 

نظر گرفته شده بود.  های مختلف ساختمان، دو درز انقطاع برای آن دردر پالن طبقات و ارتفاع متفاوت بخش

نوف و سقف م بتنی های فوالدی، دیوار برشی  تلفیقی از ستون  ،اجرا شد از ابتدا اما در نهایت، ساختمانی که  

، 7-1تصااویر . در خوردبه چشاام نمیایاالی های مختلف ساااختمان بخش در نیزدرز انقطاعی در آن بود که 

ستون ترک سقف منوف،  ی   سمت ای بودن طرهو های فوالدی و  ست.     هایی از ق شهود ا سقف طبقات کامالً م

ست که   ساختمان  موجود  انقطاعتنها درز الزز به ذکر ا یلی )فروریخته( و    مرز بین مربوط به در  ساختمان ا

 باشد. می ،ی ایلی الحاق شده استکه بعداً به سازهی بتنی بخش الحاقی سازه

مان     7-1 تصووویر یت پروژه در ز وضووع

ی کول راه و   بوازدیود مووردی اداره   

ستان         ستان خوز سازی ا )گزارش شهر

ریزی شااهر مدیریتی، مرکز مطالعات و برنامه

  تهران(.

 یدهد که شرکت طراح اولیه نشان می قرار گرفته است  در دسترس  که  یبررسی مدارک و مستندات موجود  

ی همکاری ادامهها و پی ساااختمان اجرا شااده بود، از در حالی که بخشاای از شاامع 1396سااازه در اساافند 

، نظاز  1398در مهر ماه  ریزی شاااهر تهران(. )گزارش مدیریتی، مرکز مطالعات و برنامه       دهد انصاااراف می

در این زمان، . گذاردی گروه دیهری میمهندساای آبادان مساائولیت طراحی و نظارت ساااختمان را برعهده   

 کف، اول و دوز اجرا شده بود. طبقات زیرزمین، هم
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به ایالح مشخصات فنی خواسته شده توسط طراحان  گذارسرمایهتوجه به دلیل عدز نیز این گروه در نهایت، 

ساختمان، در دی ماه   صراف  از ادامه 1398و نا ران پروژه در روند فعالیت اجرای  صویر  دادندی همکاری ان ، ت

ی عدز ارائهی ساختمان، پروانهی عدز رعایت موارد ایمنی در کارگاه، عدز ارائه ،ی این گروهعمده دالیل .1-8

صات میلهردها و آزمایش    شخ ست.   م صرفی بوده ا سی آبادان تا تعیین   های بتن م در این مرحله، نظاز مهند

اما  اهراً  کند.های کارگاهی را مطرح میگروه جدید طراح و نا ر سااازه و معماری، درخواساات توقف فعالیت

 .شوداین درخواست عملی نمی

صویر   ی انصراف گروه طراحان و   نامه 8-1ت

شده به پروژه  ساختمان   ناظران معرفی  ی 

ماه    پل، دی  مدیریتی،    1398مترو )گزارش 

  ریزی شهر تهران(.مرکز مطالعات و برنامه

برای ساااختمان یااادر ای ساااختمان را تمدید نموده و ایااالحیهی ، شااهرداری پروانه1398در اساافند ماه 

 . 4-1، تصویر نمایدمی

خریداری شااده و بر اساااس آن طراحی  ساااختمان جنوبیضاالع ، قطعه زمینی در انتهای 1399فروردین در 

مساایر رمو ورودی به ساااختمان، راهروهای ورودی، و آسااانسااورهای دسااترساای به طبقات مندداً ایااالح  

  مترمربع شده است. 45000مساحت ساختمان متروپل بالغ بر  ،در این مرحله .9-1، تصویر گرددمی
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یت       9-1تصووویر   حاقی      بخش  موقع در ال

ارائه شده    یبر اساس نقشه  ، 1399 فروردین

  گذارسرمایهدر سایت هلدینگ 

اما . نمایدساااازمان نظاز مهندسااای آبادان، طراح و نا ر جدیدی برای پروژه معرفی می 1399در خرداد ماه 

سرمایه بازدیدی که   در در حدود هفت ماه بعد های اقتصادی شهرداری آبادان  گذاری و مشارکت معاونت امور 

ساختمان   1399دی  ۲0 تاریخ سال  طی دهد، انناز میاز  سیار حائز اهمیت   نامه در یک روزدو ار به نکاتی ب

شاره دارد  سی در      در نامه .ا شنا سی و اعالز نظر کار صوص خیز بیش از حد معمول در ی اول، خواهان برر  خ

گونه هیچی دوز، به عدز دریافت شاااود. در نامهاجرا شاااده در محل ورودی رمو می ساااقفِ ها وتیریکی از 

شته،   گزارشی از عملکرد اجرای پروژه از نا رین مقیم پروژه   شاره دا خواهد تا گزارش کامل و جامعی از و میا

 .10-1، تصویر ددارسال گر تمامی مراحل اجرا تهیه و به این معاونت

 

 
-های معاونت امور سوورمایهنامه 10-1تصووویر 

شارکت  شهرداری    گذاری و م صادی  های اقت

 .1399دی  20آبادان، 
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ای از تیرهایی که در حین ساخت خیز برداشته بودند، نشان داده شده ی تقویت نمونه، نحوه11-1 در تصویر

 است. 

 

صویر    ، تیم  تیرهای دارای خیزسازی  مقاومی نحوه 11-1ت

 .1401پژوهشگاه، تیر اعزامی کارشناسی 

های به موارد بساایار بیشااتری از نقصپروژه در گزارش خود نا ر  1399دی  30در تاریخ پس از این رویداد، 

این در دهد. ها ارائه میتر شاادن و گسااترش آساای  هایی برای وخیمبینیاشاااره دارد و پیش قابل مشاااهده

شی در تیرها، وجود پیچش در دال گزارش به وجود ترک شاهده های خم ی ترک در دیوارهای های منوف، م

ستون پیرامونی رمو به دلیل خیز زیاد تیرها، و از همه مهم  ها بههای تقویت آنها یا ورقتر کمانش برخی از 

 .1۲-1تصویر  ،استاشاره شده  و تقاضای توقف فعالیت ساختدلیل بارهای زیاد ثقلی 

ناظر پروژه برای اعالم    12-1تصووویر  فرم 

ی سوواختمان و درخواسووت های عمدهنقص

  . 1399دی  30توقف فعالیت کارگاه، 
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 1399بهمن  ۲ی تخصاااصااای عمران ساااازمان نظاز مهندسااای آبادان در تاریخ کمیتهدر پی این مکاتبات، 

ای دال منوف اجرای طره(: 13-1)تصااویر  نمایدمیاشاااره ذیل  به موارد وآورد بازدیدی از پروژه به عمل می

ی بارهای جانبی در طبقات کنندهکف در اطراف ساختمان در ضلع مشرف به خیابان امیری، عدز وجود جمع   

ها به خصاوص در  برای انتقال بار به دیوارهای برشای، عدز اطمینان از انتقال یاحیح برش طبقات به ساتون   

ست، وجود خیز مثبت در برخی           مواردی که کف طبقه به سته ا ش شیمن نن صال ن ستی نیز بر روی ورق ات در

سمت  شاهده    ق سقف رمو، م صوص در تیر و  سازی  و در نهایت مقاوزی میلهردهای کف دال منوف، ها به خ

ستون   س   سال      های بتنی نامنا ساختمان که در اواخر  ستقل  سمت م یورت قاب خمشی بتنی    1399)ق به 

شد  ست(  طراحی و اجرا  ستون، کف پایین و      با ورقه ا س  فوالد با بتن  صال منا های فوالدی در حالی که ات

  .سقف باال برقرار نشده است

 

  
مه ن  13-1تصووویر  ظام     ا ی سووازمان ن

ستان،       ستان خوز سی ا بهمن   2مهند

1399. 

ا هی تیرها از مدتاندازهمانند خیز بیش از این موارد ی قابل تعمق در این موارد این اساات که برخی از نکته

شته  ست   پیش وجود دا صویر  ا سمتی از  ای بودن یا طره. (11-1)ت از اجرای اولین کف طبقات دال منوف ق

 (. 7-1قابل مشاهده است )تصویر سقف در پروژه 

شت   6گزارش بعدی نا ر در تاریخ  ست  1401اردیبه سی       ا سترش آ شاره به گ سازه که در آن با ا ای های 

 . 14-1، تصویر سازی کامل ساختمان را مطرح نموده استتوقف فعالیت اجرایی و مقاوزدرخواست 
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ناظر پروژه برای اعالم     14-1تصووویر   فرم 

جدد نقص  مان و     م های مشووهود سووواخت

یت در      عال جدد برای توقف ف درخواسووت م

  .1399اردیرهشت  6کارگاه، 

 فروریخت.  1401خرداد  ۲باالخره ساختمان متروپل آبادان در 

 پروژه مجریان شفاهی ؛ گزارشرخداد فروریزش ساختمان متروپل  1-5 

ساس   شده در    این بخش بر ا شفاهی بیان  سه مطال   ست   سوز  یجل ست. از این رو،     (، 1)پیو شده ا تنظیم 

پروژه اساات که در این جلسااه ی منر ی افرادعهده برفقط اختالف با رویداد ایاالی مغایرت یا وجود هرگونه 

 رده و توضیحاتی ارائه نمودند:  کشرکت

سمتی نیز در کنار خیابان امیری قرار      ی فروریختهبخش عمده سیزدهم و ق ساختمان در مناورت خیابان  ی 

سی دقیق علت حادثه  دارد. ضای  تعدادی با رویداده  یبه منظور برر سه شرکت منری این  از اع ای پروژه جل

 ارائه شده است:ادامه در ی مطال  بیان شده خالیهشد که تشکیل 

شت   ۲9 شنبه پنجروز در  ستون  کارنازک یمتوجه طبلهپروژه  عوامل اجرایی، 1401اردیبه مناور ی در دو 

این امکان شااوند. اگرچه زمان وقوع دقیق این طبله مشااخص نیساات و  می 5ی سااوز در محور هم در طبقه

باشد. پس از اطالع از این موضوع    داده رخپیش از این تاریخ چند روز زدگی در طی وجود دارد که این بیرون

رق ط هاستون ی برداشته شود تا ضمن مشخص شدن دقیق علت، عملیات ترمیم و تقویت       کارنازکمقرر شد  

مل گردد. اقدامات تیم اجرایی در ع ،های مشووابه در دندین مورد دیگر اتفاا افتاده بودروال قرلی که در سووتون

 خالیه شده است:  زیر های در گازمورد ترمیم ستون مورد نظر به ترتی  
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 شود.جمعه عمالً کار اجرایی از روز شنبه آغاز میروز الف( با توجه به تعطیلی 

شتن نازک  شخص می ب( پس از بردا ستون    کاری م ضعی   5در محور  داخلیشود که  با دچار کمانش مو

در همان زمان مورد تقویت و جوشکاری  . این ستون  متر شده است  سانتی  1 وددر حدزدگی جانبی بیرون

 گیرد.قرار می

ساختمان   یلبهواقع در ستون  اما پ(  صویر   ،5محور در خارجی  ضعی    ، 15-1ت ورق ضمن کمانش مو

یله در  ،مترسانتی  4 حدودزدگی در کناری با بیرون دارای لهیدگی سقف،  تر از پایین متر 1ی تقریبی فا

 شده بود.   جان ستون نیزشدگی اندکی در و کوتاه

مایی از سووتون   15-1تصووویر  ره ن ی ل

یت و   که مورد   5محور  خارجی در  تقو

کاری    فت،  جوشوو ته از  قرار گر بر گرف

  .مجاور دوربین ساختمان

ستون  :2 ی حائز اهمیتنکته ساس کنار هم  طراحی  شده و  های فوالدی بر ا قراردادن دو پروفیل گرز نورد 

شده بود   ستون انناز  صویر  تقویت آن با چهار ورق فوالدی در هر چهار بر  ساخت این  16-1، ت . اما زمانی که 

ضا در کارگاه ا  سیار به دانش، تنربه و مهارت      د، شو مینناز اع شکاری کارگاهی که ب یرفنظر از کیفیت جو

ه دهای ساختمانی متصل ش   تقویت به یورت جوش ناپیوسته به پروفیل  های فنی استادکار وابسته است، ورق   

گردد اعضای ایلی باربر ثقلی به ستونی متشکل از دو پروفیل و تعدادی این امر باعث می. 17-1، تصویر است

به دلیل عدز پیوسااتهی  هایی از ارتفاع سااتون،بساات اتصااال افقی تبدیل شااود. به عبارت دیهر، در محدوده

،  رفیت باربری ستون ایلی بسیار کاهش یافته و نزدیک به  رفیت ستونی متشکل از      های اتصال ورق جوش

 . استنورد شده، ساختمانی گرز دو پروفیل 
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صویر   ساس       16-1ت شده بر ا ستون طرح  نمایی از 

  .نقشه های در دسترس سازه

در کارگاه  نمایی از ستون ساخته شده  17-1تصویر 

شکاری  شت   ،و کیفیت جو سی    بردا شنا تیم کار

ساختمان   پژوهشگاه از محل دپوی مصالح   اعزامی 

  1401، تیر متروپل

با  ،جن  کوچه شااش متری ،5در محور  ساااختمانبر خارجی در لبه گیری سااتون قرار بهت( با توجه 

اقداز به    ها جوشخال فروریزش مصاااالح و ، به منظور جلوگیری از  متر 1.۲ای به طول  زدهی بیرونطره

ین همفقط در  ،چنین برای کاهش سااربار این سااتون. هم15-1، تصااویر دننمایرنگ مینصاا  گونی آبی

 د. گردینص   نههدارنده هایشمع ،ستوناین طبقه در مناورت 

از  ه است.یی بوده که در کارگاه موجود نبودهاورقی ترمیم و تقویت این ستون شامل استفاده از   ث( ایده

ده ش روز یکشنبه مصالح به کارگاه وارد    ، درنهایتدر شود تا مصالح موردنیاز تهیه گردد.   مقرر میاین رو، 

 دیدهآسی  جوشکار و دستیارش اقداز به ایالح و تقویت ستون     ، استاد  1401خرداد  ۲روز دوشنبه  در و 

 یاااورت بهبه دنبال آن و فروریخته و ساااپس طبقات باال  این ساااتونترمیم، ابتدا  نمایند. در حین   می

 ریزد. سوز از سطح بنا فرو مییک یتقریببه طور رونده پیش

ضدزنگ در حدود  نقطه: 3 حائز اهمیت ینکته ست.  سانتی ی درجه 1500ی ذوب فوالد  دمای قوس گراد ا

شکاری به مقداری   سانتی درجه 4000بیش از جوش در هنهاز عملیات جو سد. در این دما برای گراد میی   ر

شده      ضعی  ستون فوالدی که در زیر بار ثقلی که بیش از حد  رفیت باربری خود دچار لهیدگی و کمانش مو

 تواند اتفاق افتد؟است، چه رویدادی می
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ی درجه 4۲0تقویت به حدود ی در اطراف محدودهدر یاااورتی که دمای جوشاااکاری طبق منابع رسااامی، 

و مدول  %10حدود فوالد سااختمانی به  ، مشاخصاات تنش حد جاری شادن و حد نهایی    رساد بگراد ساانتی 

سیته    ستی صات    مقادیر متنا ر  %۲0حدود  ی آن بهاال شخ با افزایش د. یابمیکاهش در دمای متعارف، خود م

 افتد. اتفاق میبیشتری این دما، مقدار افت مشخصات با سرعت بسیار 

یلی باربر ثقلی،  ستون  یک بر روی ، متروپل ی ساختمان حال در کارگاه پروژه   مسیرهای مناسب  بدون ایجاد ا

کارگیری    از طریقِ مد     به  کارآ یدات  های     تمه بار قال غیرمسووتقیم  پایین    وارده برای انت قات  یات   تربه طر ، عمل

شد    شکاری انناز  ست.  جو ست    ستونی که در محدوده ه ا شکاری، مقدار زیادی از مقاومت خود را از د ی جو

 مستعد تسلیم شدن موضعی است. داده و

مبحث توجه به  باایمنی کارگاهی ی سااااختمانی و رعایت مدیریت یک پروژه از نهاه :4حائز اهمیت ینکته

ایرادات در یک کارگاه فعال سااااختمانی،       ، مقررات ملی سااااختمان، ایمنی و حفا ت کار در حین اجرا     1۲

در یک کارگاه فعال ساختمانی   دو رویداد نامتنانسمداوز تداخل خورد. در ابتدا باید به ای به چشم می عمده

های فعالیتانناز دوز، و رویداد ی ساااختمانی؛ اول، روال متعارف ساااخت و اجرای پروژهرویداد . اشاااره نمود

 . ، بدون رعایت ایول ایمنیدر همان کارگاه ساختمانی سازیترمیم، بهسازی، و مقاوز و مداوز متنوع

احی و طر تخصاااصااایِ –نبود کادر فنی به عبارتی بهتر، نبودِ دانش فنی و مدیریتی یا از حاکی این مسااائله 

 است. در این کارگاه ساختمانی ی راهبری پروژه نظارت در حوزه

ا  هعدز کارآیی سازمان های ساختمانی، نشانهر   در کارگاه تر، وقوع رویدادهایی از این دست این مسئله مهم از 

هایی که خود رگانااساات. های مدیریتی کالن جامعه حوزهشااهری و اسااتانی در ض و طویل یهای عرارگانو 

 د. نباید ضامن تأمین ایمنی جامعه و حفظ جان و مال افراد جامعه باش

ست.  نامهلحاظ آیینی آبادان به خیزی در منطقهشرایط لرزه  :5میت ی حائز اهنکته ای که اما نکتهای کم ا

ست که در دامنه ود، تأثیرپذیری این منطقه از زلزلهش باید به آن توجه  شته کوه های جنوبی های مداومی ا  ر

هد زاگرس رخ می های لرزه  چندر  .د خداد ند        ای، ین ر تا بل با پریود متوساااط  قال امواج  مال انت تا  که  احت

گیالن و  1369ی خرداد در زلزله . رویدادی که پیش از این، وجود داردیابدمیهای دور گساااترش مساااافت

های با ارتفاع متوسط  های جدی و فروریزش تعدادی از ساختمان و باعث وارد آمدن آسی   ،زننان تنربه شد 

  در شهر رشت شد.

های ساااختماندر یااورت طراحی درساات و اجرای مناساا  شااود که از آننا ناشاای میاهمیت این موضااوع 

شتر،  با احتمال لرزه متوسط تا بلند، به خصوص در مناطق   شتر در     با خیزی بی ضافه مقاومت بی ساختمانی با ا

در د. داربرای انتقال بارهای ثقلی و جانبی ایسااتایی و ایمنی بیشااتری که مواجه هسااتیم ای ساایسااتم سااازه
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تون، تخری  یک س از این رو با و تعبیه شده،   بارهامسیرهای بیشتری برای توزیع و انتقال   چنین ساختمانی،  

ادر بسیار ن در آن  ، آنچه در ساختمان متروپل آبادان به وقوع پیوست،  روندهخرابی پیشی احتمال وقوع پدیده

 خواهد بود.  

 آبادان متروپل ساختمان فروریزش رخدادبندی عوامل موثر در جمع  1-6

های دارای نقصمتروپل اما ساااختمان  .در روز حادثه تشااریح شااد  پذیرفتهدر قساامت قبل اقدامات انناز 

ست    این نقصدست به دست هم دادنِ   متعددی بوده که  شده ا سب  بروز این حادثه   ،در ادامه .ها با یکدیهر 

 شده است:یورت کوتاه اشاره به به موارد مورد نظر 

سازمانی کارآمد و توانمند؛     الف(  ساختار  ضور  صمیم عدم ح ست افراد و  سازی خودمختاری در ت ها و باز بودن د

های فنی و مهندساای برای ایناد یک ساااختار شااهری ایمن ای از تخصااصهای مختلفی که سااررشااتهارگان

های مختلف  تعارض منافع گروه   نظیرمواردی چنین هممشاااهود اسااات.   فرآیند ندارند، در جای جای این     

ستقیم دارند          ساختمان منافع م صی که خود در احداث این  شخ شدید وقوع ای سازمانی یا  ن فنایع ، عامل ت

ها و برپایی ی آنها حفا ت از جان انسااانهایی که و یفهها و نظازناکارآمدی ارگاناز طرف دیهر،  .شااودمی

 .آیدگذاران است، به نحو موثری به چشم میای ایمن و ییانت از مال و جان سرمایهجامعه

ه رخ دهد تا سرانناز مننر ب بدیهی است در بستر یک ساختار مدیریتی و مهندسی معیوب چنین اشتباهاتی      

  ی بیشتری را به خطر اندازد.ای شود که جان و مال عدهوقوع فاجعه

سازه  ب(  ضعیف  ساخت       ای؛ طراحی  سیر  شده در م شده در طرح اولیه و تغییرات مداوز ایناد  تغییرات ایناد 

اند. این امر، این دخالت داشااتهای های مختلفی در ایناد تغییرات سااازهدهد که افراد و گروهپروژه نشااان می

سنم    ،در پروژهنماید که احتمال را تقویت می ساختار من شناس خبره یک  یالح مدل  ی طراحی یا کار برای ا

شده در توزیع       سننش میزان تأثیر تغییرات ایناد  سازه و  ضای  در اع ی داخلینیروهاتحلیلی، ارزیابی رفتار 

سازه و نحوه   یلی  شالوده ی انتقال ایمن این نیا ساختمان روها به  ست     ،ی  شته ا س   ؛ طراحی حضور ندا نامنا

 های ایلی، کاهش اعضای باربر ایلی، حذف درزهای انقطاع ساختمان، ...... ستونبرای ترکیبی 

ر را تآوری و انتقال سریع بارها به طبقات پایین طراحی سیستم باربر ثقلی، یکپارچهی و انسناز الزز در جمع   

ی این تغییر مداوز، کاهش اعضااای ایاالی و بر هم زدن مساایرهای انتقال بار از مشااکالت عمدهایناد ندارد. 

ا ، یشدند اعضای ایلی به طور مداوز دچار لهیدگی یا کمانش موضعی می   هایی از بخشاز این رو، پروژه است.  

ستفاده از دال منوف که یک دال باربر دو جهته است    ای، بدون اینکه به یورت طره در بخشی از ساختمان   ا

 د.واستفاده ش مناس  برای انتقال بار آن از تیرهای مرزی
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های موجود، از دو مقطع سااتون نورد شااده با چهار ورق تقویت های ایاالی فوالدی سااازه طبق نقشااهسااتون

یل باز در ورق            ستفاده از جوش منقطع و ایناد فوا ست. اما در اجرا، ا شده ا شکیل  صل به هم ت ها باعث مت

اجرا شااده نزدیک به  رفیت یک   رفیت باربری سااتونِها کاهش یافته و گردیده اساات که کارآیی سااتون 

ست ستون   ساس  رفیت طراحی اولیه    های افقی گردد. دوبل با ب ضا بر ا ساخت این اع ا هی آندر واقع، حتی 

  نیز انناز نشده است.

ساختمان     ست که یک  شلوغ تناری  اهمیت باال در یک منطقهبا بلندمرتبه توجه به این نکته مهم ا با ه کی 

، نباید به ازای فروریزش یک سااتون دچار طراحی و ساااخته شااده باشااد نامه و مقرراترعایت ضااوایط آیین

 د.وای با این گستره و میزان خرابی شسانحه

ی هیفو که اعضااایی فقط به دیوار برشاای اکتفا شااده اساات، در حالی که طراحی ساایسااتم باربر جانبی در 

 خورد.  در ساختمان به چشم نمی ،دارندرا دیوارهای برشی از دیافراگم به آوری و انتقال بارهای جانبی جمع

شت که طراحی    سی پی باید توجه دا سترده  پی از منظر مهند  تانهای و پی زیر هایشمع  توزیع چهونهی و گ

. است  گرفته متروپل یورت  ساختمان  یاولیه طراحی بر ، مبتنی1396 سال  نخست  نیمه در سازه  زیر اجرای

 یطبقه از هاییسااتون حذف نظیرشااده اساات. این تغییرات مواردی  ای عمده تغییرات دچار بعداًاین طرح، 

ساختمان  هایستون  بار افزایشبه تبع آن  و بعد به چهارز و تمرکز احتمالی تنش، بیش از مقدار  بر خارجی 

رسااد، تحلیل خاک آبرفتی زیر فروریخته اساات. با توجه به این موارد بنظر میی در محدوده اولیه در زیر پی

شمع   شالوده  ساختمان، تعداد و توزیع  سترده نیاز به  ی  ر اثرات آن برد تا دا یارزیابی دقیقها و طراحی پی گ

 مورد برسی کامل قرار گیرد.  وریزش ساختمان راحتمال ف

شاهده ( پ ضای  اجرای  ،این پروژه دراجرایی؛  یهای عمدهضعف ی م سعت،  سازه  فوالدی اع یورت  با این و به 

به یورت قطعه به قطعه  کارگاه  محلپروژه در قطعات فوالدی از این رو ساخت  نناز نشده است.   ا ایکارخانه

ای بیرون شهر آبادان در محوطهکه ای ساختمان و قطعاتی که تخری  شده ی اعضای سازهانناز شد. مشاهده

 کارگاه است. قطعات در این ساخت کیفیت بسیار پایین دپو شده است، حاکی از 

داده شااده منری پروژه تذکرات متعددی به دهد که در این خصااوص تعدادی از مکاتبات رساامی نشااان می

 توان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله می؛ است

شاهده  ضا  تقویت  مداوزانناز ، منوفکف دال در  ی آرماتورهام شکاری    اع یالح جو کمانش های ورقدر و ا

 ..... و  بیش از حد مناز در برخی تیرها،ی بوجود آمدهخیز ی مشاهدهها، ی ستونیافته
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های مداوز بهسااازی و تقویت اعضااای سااازه اساات که بدون    از نکات مهم اجرایی این پروژه، انناز فعالیت

نناز  ا از جمله،  پذیرفته اسااات:  به نکات انتقال بارهای ثقلی به طریق ایمن انناز می       تمهیدات ایمنی و توجه   

 در زیر بار قرار داشتند.چنان همهای ایلی که مداوز جوشکاری در ستون فعالیت

ستفاده از مصالح   ت ست که منری پروژه مدارک مربوط به  در دسترس  در مکاتبات امرغوب؛ ن( احتمال ا آمده ا

صه    شخ صرفی   های م صالح فوالد میلهردها و بتن م ست.   م تواند به دلیل عدز می هاآزمایشاین را ارئه نداده ا

شد. ا          شده با یالً انناز ن ست در این پروژه ا ضور نظارت در ست که به دلیل  ح لبته این احتمال هم مطرح ا

ات مشخصتر، رسی دقیقبرای برباشد. ی آن خودداری شده ، از ارائههای انناز شدهضعیف بودن نتایج آزمایش

 رد.  یقرار گو بازبینی تواند مورد ارزیابی های استفاده شده در کارگاه نیز میمقاطع فوالدی و ورق

ستمر  ( عدم وجودث های ها و ارگانکه بین سااازماندر دسااترس در مکاتبات رساامی آگاه و کاردان؛  انناظر م

شان می   ساخت بوده، اما در فوایل طوالنی مدت از   حال که این پروژه در در حالی دهد مختلف انناز شده، ن

های رساامی از کیفیت ساااخت و بهره بوده اساات. از این رو، گزارشداشااتن طراح و نا ر سااازه و معماری بی

ی کوتاه معرفی رسمی  که در دورهاما در مکاتبات اندک شماری   های زیادی از سازه وجود ندارد. اجرای بخش

سال  )ر طراح و نا  ست  این پروژه برای  (1399در  شده    هایبه نقض، یورت گرفته ا شاره  توقف و متعددی ا

ست.        شده ا سته  یراحت خوا شانهر عدز اقتدار نا ر در برطرف نمودن  این مکاتبات خود  فعالیت پروژه به  ن

ست.  ممانعت از تداوز یافتن اجرای ناقص  وعیوب  ضوع  البته این پروژه ا شی از  میمو ضعف دانش یا  تواند نا

 د. اشل در کنترل پروژه بوعدز وجود یک سیستم مسئیا وی در قبال مسئولیت و شرح و ایف عدز آگاهی 

های ز نکات مهم اجرایی این پروژه، انناز فعالیتا سووازی و تصووحیحات در حین اجرا و سوواخت پروژه:( مقاومج

 بدون تمهیدات ایمنی و توجه به نکات. این رویداد سازه است  اعضای  و ایناد تغییر در تقویت  ،مداوز بهسازی 

ه انناز  توان ب به عنوان نمونه می  پذیرفته اسااات:   انتقال بارهای ثقلی به طریق ایمن انناز می     اولیه فنی نظیر  

ستون    فعالیت شکاری در  یلی  مداوز جو شاره نمود  های ا ضا    که ا ستن بار این اع بدون تمهیدات الزز برای کا

 شده است.  میانناز 

 انآباد متروپل ساختمان فروریزش رخداد یموشکافانه ارزیابی برای تکمیلی یاهپیشنهاد  1-7

صوص علل وقوع     سی دقیق در خ شنا سایی دقیق عوامل موثر     این رویداد، به منظور ا هارنظر کار شنا نیاز به 

های محاسااباتی و گزارش ها، فایلدر این خصااوص دسااترساای به مسااتندات پروژه نظیر آلبوز نقشااهاساات. 

 مورد نیاز است. ...  مطالعات ژئوتکنیک و

نظر به تغییرات ایناد شده در اجرای ساختمان نسبت به طرح اولیه و تغییرات عوامل طراحی و نظارت پروژه    

برای رسااایدن به درک روشااانی از آننه در طی مراحل       ،نیاز به همکاری کلیه عوامل مزبور      ،در مراحل اجرا 
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ست.    تکوین ا ست، نیاز ا ستی از       ین پروژه رخ داده ا ست اما لی شده ا سامی خودداری  در این گزارش از ذکر ا

 شده است. ارائه  1در پیوست مطلع اسامی افراد مرتبط و 

ساختمان متروپل  های مختلف دعوت نموده و توان و باید از افراد و گروهمی آبادان را از زوایای علل فروریزش 

ی پروژهموارد ابهامی در خصااوص توان و ارزیابی دقیق قرار داد. فقط از این طریق می مختلف مورد بررساای

رطرف نمود و راهی برای برطرف نمودن خطاهای رایج در بخش مدیریتی و مهندساای را بتروپل ساااختمان م

 .ینعت ساخت و ساز یافت

سی    شنا سایی    متقن برای ارائه نظر کار شنا ستندات مربوطه می     عوامل  نیاز به  سی به م ستر شد.  بمؤثر و د ا

ضمن     رونیازا ست  سان      کمیته الذکرفوقموارد  نیتأمالزز ا شنا شکل از کار سازه ی مختلف هاحوزهای مت (-  

در نهایت و در خصااوص موارد زیر تحقیق و بررساای شااود تا  گردد تشااکیل آزمایشااهاهی(  -حقوقی -ژئوتکنیک

صیلی  شابه در   رفتن تمامی جوان و جامع با در نظر گ گزارش تف که به بهبود فرآیندها و جلوگیری از موارد م

 . ماده شود، آگرددزرگ مقیاس دیهر مننر های بپروژه

 های معماری و سازه(های محاسباتی، دفترچه محاسبات، نقشه)مستندات مورد نیاز شامل: فایل کنترل طراحی سازه -الف

)مستندات مورد نیاز شامل: نتایج آزمایش مصالح قبل و بعد از فروریزش  های اجرایی کنترل کیفیت مصالح و روش  -ب

 های مورد نیاز(مستندات خرید مصالح و مبادالت مالی در این خصوص و همچنین تخصیص اعتبار برای انناز آزمایش

شروع تخری  و مود فروریزش       -پ یحت  ستی آزمایی  شامل: موارد بند )الف(   ن ساختما را ستندات مورد نیاز  و   )م

 سازی(تخصیص اعتبار برای مطالعه مدل

صالح        -ت ستندات و تاییدات مراجع ذی شده و م سی مراحل اداری طی  سازمان برر  –های امنیتی )همکاری کامل 

ی  مهندسنظاز -مسکن و شهرسازی –شهرداری  پروندهقضایی و حاکمیتی و ادارات استان برای ارائه مستندات مورد نیاز شامل: 

 و منطقه آزاد آبادان و ...(

ساختمان           -ث شهر آبادان برای  ساختهاه  شرایط اقلیمی و  ساس  سازی بر ا شهر ساز  ارائه نکات فنی و  های نو

نشست کرده     -دهید یآس های ی مردمی در خصوص ساختمان  هادرخواست ی و هاتیشکا )مستندات مورد نیاز شامل: انعکاس   

 ها و موارد بند )الف((ی آناسازهها به همراه مطالعه ژئوتکنیک یا و همچنین ارائه مستندات ساخت آن منیناایا 

)مسااتندات مورد نیاز   منینااهای ارائه راهکارهای فنی و مهندساای برای افزایش ایمنی و پایداری ساااختمان -ج

 ی و اهمیت سازه(منیناا میزان برحس شامل: موارد بند )ه( و ارائه راهکارهای اجرایی 
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 مقدمه    2-1

مورد بررسی قرار  ساختمان متروپل آبادان  هایی از ی، دالیل فروریزش قسمت مروربه یورت   ،این گزارشدر 

شان  توانکه میگرفته  سامحة جامعة  هایی از هن ساخت      مدیریتی و کوتاهی و م شور در طراحی و  سی ک مهند

های بساایاری اساات که مبانی طراحی و محاسااباتی آن جساات. سااالدر را های با ارتفاع متوسااط ساااختمان

یورت آئین    ساختمان  شده و به  شور تدوین  شده   های الززنامهها در ک سین قرار دارده  االجرا در اختیار مهند

های قانونی ای طوالنی در کشااور دارد. روالظ اجرایی نیز ساااخت بناهای کوتاه تا بلند، سااابقه اساات. از لحا

ی مدیریتی و سااازی ساااخت نیز طبق مصااوبات مختلف قانونی و به همت جامعه  پیاده فرآیندگیری شااکل

شده و در اختیار قرار دارد. از این رو، جا دارد در ابتدای امر از خود بپر    سی تبیین  شتن    مهند سیم، چرا با دا

 دهد؟های ایمن هنوز در جامعة ما چنین رویدادهایی رخ میتمامی مقدمات الزز برای ساخت ساختمان

   خیزیلرزهاز دیدگاه  مسائل یکارشناسانه ارزیابی  2-2

شهر  و آبادان شهر  شور  غربی جنوب الیهمنتهی در خرم شیه  در ساختی  زمینلرزه نظر از ،ک  و زاگرس بین حا

ست  پایین عربی ییفحه  در خیزیلرزه فعالیت. دارد قرار عربی ییفحه  سیار  یمنطقه زاگرس اما ،ا  عالیف ب

 اهمیت . دهد  قرار تاثیر  تحت  را منطقه  تواند می ،آن در متوساااط تا  بزرگ های لرزهزمین رخداد  که  اسااات

سط تا   هایساختمان  برای ویژه به زاگرس هایلرزهزمین شتر  متروپلساختمان   نظیر بلندمرتبهمتو  .ست ا بی

 ،(بهمرت کوتاه هایسااااختمان یکننده  تهدید  ) باال  فرکانس  با  امواج لرزهزمین مرکز از گرفتن فایاااله   با  زیرا

ستهلک  ترسریع  سط و   هایساختمان  یکننده تهدید) پایین فرکانس با امواج اما ه،شد  م  تا ،(بلندمرتبهمتو

 . دارد انتشار قابلیت طوالنی هایمسافت

، تاس  اروندرود یکرانه و خوزستان  یجلهه در قرارگیری یواسطه ه ب شهر  دواین  آبرفتی ماهیت بعدی نکته

شهاه  این یلقب یتنربه طبق که شابه  مناطق در پژوه شهر  و سربندر ) م ستعداد  ،(ماه شدید  ا  مایینبزرگ و ت

 رد زمین جنبش مقدار نساابت) نماییبزرگ این. دارد را منطقه بسااتر ساانگ به رساایده ضااعیفِ هایجنبش

 .است شده مشاهده نیز 6-4 ضرای  حدود تا( بستر سنگ در آن مقدار به سطح

شدید  معروف هاینمونه یل  در رخداده هایجنبش ت سطه  به دور فوا  1985 لرزهزمین ساختهاهی  اثرات یوا

 لرزهزمین رخداد حایل) ثانیه منذور بر مترسانتی 50 حدود پایین بستر سنگ شتاب که است مکزیکوسیتی 
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یل  در سطه ه ب ،(کیلومتری ۲00 از بیش هایهفا ضور  یوا شدید  ،آبرفت هایالیه ح  تخری  سب   و شده  ت

 .شد شهر این در طبقه چند هایساختمان وسیع

 شخص متفکیک و  و شهر،  سطح  در شتاب  تعیینِ و ایلرزه بندیریزپهنه مطالعات انناز نکته، این به توجه با

 .است برخوردار زیادیبسیار  اهمیت از، بلندمرتبهمرتبه و کوتاه هایساختمانبرای ساخت  مناطقی دننمو

   ژئوتکنیکیاز دیدگاه  مسائل یکارشناسانه ارزیابی  2-3

ای به ناز پی به خاک منتقل گیرد و بار آنها توسااط عنصاار واسااطههمه بناها در نهایت بر روی زمین قرار می

در طراحی پی یک ساااختمان باید به سااطح تنش ایمن در خاک و جلوگیری از گساایختهی خاک  گردد. می

شی از کمبود  رفیت باربری  ست   )مقاومت( و هم نا ش ها )اعم از یکنواخت و غیریکنواخت( چنین محدودیت ن

زیرین  به دلیل اضافه تنش ایناد شده در خاکِ   هاساختمان از تعداد کمی  ،توجه شود. اگرچه به لحاظ آماری 

ست امری         ریخته،فرو ش شی از ن شکالت نا شرایط       به اما م ست. زمانی که خاک تحت تاثیر  سبت متداول ا ن

ست روی می   بارگذاری جدیدی قرار می ش ست   گیرد، ن ش ست ناچیز و یا آن قدر بزرگ  دهد. این ن ها ممکن ا

ساختمانی ویژه   شد که تدابیر  ضرو با شامل نشست    رت پیدا کند. نشست  ای  ای هو نشست   مدتهای کوتاهها 

ست.   )تحکیم و خزش( تحکیمی بلندمدت ست   ا ش ست   یعنی  ،مدتهای کوتاهن ش زمان با اعمال هایی که همن

)تحکیم و  تحکیمی بلندمدت  های  نشاااسااات. دهد روز پس از اعمال بار روی می   7بار یا در زمانی در حدود     

شست  خزش( ست ماه  هایی، یعنی ن سال که ممکن ا  ،برجسته  یبه عنوان یک نمونه. اننامدبیطول ه ها بها و 

این نشست    ، و از آننا که ادامه داردچنان همسال   700بیش از پس از گذشتِ   ،در ایتالیاپیزا برج کج نشست   

 شده است.از محور قائم رج انحراف راستای بسب   ،یکنواخت نیست

بروز  ،اشاااباع یریزدانه یهای چسااابندهباالبودن تراز آب زیرزمینی و وجود خاکدلیل ه در شاااهر آبادان ب

خت یورت نشست یکنواه ها بدر بسیاری از ساختمانین نشست ا .نشست تحکیمی امری شایع است یپدیده

ست روی داده و مخاطره سی    سفانه در بازدید تیم  أاما مت .ای ایناد ننموده ا شنا شهر    اعزامی کار شهاه از  پژوه

ای هخصوص در ساختمان  به موارد متعددی از بروز مشکالت ساختمانی ناشی از نشست غیریکنواخت      آبادان، 

حتی که  ،مشاااهده گردیدی پیش آمده( طره) دارای پیش آمدگی در نماهای و ساااختمانسااطح شااهر  بلندِ

ضایی     ستانی و مقامات ق ست. نمونه در این ارتباط گردینیز مننر به ورود داد ساختمان هایی ده ا ر دها از این 

 زیر نشان داده شده است.  در  3-۲الی  1-۲تصاویر 
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 آبادان یسنا، شهرای از بروز نشست غیریکنواخت در ساختمان نمونه 1-2 تصویر
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، شهر روبروی شهربازی ساختمانزدن به ساختمان مجاور، و آسیببروز نشست غیریکنواخت  2-2 تصویر

 آبادان
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 آبادان، شهر ایرانیان روز نشست غیریکنواخت در ساختمانب 3-2 تصویر

های بساایار ضااخیم نیز تحت تاثیر بارهای پذیرند و حتی پیها انعطافباید توجه داشاات که در عمل اکثر پی

ی طراحی پ ،مطابق اطالعات دریافتی در ارتباط با ساختمان متروپل .شودروسازه دچار تغییرشکل خمشی می

مبتنی  1396نخست سال  یاجرای زیرسازه در نیمه ،نهایتدر های زیر پی و گسترده و چهونهی توزیع شمع

ست     یبر طراحی اولیه یورت گرفته ا نظیر حذف ای عمدهدچار تغییرات این طراحی اولیه  هابعد. ساختمان 

در بخش فروریخته ساااختمان شااده بر خارجی های افزایش بار سااتون ،چهارز به بعد یاز طبقه هاییسااتون

ن توان چنیمی ،ساختمان نیاز به شمع دیده نشده است یمطابق طرح اولیه ،از آننایی که در این بخش .است

ستدالل نمود که توزیع  سبی  ا شده   ساختمانِ  بار از منا صوص باربری  در اجرا   و نهرفته رتیو  ها شمع خ

 ننرم محدوده آن در نشست تحکیمی    با متعاقباً کهباشد   افتاده اتفاق پی زیر در ایمحدوده در تنش تمرکز

 آسی  شده است. بروز  به

ظر با درنباید ها های نسبی پی رانوهای غیریکنواخت و دنشست  ، مبحث هفتم، مطابق مقررات ملی ساختمان 

ه های مختلف محاسبمتفاوت وارده و تغییرات احتمالی مشخصات خاک در زیر پیز توزیع نیروهای أگرفتن تو

ی پروژهالزز اساات تا ارزیابی رسااد ز این رو، بنظر میامقایسااه گردد. مقادیر مناز تعیین شااده با و  هشااد

صص      ساختمان متروپل،   سط یک گروه متخ شالوده و خاک زیر آن تو از منظر ژئوتکنیکی و انتقال نیروها به 

 های احتمالی این پروژه از این دیدگاه نیز مشخص گردد.قرار گیرد تا ضعف کنترلارزیابی و مورد 
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   ایسازهاز دیدگاه  مسائل یکارشناسانه ارزیابی  2-4

ساخت هر بنا، حایل تالش چند گروه متخصص و یاح  یالحیت به شرح ذیل است که هر کداز به نوعی 

 دهند:ساخت و مسئولیت ایستایی و ایمنی آن را پوشش می فرآیندهای مختلف بخشی از جنبه

که با اتکا به تنربة کافی و دانش جامع مبتنی بر علوز روز مهندسی، سازه را از  گروه مهندسان طراح؛الف( 

دیدگاه پیکربندی مناس ، تعبیة مسیرهای کوتاه برای انتقال ایمن بارهای متنوع ثقلی و جانبی، و در نهایت، 

های امهنهای آئینعملکرد مناس  در مقابل رویدادهای طبیعی محتمل در آینده، براساس آخرین ویرایشتأمین 

 المللی طراحی نماید.معتبر داخلی یا بین

مبانی رفتاری سازه، مدلی تحلیلی با تمامی مشخصات فنی و رفتاری تهیه  رگروه مهندسان طراح با تسلط ب

ا وارده به اعض نیروهای داخلی غییرات الزز، مسیرهای انتقال بار و میزان توزیعنموده، و در هر مرحله با اعمال ت

مهندسان معماری، میان خواست کارفرمایان، و نظرات مهندسان سازه، تعامل نماید. این رویداد در را کنترل می

 .شودمیتکرار به دفعات و مهندسان تاسیسات مکانیکی 

ه های مربوط ببایست مسئولیت و پیامدهای اتخاذ هر تصمیمی درخصوص فعالیتگروه مهندسان طراحی می

 خود را شناخته و عواق  آن را برعهده بهیرد.  

هایی در این مقیاس، با که با داشتن دانش و تنربة جامع ساخت ساختمان ؛و اجرا گروه مهندسان ساختب( 

های الزز، متناس  با حنم و گیری از مصالح با کیفیت مناس ، و استفاده از استادکاران دارای یالحیتبهره

 ای خود، اقداز به ساخت ساختمان نماید. وسعت فعالیت حرفه

 ننیده و تعیینسازی هر قسمت از ساختمان براساس الهوهای از پیش سی پیادهمراحل انناز فعالیت و نحوه

روژه پکارگاه در های موازی ریزی شده باشد. گروه مهندسان ساخت باید میزان پیشرفت فعالیتشده، برنامه

 را مورد سننش و نظارت پیوسته قرار دهد. ساختمانی 

 های مربوط بهبایست مسئولیت و پیامدهای اتخاذ هر تصمیمی درخصوص فعالیتگروه مهندسان ساخت می

 اخته و عواق  آن را برعهده بهیرد.  خود را شن

ساخت و کنترل  فرآیندکه با یدور منوزهای الزز و نظارت مستمر بر  های شهری؛ها و ارگانسازمانپ( 

های شهری بوجود های الزز، تالش نموده تا ایمنی جامعة شهری تضمین شده و اختاللی درفعالیتکیفیت

 د.نیامده، آسیبی به افراد جامعه وارد نهرد

ی و ایف خود، مسئولیت و پیامدهای اتخاذ هر بایست متناس  با دامنههر کداز از اعضای این گروه نیز می

 تصمیم را به درستی شناخته و عواق  آن را برعهده بهیرد.  

ها دچار اشکال فرآینددهد که در مورد ساختمان متروپل آبادان، هر سه این های مقدماتی نشان میبررسی

ای در دهد، اشکاالت عمدههای اجمالی و مقدماتی انناز شده توسط پژوهشهاه نشان میبوده است. ارزیابی
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آوری و انتقال بارهای ثقلی وجود دارد: سطح باربر نامعقول مبانی طراحی این ساختمان، حتی در مقابل جمع

آوری های مناس  برای جمعیرها، عدز وجود سیستمهای تبرای این نوع کف، طول بلند نامناس  برای دهانه

ها(، انتخاب بارهای ثقلی و انتقال به اعضای ایلی باربر ثقلی ساختمان، طراحی ضعیف اعضای باربر ثقلی )ستون

ی ای عمدهههای باربر ثقلی و حتی جانبی برای ساختمان، و امثال اینها بخش کوچکی از نقصنامناس  سیستم

 ی با این ابعاد است.طراحی ساختمان

ر توان انتظار داشت که دنمی ی، با توجه به سیستم باربری که در این ساختمان انتخاب شده،طبیعبه طور 

مقابل بارهای جانبی مانند بادهای شدید یا زلزله نیز، ساختمانی قابل اطمینان باشد یا از استحکاز الزز 

 برخوردارد باشد.

های موجود و نظر تخصصی مشاهدات میدانی تیم اعزامی ز بر اساس گزارشی اجرا و ساخت نیدرخصوص نحوه

یالحیت ساخته نشده پژوهشهاه، کامالً مشهود است که این ساختمان توسط استادکاران باتنربه و یاح 

ها، ها، یا اتصاالت کف به ستونهای آشکار در اجرای اعضای ایلی و حیاتی ساختمان مانند ستوناست. نقص

 تنربهی و عدز یالحیت گروه اجرایی پروژه است.از بیحاکی 

شهری در مورد این ساختمان  مسئول هایارگانها و سازمانی فعالیت ی موارد باال، نحوهبرانهیزتر از همهتأسف

ین ی ایمنی جانی برای ساکنکنندههایی که خود باید ضامن سالمتی و ایستایی ساختمان، و تأمیناست. ارگان

ی این های عمدههای مداوز به سادگی از کنار ضعفکاریکنندگان از ساختمان باشند، با اهمالاستفادهو 

داد اند. این رویگونه فعالیت ثمربخشی درخصوص ممانعت از بروز این رویداد نداشتهساختمان گذشته و هیچ

های ها و ارگانبوده و تمامی سازمانهای سازمانی برقرار در حالی اتفاق افتاده است که روال متعارف ارتباط

اند، بدون اینکه شرایط ایمنی این های شهری در این تبادالت حضور داشتهی ساخت ساختمانمرتبط با حیطه

 آوری شهری تأمین شده باشد.ساختمان از دیدگاه استحکاز و تاب

ا ی الزز را دارال، که دانش و تنربهاز دیدگاه نظری، با کنار هم قرارگیری مناس  سه گروه نامبرده شده در با    

آور در مقابل ای ایمن و تابتوان انتظار داشاات جامعههای انسااانی خود عمل نمایند، میبوده و به مساائولیت

 کلیه رویدادهای طبیعی محتمل در آینده داشته باشیم.

 مدیریت ریسک و بحران قرل تا بعد از فروریزش ساختمان   فرآیند  2-5

ی فروریختن شااناسااایی نقاط ضااعف و قوت در ابعاد مختلف مدیریت ریسااک و بحران در حادثه  به منظور 

ساختمان متروپل، موضوعات مختلفی باید مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، ضمن تحلیل موقعیت قرارگیری     

یر هری نظموضوعات دی به ساختمان متروپل از منظر شهرسازی و دسترسی به امکانات مدیریت بحران، باید       

ت فرماندهی و مدیری فرآیندساختمان،  یتخلیه فرآیندمعماری فضاهای داخلی، وضعیت دسترسی و ترافیک، 
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یاتِ  مداد و ننات       عمل مات جساااتنو، ا قدا عاد  در کنارِ   ،چنین روند آواربرداری و هم ،واکنش اضاااطراری، ا اب

 ود.  نیز به طور دقیق پرداخته شای پس از این حادثه اجتماعی و رسانه

عه     طال ناز چنین م عات دفتری     ای، تلفیقی از انواع روشروش ان طال حال تحلیلی    -های م یدانی و در عین  م

گردد. سااپس، با اسااتفاده از روش اساات. در این خصااوص مدارک و مسااتندات مرتبط گردآوری و تحلیل می

 بحران که در این حادثه نقشگیری از تکنیک مصاحبه با دست اندرکاران و مسئوالن مدیریت  پیمایش و بهره

شته  ضعف و قوت  دا  راهکارهاییتواند میشود. در نهایت،  ارزیابی می ،حادثه مدیریت بحرانِفرآیند اند، نقاط 

نهاد  پیش در آینده، مشابه   یپاسخ دهی به حوادث فرآیند ایمنی و کاهش نقاط ضعف در   ءارتقاه منظور عملی ب

 ورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد: د. در این خصوص موارد زیر باید مگرد

سازی و معماری:      شهر ساختمان متروپل از منظر  بدین منظور ابتدا موقعیت ساااختمان و  الف( تحلیل موقعیت 

 ،های موجودیابی آن با توجه به محدودیتکاربری آن از دیدگاه شااهرسااازی مورد بررساای واقع شااده و مکان

گیرد. مورد تحلیل قرار می ،های مدیریت بحرانشااهری و زیرساااختدسااترساای، امکانات مربوط به موقعیتِ 

سی می        ،سپس  ضاهای داخلی و خارجی، برر ساختمان از دیدگاه معماری ف ضعیت ایمنی  ضعیت  و گردد. و

ی عملیاتی، کنترل ترافیک در محدوده یترافیک و دساااترسااای به سااااختمان در زمان رخداد حادثه، نحوه

مدیریت بحران از دیهر   فرآیند  حمل و نقل در زمان وقوع حادثه و در طول مدت انناز          یمدیریت شااابکه   

 مباحثی است که در این بخش باید مورد بررسی واقع شود.

ضاهای موجود در   تخلیه:فرآیند ب(  ضاهای داخلی     ،ساختمان یک با توجه به ف ست امکان گریز از ف  ازالزز ا

ها  ساختمان یتخلیه یود. در این رابطه برخی تنارب موجود در حوزهحین رخداد حادثه بررسی شدر قبل یا 

های  تخلیه در ساااختمانه ط بومیزان توجه به ضااوابط مرب ه،در زمان رخداد حوادث مشااابه بررساای شااد  

ساااختمان شااامل چهونهی  یتخلیه فرآیند د. در ادامه دگربررساای مینظر مورد ختمان سااابرای بلندمرتبه 

ساختمان، عملکرد نیروهای عملیاتی، امدادی و نیروهای انتظامی       ستور تخلیه، روند تخلیه از داخل  یدور د

 .دریگمیتخلیه مورد بررسی قرار فرآیند در 

دهی فرمانفرآیند منظور ابتدا ضوابط و مقررات حاکم بر   بدین پ( وضعیت فرماندهی و مدیریت عملیات حادثه: 

یک رویداد مورد نظر ارزیابی    و میزان رعایت آنها در    شاااده و مدیریت عملیات واکنش اضاااطراری بررسااای    

بررسااای ورد نظر ( در مورد سااااختمان م ICSاجرای سااااختار فرماندهی حادثه )      یدر ادامه نحوه گردد. می

ستا می های عملیاتی )نظیر جستنو،  هبندی و هماهنهی حوزچهونهی فرماندهی واحد، دسته  ،گردد. در این را

سی به تنهیزات و منابع مورد نیاز، برنامه    ستر ده ش  تعیین های عملیاتی ازپیشننات و امداد، آواربرداری(، د

(Initial Action Plan   و سایر موضوعات مرتبط ) هاحوزهاین و پیشنهادهای اجرایی در  است  بررسی  قابل 

 د.  وشمیارایه 
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های مشاهده شده در آواربرداری ساختمان متروپل، در این    با توجه به چالش ساختمان: آواربرداری فرآیند ت( 

های بلندمرتبه در زمان رخداد حوادث مشاااابه        آواربرداری سااااختمان  یبخش ابتدا برخی تنارب در حوزه  

اجرای  یدر ادامه، نحوهگیرد. می)ازجمله سوانح خارجی و داخلی نظیر ساختمان پالسکو( مورد بررسی قرار      

های و چالشگرفته مورد بحث و بررسااای قرار ورد نظر، ضاااوابط مرتبط با آواربرداری ایمن در سااااختمان م

 شود.  آواربرداری ساختمان و پیشنهادهای اجرایی مرتبط ارایه می

ستجو فرآیند ث(  نیازمند فروزیرش یک ساااختمان  یو ننات در حادثه ،جسااتنوفرآیند  :و امداد و نجات ،ج

شود. در این  گفته می (US&R)های ویژه بوده که به ایطالح به آن خدمات جستنو و ننات شهری    تخصص 

 از حضور مردز و باید و گردد، میمحدود به نیروهای حرفه ای فقط دیده دسترسی به ساختمان آسی     فرآیند 

 یای در محدوده گیرانه  ضاااوابط ایمنی ساااخت به عمل آید. برای این منظور باید      نیروهای عادی جلوگیری   

این ایول پایه در خصوص ساختمان متروپل مورد توجه     ،دهدهای اولیه نشان می حادثه برقرار گردد. ارزیابی

ست      ست. لذا الزز ا شده ا ضوابط مرتبط مورد تحلیل      فرآیندواقع ن سی  ستنو و ننات در این حادثه با برر ج

شابه   سی  به نیروهای امدادی و  وارد آمدن احتمال دیهر، قرار گیرد تا در حوادث م زیر در افراد به خصوص  آ

ها و تنهیزات مورد استفاده برای پیدا کردن افراد مفقود در چنین روشبرسد. همممکن  به حداقلمانده، آوار 

خدمات  یتریاژ و ارایه فرآیندبایساات مصاادومان نیز می زیر آوار نیز نیازمند بررساای اساات. در حوزه درمانِ

 درمانی فوری و اولیه به مصدومان مورد بررسی قرار گیرد.

سی ( ج شش  کفایت برر سارات  جرران برای مالی سریع  تأمین منظور به ایبیمه پو سازی  فرآیند آغاز و خ   و باز

سی  :بازتوانی سایی              این برر شنا شامل  ساختمان ) سی الزامات قانونی مربوط به بیمه  شامل برر ست  ها نخ

ساختمان از قبیل بیمه آتش  خألهای  ساخت و نههداری  سور؛ بیمه      موجود( در هنهاز  سان سوزی؛ مسئولیت آ

سوزی و         سرایت آتش  سرایدار؛ کارکنان و کارگران؛ بیمه  ساختمان؛  بیمه حوادث مرتبط با  حوادث داخلی 

اخت مانند طراح، ی عملکرد کارفرما و دست اندرکاران س  بایست نحوه باشد. در گاز دوز می سوانح طبیعی می 

ی اعمال الزامات قانونی و بازرسی و  چنین نحوهای مناس  و هم پیمانکار و نا ر در رابطه با تهیه پوشش بیمه 

سط مراجع ذیربط، و در نهایت نحوه دهی تخلفات بیمهگزارش شرکت   ای تو سخهویی  سایر  ی پا های بیمه یا 

 ات را برعهده دارند، مورد ارزیابی قرار گیرد.هایی که از نهاه قانون مسئولیت جبران خسارسازمان

سی، اجتماعی، اقت  ( جنرهچ سیا ساختمان پس از رخداد حادثه :شناختی صادی و جامعه های   فرآیند ،متروپل ی 

سانی ب اطالع یورت نهرفت    ه ر سبی  های اجتماعی در منطقه گردید امر مننر به بروز تنشهمین  .یورت منا

چنین سب  بروز مشکالت   های قربانیان حادثه به همراه داشت. این امر هم خانوادهکه تبعات بیشتری را برای  

شد. عالوه       شهرهای دیهر  سی و امنیتی در آبادان و برخی  سی    بر این، سیا ساختمان وارده آ هایی از این به 

ست  بایمیاز این رو، ه نیازمند بررسی دقیق است.   رد کتبعات اقتصادی و حقوقی مختلفی به همراه دا  دست، 
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ضوعات مورد مطالعه قرار گر  سایی گردد    هابا آن های مرتبطچالشفته و این مو شابه در     ،شنا سوانح م تا در 

 پیشهیری باشد.مدیریت و قابل چنین مواردی اینآینده 

 سخنی برای آغاز راه  2-6

شهری و روستایی در های ی رویدادهایی از این دست، در کنار تکرار مداوز تخری  ساختمانبا مشاهده

های رسد نقصهای مختلف در اقصی نقاط کشور، و از دست رفتن جان و مال افراد جامعه، به نظر میزلزله

ی مدیریتی های مختلف مرتبط در سطح جامعههای سازمانی و عملکردهای بخشای در سیستم ارتباطعمده

ی ز این رو، با یرف زمان و بررسی موشکافانهی مهندسی در حیطة ساخت و ساز شهری وجود دارد. او جامعه

ها و ها را شناسایی نمود، و در یورت وجود همت الزز برای رفع آنتوان نقصهر رویدادی از این دست، می

د که گردگیری ساختاری منسنم و ایمن تالش نمود. در این مسیر پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح میشکل

 سازی نخواهد بود:واست هدفمند، قابل پیادهجز با اتکاء به خرد جمعی و خ

بندی های حقوقی ثرت شده و دارای صالحیت ردهشرکتفقط توسط  هاالف( انجام محاسرات طراحی ساختمان

های بیمه یا نظام مهندسی یا هر ارگان مشابه گروه سومی )مانند شرکتها باید توسط ، مناز باشد. شرکتشده

اس اس عماری، محاسبات و طراحی در مقیاس موردنظر باشد. این ردة یالحیتی بردارای ردة یالحیتی م دیگر(

 گردد. های درست یا نادرست پیشین که توسط گروه سوز تضمین شده باشد، تعیین میمیزان فعالیت

طول عمر مفید سازه، مسئول های محاسرات طراحی در های احتمالی ناشی از نقصاین شرکت باید در قرال آسیب

 .پاسخگو باشد و

ه ، کبندی شدههای حقوقی ثرت شده و دارای صالحیت ردهشرکتفقط باید توسط  ب( ساخت و اجرای ساختمان

دارای اعتبار متناس  با وسعت ساختمان و حنم فعالیت است، مناز باشد. این شرکت مو ف باشد برای انناز 

نماید. این استادکاران باید تخصص و یالحیت انناز  ، استادکاران خود را معرفی و ثرتهر فعالیت ساختمانی

ان باید ی استادکارداشته باشد. یالحیت تأیید شده طرق تأیید و تضمین گروه سومآن فعالیت، در آن وسعت را 

 را داشته باشد. مدت اعترار الزم تا پایان فعالیت در آن ساختمان

کلیه مصالح مصرفی در ساختمان باید طبق استانداردهای جاری در کشور مورد ارزیابی و آزمایش قرار گیرد و 

 قرار گیرد.  توسط شرکت سازنده در دسترس و دید عموممستندات آن ثبت شده، و 

 د.ششده با توسط گروه سوم تأیید و تضمینسابقة انناز آن فعالیت در آن مقیاس در شرکت سازنده باید 

های ناشی از عدم استفاده از مصالح شرکت مجری در طول عمر مفید ساختمان مسئول و پاسخگوی کلیه آسیب

 .مناسب یا خطا در ساخت و اجرای صحیح طرح باشد

 ،ی ساخت و ساز استهای مرترط با حوزهها و نظامی ارگانبرعهدهنیز  مسئولیت ساخت و ساز ایمناز آننا که پ( 

گیرد و هیچ اقدامی خارج یورت می هامجوزها و تاییدهای این ارگانهایی از این دست براساس و تمامی فعالیت
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ای از مسئولیت پاسخگویی درخصوص شایسته است بخش عمدهها قابل انناز نیست، های این ارگاناز نظاز

 .  شود ها در نظر گرفتههایی این دنین نیز برای این ارگانها و آسیبنقص

هایی با وسعت، یا تعداد طراحی و ساخت ساختمانتا  تخصصی مستقلی شکل گیرد –های فنی الزم است گروهت( 

افراد متخصص در .  این گروه متشکل از طرقات بیش از حد مشخصی تحت نظارت و ارزیابی دقیق قرار گیرد

سازی و ای، و نحوه مدلوال طراحی سازههای مختلف مرترط با صنعت ساختمان بوده و درخصوص مرانی و رحوزه

بندی اجرای ساختمان، مسائل معماری، مسائل تأسیساتی، مرانی مکانیک خاک و ژئوتکنیک، تحلیل، نحوة زمان

 اشراف کامل داشته یا شهرت جامعی داشته باشند.

ی از این هایساختمانهای بوده و بر کلیة فعالیت یک گروه تمرکز مستقر در پایتختتخصصی  –این گروه فنی 

 دارند.  نظارت عالیهدست، 

های محاسرات های فعلی تخصیص سهمیهاصالح روش، های آموزش و ارزیابی استادکاران فنی ماهرگیری نظامشکل

برای تشخیص علت  ها و جوامع شهریهای وارده به ساختمانتدوین معیارهای ارزیابی آسیب، و اجرا به مهندسان

های اجرایی های محاسراتی و شرکتگذاری استادکاران، مهندسان، شرکتهای ارزشتدوین نظاموقوع رویداد، 

گیری یک نظام مهندسیِ آگاه، خردمند، مسئول شکلالزز برای  اقدامات، از جمله های گروه سوممرتنی بر ارزیابی

 است.  و پویا

 پاسخگو و مسئول ایجامعه داشتن به یدام اب
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