
 

   

  1    شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین   
  

 1393 زمستانسال اول، شماره اول، 
 

  سرمقاله  !
هـاي اقتصـادي    ها، اعم از تلفات انسانی و خسـارت لرزهآثار سوء زمین

ها و تأسیسـات،   یا کلی ساختمانناشی از فروریزي و شکستگی موضعی و 
ترین این عوامل عبارتند  معلول عوامل شناخته شده و متعددي هستند. مهم

از: عدم طراحی یا عدم اجراي مناسب سازه براي مقابله با نیروهاي ناشی از 
ریـزي کـالن    اي در برنامـه  زلزله، عدم توجه به مالحظات ژئوتکنیک لـرزه 

سب جمعیت در مناطق تحت تأثیر زلزلـه،  ساخت و ساز شهري، توزیع نامنا
پذیر و بـاألخره   سازي بناهاي آسیب ي مهم مقاوم عدم توجه کافی به مقوله

  عدم توجه کافی به موضوع مهم مدیریت بحران.

ي علوم و  پژوهان کشور ما در حوزه بسیاري از تحقیقاتی که دانش
الي اوراق  البـه شان متأسـفانه در   دهند، نتایج مهندسی زلزله انجام می

ماند. گسـترش   ها پنهان می ها و رساله نامه هاي پژوهشی، پایان گزارش
ي علـوم و   هاي تخصصی در حوزه قابل توجه مرزهاي دانش و گرایش

مهندسی زلزله، همچنین اهمیت حیاتی موضـوع کـاهش خطرپـذیري    
اي و جهـانی،   ي پایدار کشور و در سطوح ملی، منطقـه  زلزله در توسعه

هاي علمی پژوهشـی متعـددي مخـتص ایـن      کند که مجله می ایجاب
حوزه در داخل کشور فعالیت کنند و انتشـار نتـایج تحقیقـات مزبـور را     

  ي رسالت خود قرار دهند. سرلوحه

مراکز  ترینانداز پژوهشگاه به عنوان یکی از پیشرفتهچشم نگاه به افق
یاي جنـوب  شناسی و مهندسی زلزلـه در منطقـه آسـ    علمی پژوهشی زلزله

ي کشورهاي فارسی زبان، همچنین عـدم وجـود    غربی و خصوصاً در ناحیه
به زبان فارسی » علمی و پژوهشی«ي  ي تخصصی داراي درجه یک مجله

ي  نامـه  در این زمینه، مسؤوالن پژوهشگاه را بر آن داشت تا به انتشار فصل
ي انتشـار   مبادرت نمایند. این تصمیم به پشـتوانه » علوم و مهندسی زلزله«

شناسی و مهندسـی  پژوهشنامه زلزله«علمی ترویجی  ي آمیز مجلهموفقیت
علمـی پژوهشـی    ي و نیـز مجلـه   1371به زبـان فارسـی از سـال    » زلزله
»JSEE « اتخاذ شد.  1380به زبان انگلیسی از سال  

  نامه از این قرار است: ترین اهداف فصل مهم
اسـاتید و پژوهشـگران   هـاي   انتشار نتـایج اصـیل و بـدیع پـژوهش     -

  ؛شناسی و مهندسی زلزله هاي مختلف زلزله حوزه

هـاي مختلـف    حـوزه  هـاي جدیـد و قـدیم در    نقد و بررسـی نظریـه   -
  شناسی و مهندسی زلزله؛ زلزله

شناسی و مهندسی زلزلـه   هاي مختلف زلزله ارتقاء سطح علمی حوزه -
  ها؛ این رشتهتولید علم در با 

اسـاتید و پژوهشـگران   بین پژوهشی علمی  ایجاد ارتباط و همکاري -
  .شناسی و مهندسی زلزله هاي مختلف زلزله زبان حوزه فارسی

نویسیم؟ زبان فارسی ستون فقرات و هویت ملت  چرا فارسی میاما 
نویسیم، که بخشی از رسالت دانشگاهیان  ماست. به این سبب فارسی می
هاي علمی و پژوهشی  دانیم که کنار فعالیت و حوزویان کشور را این می

طی خود، در راه تحکیم و تثبیت جایگاه زبان فارسی نیز قدم بر داریم. 
بخش عظیم و غیر قابل اغماضى از مواریث کهن بشریت،  قرون گذشته،

ي زبـان   اعم از فلسفه، دین، علم، اخالق، عرفان و سیاست، به وسـیله 
در همین  چرا در روزگار ما چنین نشود؟ .منتقل شدبه ابناء بشر فارسى 

ي فراوانی در جهان وجود دارند، مثل آلمان  روزگار ما کشورهاي پیشرفته
ن، که تولیدات علمی و پژوهشی خود را بـه زبـان ملـی    و فرانسه و ژاپ
نویسند. چرا ما ایرانیان صاحب تاریخ و تمدن کهن، تولیدات  خویش می

به ایـن سـبب    علمی و پژوهشی خود را به زبان ملی خویش ننویسیم؟
هاي علمی و پژوهشـی کشـور،    نویسیم، که به مدد پیشرفت فارسی می

  هان ترویج کنیم.زبان فارسی را نیز در منطقه و ج

، نامه را مغتنم شمرده این فصل ي اینک فرصت انتشار آغازین شماره
 از تمامی صاحبنظران، پژوهشگران و متخصصان دعوتبا توکل بر خدا 

هـاي پژوهشـی    نماییم تا با ارسال نتایج اصیل و بدیع منتج از طرحمی
دهند.  افزایش غناي علمی نشریه یاريدر خویش در قالب مقاله، ما را 

راسـتا بـودن تحقیقـات بـا      امیدواریم از رهگذر این کار گروهـی و هـم  
علم و دانش آموخته شده  فنون ساخت و ساز و نهایتاً بکارگیري ي توسعه

اي  ساختن جامعهدر ي پایدار کشور و  در عمل و اجرا، بتوانیم در توسعه
 .... بانشاط و مقاوم در برابر بالیاي طبیعی سهیم باشیم
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