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بم را خواهيم ساخت، نه تنها بم را كه ايران را
حسين جهانخواه*

ــود كه نخستين  ــت. خبـري مخـابـره مي ش صبحگـاه پنجم ديمـاه 82 اس
عكس العمل به آن حيرت است. صحبت از يك فاجعه است. رخدادي كه اگرچه 
ــوولين سلب كرده  ــتردگي ابعاد آن قدرت ابتكار عمل را از مس تازگي ندارد، گس
ــكن است. چند ماه در حيرت و حزن  ــت. چند روزي مي گذرد. آمارها كمرش اس
ــده است . . . عزم ها جزم مي شود.  ــديد سپري مي گردد. غرورها جريحه دار ش ش
ــت و برخي  ــي از فعاليت ها محدود به خود بم اس حركت ها آغاز مي گردد. بخش
ــت. حوزه فعاليت ها در برگيرنده علوم انساني،  ــي كالن تر اس ــته از بينش برخاس
ــت. گويا همه دانش آموختگان اين مرز و بوم بايد  ــي اس تجربي و فني ـ مهندس
ــت هم دهند تا راهكارها تدوين شود، زخم ها اندكي التيام يابد و راه  ــت بدس دس

بر فجايعي با ابعاد مشابه در آينده بسته شود.
ــگاه بين المللي زلزله-  ــالگرد زلزله ويرانگر بم، پژوهش ــال در دهمين س امس
ــي زلزله با همكاري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و مركز  شناسي و مهندس
ــازي اقدام به برگزاري همايشي دو روزه با عنوان  ــكن و شهرس تحقيقات راه، مس
” 10 سال پس از زلزله بم، آموخته ها و گام هاي پيش رو“ در تاريخ 3 و 4 ديماه 
ــت مروري  ــه هدف اصلي دنبال گرديد. در وهله نخس ــود. در اين همايش س نم
ــد به انجام  بر خود زلزله بم و خصوصيات اصلي آن كه منجر به فاجعه اي بزرگ ش
ــت كه مرور دوباره  ــيد. اين زمين لرزه مختصات منحصر به فردي را با خود داش رس
آنها پس از 10 سال و با فروكش كردن برخي هيجانات مي توانست تصوير بهتري از 
مخاطرات حوادث لرزه اي و تبعات آن ارائه دهد. دوم آنكه بررسي گرديد، در اين 10 
سال سير تحوالت حوزه لرزه اي كشور از شبكه هاي لرزه نگاري و شتاب نگاري ثبت 
زمين لرزه ها تا تحوالت ايجاد شده در آيين نامه ها و دستورالعمل ها چه از نظر كمي 
ــده است. هدف سوم و مهم تر از همه  ــطحي دنبال ش و چه از نظر كيفي در چه س

ــي و اولويت  آنكه گام هاي پيش رو جهت كاهش عواقب چنين حوادثي مورد بررس
ــت  ــم انداز بيس بندي قرار گرفت. نگاه ما در اين بخش به افق 1404 به عنوان چش
ساله كشـور بـوده و تالش بر آن بوده است تا بازه زماني 12 ساله باقيمانده تا افق 
ــاير ارگان هاي ذيربط به فرصتي براي پيشرفت در حوزه  ــم انداز را به كمك س چش

ايمني در برابر زلزله تبديل نماييم. 
ــته اين همايش همنوايي سه ارگان مهم علمي كشور در  از خصوصيات برجس
حوزه زلزله يعني موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، مركز تحقيقات راه، مسكن و 
ــگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در نشان دادن  شهرسازي و پژوهش
ــترك جهت كاهش خطر زلزله در كشور بوده است. چرا كه معتقديم  اراده اي مش

انجام كارهاي بزرگ در كشور جز با اراده جمعي ممكن نيست. 
پژوهشگاه زلزله در اين همايش ميزبان رؤساي ارگان هاي مهم و اثرگذار ديگر 
ــت سازمان امداد و نجات  ــت سازمان مديريت بحران كشور و رياس از جمله رياس
ــتر را براي تمام  ــه اين اجتماع نويد ايمني بيش ــالل احمر نيز بود. بدان اميد ك ه
ايرانيان در جاي جاي كشور پهناورمان در آينده اي نه چندان دور به ارمغان بياورد.

در اين همايش مجموعه اي از تالش هاي 10 ساله پژوهشگاه زلزله در راستاي 
ــتمل بر بيش از 80 تحقيق  ــيد كه مش كنكاش ابعاد مختلف زلزله بم به چاپ رس
مستقل در زمينه هاي زلزله شناسي، ژئوتكنيك، سازه و مديريت بحران مي باشد. اين 
مجموعه را مي توان به عنوان كارنامه بم پژوهي 10 ساله پژوهشگاه دانست كه مي 
تواند براي محققين مشتاق به شناخت بيشتر زلزله بم بسيار راهگشا باشد. ضمن اين 
كه حجم تحقيقات انجام شده در زمينه زلزله بم در پژوهشگاه، نشان از حساسيت و 

جهت گيري صحيح اين مركز علمي در قبال حوادث لرزه اي كشور دارد. 
ــي اميدوارانه و مصمم به  ــت نگاه ما به آينده نگاه ــان الزم به ذكر اس در پاي
ــاير  ــكل گيري فعاليت هاي گروهي با س ــاي كمي و كيفي تحقيقات و نيزش ارتق
ارگانهاي ذيربط در راستاي حل مسايل لرزه اي كشور است. به اميد آنكه هر روز 
نسبت به روز قبل بتوانيم گامي موثرتر در جهت كاهش آسيب هاي لرزه اي براي 

تمامي هموطنانمان، حتي در دورافتاده ترين نقاط ايران، برداريم.
* عضو هيات علمى پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك و دبير همايش بم

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و وزارت راه و شهرسازى 
تفاهم نامه همكارى امضا كردند

ــهرى وزارت راه و شهرسازى و هيات  ــازى ش ــركت عمران و بهس با حضور مديرعامل ش
همراه، تفاهم نامه همكارى مشترك بين اين شركت و پژوهشگاه، صبح روز يكشنبه 27 بهمن 

ماه به امضاى طرفين رسيد.
اين تفاهم نامه كه با هدف ايجاد زمينه هاى همكارى متقابل بين اين دو نهاد در راستاى 
وظايف اساسنامه اى طرفين كه شامل موارد مطالعاتى، آموزشى، علمى، ترويجى و پژوهش هاى 
ــد، با در نظر گرفتن منابع و امكانات فنى، اطالعاتى و  تخصصى هر يك از  كاربردى مى باش

طرفين به امضا رسيد.
ــه دكتر "عباسعلى تسنيمى"، رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و  در ابتداى جلس
ــى زلزله، ضمن ابراز خرسندى از همكارى مشترك تخصصى بين دو نهاد، به معرفى  مهندس
توان، امكانات و ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل پژوهشگاه در راستاى انجام مطالعات و پروژه هاى 
تحقيقاتى كه در راستاى اهداف وزارت راه و شركت عمران و بهسازى شهرى ايران بوده و در 
نهايت منجر به كاهش خطر لرزه اى كشور در بخش هاى مربوط به انواع راه ها، راه هاى شوسه، 

پل ها، مستحدثات و ... مى شود، پرداخت.
ــهركى در هر نقطه از كشور  ــهر يا ش ــاخت و احداث ش ــنيمى افزود: پيش از س دكتر تس
مطلوبست مطالعات لرزه خيزى آن منطقه انجام و شيوه ساخت و طراحى بر اساس اطالعات 
ــتفاده از توان علمى و  ــود كه در اين زمينه پژوهشگاه مى تواند با اس ــت آمده تعيين ش بدس
ــركت عمران و بهسازى شهرى ايران  ــازى و ش نيروهاى تخصصى خود به وزارت راه و شهرس
يارى رسانده و در اين حوزه همكارى مثمرثمرى بين دو نهاد كه نهايتاً موجب افزايش ضريب 

ايمنى كشور در برابر زلزله مى شود؛ شكل گيرد.
ــركت عمران و بهسازى شهرى ايران  ــعيد ايزدى"، مديرعامل ش در ادامه دكتر "محمدس
ــركت؛ آن را متولى سياست  ــكل گيرى، اهداف و وظايف اين ش ــاره به تاريخچه ش ضمن اش
"بازآفرينى شهرى" دانسته و گفت: با توجه به اهداف اين شركت و بازنگرى اى كه در حيطه 
فعاليت هاى آن صورت گرفته؛ مقرر است دو شاخص "پيشگيرى" و "پيش نگرى" به شاخص هاى 
پيشين اين شركت كه شامل: شناسايى، بازسازى و بهسازى بافت هاى ناپايدار و فرسوده بود 

نيز به حوزه فعاليت هايمان افزوده شود.
وى با اشاره به وجود خالء موجود در اين دو زمينه تاكنون، منشا آن را عدم وجود خرد جمعى 
ــته و افزود: وظيفه ايجاد پيوند مناسب و  ــت گذارى ها و تصميم گيرى هاى پيشين دانس در سياس
ــركت و  ــازى آن، از جمله وظايف اين ش ــازده بين عرصه هاى تخصصى و اجرايى و نهادينه س پرب

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و 
مهندسى زلزله مى باشد كه مستلزم 
تدوين برنامه اى عملياتى در سطوح 

مختلف است.     
ــزدى در پايان ضمن  دكتر اي
ــبت به نتايج  اظهار اميدوارى نس
ــازنده؛ فرايند  ــكارى س ــن هم اي
ــرو تعيين كار- ــراى آن را در گ اج

ــى در عرصه هاى  گروه هاى تخصص
اجرايى عنوان كرد. 
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مرورى بر پرونده زلزله بم
آنچه بر بــم گذشت

ــال از وقوع زلزله هولناك 5 دى ماه در ساعت 5 صبح مى گذرد و هنوز عدد 5 براى  ده س
ــت. مردم بم، همان هايى كه در طول تاريخ آب را از دل  ــمبل ترس، غم و زلزله اس بمى ها س
ــكوه ارگ تاريخى شان گرفتند، امروز  ــتقامت را از ش كوير، نان را از نخل و نارنج و خرما و اس
ــاداش يك دهه صبـورى و  ــون بها دادن و خون دل خـوردن اميدوارند پ ــس از يك دهه خ پ

تالش شان را دريافت كنند.

َُّه يَتَِّسُع بِِه؛ ُكلُّ ِوعاٍء يَضيُق بِما ُجِعَل فيِه إِالّ ِوعاُء الِعلِم َفإِن
فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ تر مى شود مگر 
ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى گردد. 
 (نهج البالغه،ص505)

از راست: دكتر تسنيمى و دكتر ايزدى
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ــه بم 1382؛  ــال پس از زلزل همايش علمى "10 س
ــبت دهمين  ــش رو" به مناس ــا و گام هاى پي ــه ه آموخت
ــالروز وقوع زلزله بم، طى روزهاى سوم و چهارم ديماه  س

سال جارى برگزار گشت.

ــش دو روزه با هدف ارزيابى عملكرد پس از  اين هماي
ــل از آن و نيز تدوين و تحقق  ــه و آموخته هاى حاص زلزل
راهبردهاى 12 ساله كاهش خطرپذيرى لرزه اى در سطح 
منطقه( 1392-1404) توسط پژوهشگاه بين المللى زلزله 
شناسى و مهندسى زلزله و با همكارى موسسه ژئوفيزيك 
ــگاه تهران و مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى  دانش

در سالن همايش پژوهشگاه برگزار شد.
ــگاه بين المللى زلزله-  سخنرانى هاى روساى: پژوهش
ــعلى تسنيمى)،  ــى زلزله (دكتر عباس ــى و مهندس شناس
موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران( دكتر فرهنگ احمدى 
ــكن و شهرسازى( دكتر  گيوى) و مركز تحقيقات راه، مس
ــم آغازين اين همايش و  ــكرچى زاده) در مراس محمد ش
سخنرانى ها و كارگاه هايى با محورها و موضوعات مرتبط 
ــگارى"، "مديريت  ــتاب نگارى و لرزه ن ــبكه هاى ش با "ش
ــرزه زمين-  ــى و ل ــران"، "زلزله شناس ــرى و بح خطرپذي
ــن زلزله و نيز آيين نامه ها  ــاخت"، و"ژئوتكنيك" در اي س
ــتورالعمل هاى موجود از جمله برنامه هاى اصلى در  و دس

روز اول بود.
ــگـاه بين المللى  ــط عمـومى پژوهش ــه گزارش رواب ب
ــرد "راهكارهاى  ــى زلزله، ميزگ ــى و مهندس زلزله شناس
كاهش خطرپذيرى و ارتقاى ايمنى در برابر زلزله در ايران 
تا افق 1404" و بحث و تبادل نظر در خصوص" قطعنامه 
همايش" با حضور آقايان دكتر: تسنيمى، احمدى گيوى، 
شكرچى زاده، امينى و مهندس قدمى از جمله برنامه هاى 

روز دوم اين همايش بود. 

مراسم افتتاحيه
ــه بم 1382؛  ــال پس از زلزل ــش علمى "10 س هماي
ــم را خواهيم  ــاى پيش رو" با پيام "ب ــه ها و گام ه آموخت
ــنبه،  ــه ش ــاخت، نه تنها بم را كه ايران را" صبح روز س س

سوم دى ماه آغاز به كار كرد.
دبير اين همايش ضمن تبيين عبارت فوق در ابتداى 
ــت،  ــزارى آن را در وهله نخس ــدف از برگ ــخنانش، ه س
ــات اصلى آن كه منجر به  ــرورى بر زلزله بم و خصوصي م

فاجعه اى بزرگ شد دانست.
ــن لرزه  ــزود: اين زمي ــواه" اف ــين جهانخ دكتر "حس
مختصات منحصر به فردى داشت كه مرور دوباره آنها پس 
ــى هيجانات مى تواند  ــال و با فروكش كردن برخ از 10 س
ــوادث لرزه اى و تبعات آن  ــر بهترى از مخاطرات ح تصوي

ارايه دهد.
ــير  ــزارى اين همايش س ــرد: طى برگ ــاره ك وى اش

ــبكه هاى لرزه نگارى و  ــور از ش تحوالت حوزه لرزه اى كش
ــتاب نگارى ثبت زمين لرزه ها تا تحوالت ايجاد شده در  ش
ــتورالعمل ها از نظر سطح كمى و كيفى  آيين نامه ها و دس

در طى اين 10 سال بررسى خواهد شد.
ــر برگزارى  ــى و مهم ت ــدف نهاي ــر جهانخواه ه دكت
ــت بندى گام هاى پيش  ــى و اولوي همايش مذكور را بررس
ــت و گفت:  رو جهت كاهش عواقب چنين حوادثى دانس
ــم انداز  نگاه ما در اين بخش به افق 1404 به عنوان چش
ــت ساله كشور بوده و تالش بر آن است تا بازه زمانى  بيس
ــاله  ى باقيمانده تا افق چشم انداز را به كمك ساير  12 س
ارگان هاى ذيربط به فرصتى براى پيشرفت در حوزه ايمنى 

در برابر زلزله تبديل كنيم.
ــه ارگان مهم علمى  دبير همايش مذكور همنوايى س
ــه ژئوفيزيك دانشگاه  ــور در حوزه زلزله يعنى موسس كش
ــازى و  ــكن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقيق ــران، مرك ته
ــگاه بين  المللى زلزله  شناسى و مهندسى زلزله در  پژوهش
ــت كاهش مخاطرات  ــترك جه ــان دادن اراده اى مش نش
ــته اين همايش  ــور را از خصوصيات برجس زلزله در كش
ــان كرد: اعتقاد ما اين است كه انجام  دانسته و خاطر نش

كارهاى بزرگ كشور جز با اراده جمعى ممكن نيست. 

ــت اين  دكتر جهانخواه در پايان تصريح كرد: اميد اس
ــتر را براى تمام ايرانيان در جاى  اجتماع نويد ايمنى بيش
ــدان دور به  ــان در آينده اى نه چن ــور پهناورم جاى كش

ارمغان آورد. 
رييس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران: توجه به 

زلزله مسووليتى فراسازمانى است
ــگاه تهران توجه به  ــه ژئوفيزيك دانش رييس موسس
ــووليتى همه  ــور را مس ــه و لرزه  خيزى كش موضوع زلزل

شمول و فراسازمانى ذكر كرد. 
دكتر "فرهنگ احمدى گيوى" كه صبح روز سه  شنبه، 

سوم ديماه، در سالن همايش پژوهشگاه بين   المللى زلزله- 
ــم آغازين همايش  ــى زلزله در مراس ــى و مهندس  شناس

ــم 1382؛ آموخته  ها و  ــال پس از زلزله ب علمى "10 س
ــن اعالم مطلب  ــخن مى   گفت؛ ضم گام هاى پيش رو" س
فوق افزود: با توجه به موقعيت لرزه  خيزى كشور به دليل 
واقع شدن بين دو صفحه عربستان و اوراسيا و نيز تبعات 
ــه آن و آثار و  ــانى پديده زلزله، توجه ب ــى و جنبه انس مل
عواقب آن از حوزه مسووليت يك ارگان يا نهاد خارج بوده 

و مسووليتى فراسازمانى و همگانى محسوب مى  شود.
ــاره به زلزله بم به عنوان يكى از مخرب ترين  وى با اش
ــا و نهادهايى  ــور افزود: اينكه م ــه  هاى مؤخر در كش زلزل
همتراز ما مسووليت تمامى خرابى  ها، ويرانى  ها و پيامدهاى 
ــووالن اجرايى بياندازيم؛  ــى اين زلزله را به گردن مس منف
نقش و مسووليت مان را سلب نكرده و كاهش نخواهد داد.

ــان كرد: مسووليتى كه  دكتر احمدى گيوى خاطر نش

مراكز علمى نظير موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، مركز 
ــكن و شهرسازى و پژوهشگاه بين المللى  تحقيقات راه، مس
زلزله شناسى و مهندسى زلزله در راستاى كاهش خطرپذيرى 

كشور دارند، به مراتب جدى تر و بنيادى تر است.
ــران در  ــگاه ته ــك دانش ــه ژئوفيزي ــس موسس ريي
ــور  ــراى تحقق ايمنى كش ــرد: ب ــان ك ــان خاطر نش پاي
ــاب ناپذير  ــن نهادها اجتن ــكارى اي ــه هم ــر زلزل در براب
ــا و وظايف  ــت اولويت ه ــه رعاي ــر آنك ــروط ب ــت؛ مش اس
ــده، منظور شود. ــته ش حاكميتى كه بر عهده آنها گذاش

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى:
 45 هزار زلزله طـى حدود يك قرن اخير در ايران 

رخ داده است
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى گفت: 
ــال 1900 ميالدى تاكنون، بيش از 45 هزار  از ابتداى س

زلزله در كشور رخ داده است.
ــاره به كاتالوگ  ــكرچى  زاده" با اش دكتر "محمد ش
ــال 1900 ميالدى تاكنون كه آمار  زلزله  هاى ايران از س
ــزود: از اين ميان 260  ــتخراج گرديده؛ اف ــوق از آن اس ف
زمين  لرزه تاريخى و 16 زلزله با بزرگاى بيش از 6 ريشتر 
ــت كه همه آنها بيانگر لرزه خيزى  ــور رخ داده اس در كش

باالى كشور است.
ــوم دي ماه، در مراسم  ــه شنبه، س وى كه صبح روز س
ــال پس از زلزله بم 1382؛  آغازين همايش علمى "10 س
ــى  گفت، افزود:  ــخن م آموخته ها و گام هاى پيش رو“ س
ــرل و كاهش آثار،  ــه مى توان بر كنت ــترين تأملى ك بيش
ــارات زلزله ها در كشور نمود، توجه و تمركز  تبعات و خس

بر مقوله ساخت و سازها مى  باشد.
رييس پژوهشگاه بين  المللى زلزله  شناسى:

از هر فرصتى بـراى ارزيابى و بازنگرى عملكرد 
خـود در راسـتاى كـاهـش خطرپذيـرى كشـور 

استفـاده مى كنيم
رييس پژوهشگاه بين  المللى زلزله  شناسى و مهندسى 
ــور و وقوع  ــت: به دليل واقعيت لرزه خيزى كش زلزله گف
ــر فرصتى براى ارزيابى و بازنگرى  زلزله  هاى متعدد؛ از ه
ــور  ــتاى كاهش خطرپذيرى كش ــود در راس ــرد خ عملك

استفاده مى كنيم.
ــنيمى" ضمن اعالم مطلب فوق  دكتر "عباسعلى تس
ــر زلزله،  ــى باال در براب ــتيابى به ضريب ايمن ــزود: دس اف
ــوخى بردار و تعارف پذير نيست؛ لذا در اين  موضوعى ش
ــى، مراكز علمى- تحقيقاتى و  زمينه همه ارگانهاى دولت

مردم بايد مشاركت و همكارى داشته باشند.

ــال پس  ــم آغازين همايش "10 س ــه در مراس وى ك
ــاى پيش رو"  ــا و گام  هـ ــم 1382؛ آموخته  ه ــه ب از زلزل
ــان كرد: در آستانه  ى برگزارى  ــخن مى گفت، خاطرنش س
ــه پرونده زلزله بم  ــتند ك اين همايش برخى عقيده داش
ــت كه پرونده و  ــت. اين در حاليس ــته شده اس ديگر بس
ــور بسته شدنى نيست و ما  موضوع وقوع زلزله  ها در كش

به همت پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و به مناسبت دهمين سالروز وقوع زلزله مهيب بم
همايش علمى "10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته ها و گام هاى پيش رو" برگزار شد

گزارش از: پروانه پيشنمازى*

دكتر حسين جهانخواه، دبير همايش• 

دكتر عباسعلى تسنيمى، رييس پژوهشگاه• 



3سال ششم، شماره شانزدهم، زمستان 1392 ش ر شا ر ا
ــتفاده كنيم تا اهميت و ضرورت  ــد از همه فرصت ها اس باي
ــيار مهم بيش از پيش روشن  پرداختن به اين موضوع بس
شود، ارزيابى و بررسى عملكردها و نيز بازنگرى و اصالح 

فرآيندها و فعاليت  ها صورت گيرد.
ــت حادثه  خيزى  ــنيمى در خصوص وضعي دكتر تس
ــور گفت: ايران از لحاظ حادثه  خيزى رتبه دهم را در  كش
جهان و رتبه پنجم را در آسيا دارد و از حدود 42 حادثه 

طبيعى موجود، 3/2 آن مربوط به ايران است.
ــان كرد: تهرانى كه در زمره  دكتر تسنيمى خاطرنش
ــده ناگفته آشكار  ــناخته ش ــهر خطرپذير ش 25 كالن ش
است كه به لحاظ ريسك زلزله داراى وضعيت خطرناكى 
ــت، چرا كه تهران بر بستر 21 گسل آرميده است كه  اس
ــتند و اين در حاليست  ــل فعال هس از اين ميان 16 گس
كه هرساله 120 هزار واحد آپارتمانى در اين شهر ساخته 
مي شود؛ 740 هزار علمك گاز در كنار ساختمان  ها نصب 
ــب گاز در لوله   هاى گاز  ــه ميليون متر مكع ــود و س مي ش

شهرى تهران سارى و جارى است.
ــود در ايران و  ــر به آمارها و ارقام موج وى گفت: اگ
ــران رجوع كنيم، وضعيت در صورت وقوع زلزله  بويژه ته
بسيار نگران كننده است؛ و دقيقاً به همين دليل است كه 
پرداختن به موضوع زلزله، انديشيدن و يافتن راهكارهاى 

عملياتى كاهش لرزه   خيزى كشور ضرورت پيدا مى  كند.
ــون در اين حوزه  ــنيمى گفت: اگرچه تاكن دكتر تس
ــت، اما هنوز  ــورت گرفته اس ــت زيادى ص ــاى مثب كاره
ــادى در اين حوزه وجود دارد  ــاى بر زمين مانده زي كاره

كه نيازمند توجه، بازنگرى و انجام است.
ــاره به يكى از اهداف همايش   رييس پژوهشگاه با اش
ــم 1382؛ آموخته  ها و گام  هاى  ــال پس از زلزله ب "10 س
پيش رو" كه ارزيابى عملكرد پس از زلزله بم و آموخته  هاى 
ــزود: در اين همايش  ــود، اف ــامل مى  ش حاصل از آن را ش
ــم كه چند  ــن موضوع بپردازي ــى اي ــد داريم به بررس قص
ــاخت و سازهاى ما اصولى و مطابق با  درصد از وضعيت س
استانداردها صورت گرفته؟ توليدات ما تا چه حد استاندارد 
ــهاى كنترلى صحيح انجام  بوده   اند؟ چند درصد از آزمايش 
ــان و طراحان كارشان را  ــود؟ چند درصد از مهندس مى  ش
درست انجام داده   اند؟ آيين  نامه  ها و دستورالعمل  هاى ما تا 

چه حد پاسخگوى نيازهايمان است؟
ــخنانش دليل عدم اجراى  وى در بخش ديگرى از س
صحيح مصوبات را عدم تناسب آنها در شناسايى ظرفيت  ها 
ــته و تصريح كرد: اين مصوبات ممكن است پوسته  دانس
ــته باشند ولى عمًال در اجرا دچار مشكل شده  خوبى داش
ــوند. لذا بديهى است كه ما بايد مصوبات  و متوقف مى  ش
ــات ذهنى انسانى ست، مرتباً  مذكور را كه ماحصل تراوش

پايش كرده و مورد بازبينى قرار دهيم.

مراسم اختتاميه
ــال پس از زلزله بم 1382؛  همايش دو روزه  "10 س
ــه  ها و گام  هاى پيش رو" همراه با ارائه قطعنامه  اى  آموخت
ــنهادى از سوى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و  پيش
مهندسى زلزله در راستاى راهكارهاى كاهش خطرپذيرى 
ــنبه ، چهارم  ــاى ايمنى در برابر زلزله،  روز چهارش و ارتق

دى ماه به پايان رسيد.
ــن  ــور مهندس "حس ــه با حض ــش ك ــن هماي در اي
ــور و رئيس سازمان مديريت و  قدمى"، معاون وزير كش
ــور، دكتر "محمد شكرچى  زاده"، رئيس مركز  بحران كش
ــعلى  ــازى، دكتر "عباس ــكن و شهرس تحقيقات راه، مس
ــگاه بين  المللى زلزله  شناسى و  تسنيمى"، رئيس پژوهش
ــازمان  ــى زلزله، دكتر"محمود مظفر"، رئيس س مهندس
ــاتيدى از موسسه  امداد و نجات جمعيت هالل احمر، اس
ژئوفيزيك و جمعى از اصحاب رسانه برگزار گرديد؛ هدف 
غايى از ارائه قطعنامه مذكور ارائه برنامه اى علمى، عملى 

ــردى براى كاهش خطر پذيرى و ارتقاى ايمنى در  و كارب
برابر زلزله عنوان گرديد.

ــس آن در اختيار  ــخه پيش  نوي ــن قطعنامه كه نس اي
ــه جهت مطالعه و اظهار نظر تا  مسووالن حاضر در جلس
رسيدن به نقطه اجماع و امضاء قرار گرفت؛ مشتمل بر 9 
ــور در برابر  بند بود كه با توجه به خطرپذيرى باالى كش
رويدادهاى لرزه اى و به منظور اجرايى نمودن سياستها و 
قوانين حاكميتى در بحث كاهش ريسك زلزله به خصوص 
ــتهاى كلى نظام ابالغى توسط مقام معظم رهبرى  سياس
ــى از سوانح  ــگيرى و كاهش خطرات ناش در بخش پيش
ــداز، برنامه  ــم ان ــند چش طبيعى و حوادث غيرمترقبه، س
ــى و فرهنگى جمهورى  ــعه اقتصادى، اجتماع پنجم توس
ــا و اقدامات در  ــز با توجه به برنامه ه ــالمى ايران و ني اس
ــطح جهان (نظير سند هيوگو)، بر لزوم  دست اجرا در س
انجام اقدامات مندرج در نه بند قيد شده در اين قطعنامه 

توسط شركت كنندگان تاكيد مى ورزيد.

ــه نهادهاى حاكميتى (بخصوص دولت و  "جلب توج
ــور حمايت و  ــور به منظ ــس) به خطر زلزله در كش مجل
پشتيبانى از انجام اقدامات مورد نياز جهت كاهش اثرات 
ــاالنه  ــر زمين لرزه ها  و اختصاص رديف بودجه س ويرانگ
ــه راه و طرحهاى  ــن رابطه"؛ "تدوين و اجراى نقش در اي
ــگيرى و مديريت بحران استاندارد در سطوح  جامع پيش
ــن كليه مولفه هاى مرتبط  ــى تا محلى با در نظر گرفت مل
ــخ  ــگيرى، آمادگى، پاس ــك، پيش با مباحث تحليل ريس
ــتفاده از  ــازى و اس ــازى"؛ "ظرفيت س اضطرارى و بازس
ــت اندركاران حوزه هاى اجرايى و  توانمنديها و تجارب دس
ــور تدوين و اجراى طرحهاى  ــى - تحقيقاتى به منظ علم
فوق الذكر"؛ "تهيه برنامه هاى اجرايى و جدول زمانبندى 
تا افق 1404 و تعيين بازه هاى زمانى مناسب براى پايش 
ــا يا اصالح  ــتاى اجراى برنامه ه ــرفت در راس ميزان پيش
ــد انجام كارها"؛ "بذل توجه كافى به تدوين قوانين  فراين
ــازى فعاليتها و اقدامات  ــازماندهى و پايدارس اجرايى، س
ــد انجام امور  ــا و مديران فراين ــه با تغيير دولته بطوريك
متوقف يا كند نشود"؛ "ارتقاى فضاى مفاهمه و همكارى 
ــاى علمى و تخصصى  ــتگاههاى اجرايى و نهاده بين دس
ــراى برنامه هاى  ــاركت در تدوين و اج ــط براى مش ذيرب
ــگيرى و مديريت  ــه راه و طرح جامع پيش مرتبط با نقش
ــك زلزله در  ــران"؛ "توجه ويژه به بحث كاهش ريس بح
ــيب پذير در برابر زلزله با  ــهرها و بخصوص بافتهاى آس ش
ــين كشور و لزوم ترويج  توجه به افزايش جمعيت شهرنش
فرهنگ بيمه زلزله"؛ "ضرورت توجه كافى به امر آموزش 
ــه و نقش مردم و  ــگ ايمنى در برابر زلزل ــاى فرهن و ارتق
ــام اقدامات  ــور در انج ــى و محله مح ــازمانهاى مردم س
ــازى آنها براى آمادگى  ــك زلزله و توانمندس كاهش ريس
ــه عناصر بومى و  ــاى مرتبط"؛ "توجه ب ــام فعاليته و انج
ــات اجتماعى و اقتصادى در تنظيم و اجراى برنامه ها  تبع
ــك"  ــورد نياز براى كاهش ريس ــاى عملياتى  م و طرحه
بندهاى نه گانه موجود در اين قطعنامه بود كه در اختيار 

مسووالن حاضر در جلسه قرار گرفت.
  اجـراى مفاد قطعنامـه، ايمنى كشـور در برابر

زلزله را  ارتقا مى دهد
رئيس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 

ــترى را فراهم  زلزله گفت: اجراى مفاد اين قطعنامه بس
ــرى و ارتقاى  ــه كاهش خطرپذي ــه در زمين ــازد ك مى س
ضريب ايمنى در برابر زلزله در كشور به يك طرح كلى و 

نقشه راه جامع دست يابيم. 
ــنيمى" افزود: پژوهشگاه با ارائه  دكتر "عباسعلى تس
اين قطعنامه هماهنگى و همراهى ارگان هاى ذيربط در امر 
ــه، ارزيابى عملكرد، گرفتن بازخورد و اعمال بازبينى و  زلزل
ــتاى كاهش  بازنگرى در فعاليت هاى صورت گرفته در راس
ــور در برابر زلزله، و  ــرى و افزايش تراز ايمنى كش خطرپذي
نيز تهيه نقشه راه و طراحى جامع در همين راستا با حفظ 

هويت سازمانهاى ذيربط را دنبال مى كند.
  تجربه بم كافى نبود

ــازى نيز  ــكن و شهرس رئيس مركز تحقيقات راه، مس
ــاره به اهميت موضوع زلزله در كشور لرزه خيزمان،  با اش
گفت: فاجعه بم به دليل عدم هماهنگى در انجام وظايف 
ــت اين موضوع  ارگان هاى مختلف بوجود آمد كه اميد اس
ــاير  ــود . تجربه زلزله بم و متعاقب آن س ــر تكرار نش ديگ
ــته در اين اواخر ثابت كرد كه اين  زلزله هاى بوقوع پيوس
تجارب براى ما كافى نبوده و هنوز در حوزه هاى مختلف 

جاى كار زيادى باقى مانده است. 
ــكرچى زاده" افزود : حداقل انتظارى  دكتر "محمد ش
ــت  كه از نهادهاى دخيل در امر زلزله وجود دارد اين اس

كه در حوزه هاى مختلف هماهنگ عمل كنند.
 زلزله بم يك "فرصت خطرناك" بود

ــداد و نجات  ــازمان ام ــه رئيس س در ادامه اين جلس
ــه زلزله بم تحت عنوان "  ــاره ب جمعيت هالل احمر با اش
ــت خطر ناك" گفت: زلزله بم على رغم وجوه فاجعه  فرص
آفرينش، فرصت مغتنمى است كه مى توانيم با استفاده از 
ــى و ارزيابى عملكرد مان در آن مقطع، سطح  آن و بررس

فعاليت هاى خود را ارتقا دهيم.
ــاره به زلزله اهر- ورزقان  دكتر "محمود مظفر" با اش
ــه هايى با بزرگايى  ــان كرد: بعد از زلزله بم، زلزل خاطر نش
ــطح خسارات و  ــور رخ دادند كه س به مراتب كمتر در كش
خرابى گسترده اى داشته اند. مثًال در زلزله ارسباران فاصله 
خرابى ها از اولين تا آخرين نقطه حدود 150 كيلومتر بود.

وى با اشاره به اينكه هيچ تضمينى براى مصون بودن 
ــه در برابر زلزله وجود ندارد، افزود: تجربه زلزله  يك منطق
ــال گذشته ثابت كرد كه حتى اين منطقه  گلپايگان در س
كه جزو امن ترين مناطق كشور در برابر زلزله شناخته شده 
ــود، نمى توان با قاطعيت ابراز نمود كه منطقه اى كامًال از  ب
خطر زلزله مصون است. بنابراين تعامل بين مراكز عملى- 
ــت كه مى تواند منجر به  تحقيقاتى، اجرايى و عملياتى اس
يافتن و ارائه راهكارهاى مناسب جهت كاهش خسارات و 

افزايش ايمنى كشور در برابر زلزله گردد.

 مسووالن و مردم بحران زلزله را باور ندارند
ــم اختتاميه اين همايش، معاون وزير  در ادامه مراس
ــازمان مديريت و بحران كشور ضمن  ــور و رئيس س كش
ــووالن  ــاد از فقدان باور بحران زلزله نزد مردم و مس انتق
ــود دارد اين  ــه در اين زمينه وج ــت: غفلت بزرگى ك گف
ــت كه طى ساليان متمادى در بخش اجرايى مديريت  اس
بحران در كشور، همواره مرحله "آمادگى و امدادرسانى" 



سال ششم، شماره شانزدهم، زمستان1392 ش4 ر شا ر ا
بر مرحله "پيشگيرى" مقدم بوده است.

مهندس "حسن قدمى" افزود: اگرچه مفاد قطعنامه 
ــرح نمى كند،  ــدى را مط ــش موضوعات جدي ــن هماي اي
ــراى آن بتـواند برآينـد  ــت كه پيگيرى و اج اما اميد اس
فعاليت هاى سازمان ها و نهادهاى مختلف مسوول در امر 

زلزله را به اجماع برساند.
ــال پس از زلزله  ــت كه همايش "10 س قابل ذكر اس
ــتانه  ــم 1382؛ آموخته ها و گام هاى پيش رو" در آس ب
دهمين سالروز وقوع زلزله بم طى روزهاى سوم و چهارم 

ــس از زلزله و آموخته  ــدف ارزيابى عملكرد پ ــاه و با ه ديم
ــز تدوين و تحقق راهبردهاى 12  هاى حاصل از آن و ني
سـاله كــاهش خطـرپذيـرى لــرزه اى در سطح منطقه 
ــن المــللى  ــگــاه بي ــط پـژوهش (1392-1404) تـوس
ــى زلزله و با همكارى موسسه  ــى و مهندس زلـزله شناس
ژئوفيزيك دانشگاه تهران و مركز تحقيقات راه، مسكن و 

شهرسازى در سالن همايش پژوهشگاه برگزار شد.
ــران  ــرى و بح ــت خطرپذي ــكده مديري ــس پژوهش ريي

پژوهشگاه:
در ايران، منطقه اى مصون از زلزله وجود ندارد

ــرى و بحران  ــكده مديريت خطرپذي ــس پژوهش ريي
ــگاه صبح روز چهارشنبه، چهارم دى ماه با اشاره  پژوهش
به خطر باالى زلزله در همه مناطق ايران گفت: در ايران، 

منطقه اى مصون از زلزله وجود ندارد.
ــن روز از  ــينى كه در دومي ــر كامبد امينى حس دكت
ــم 1382؛ آموخته ها و  ــال پس از زلزله ب همايش "10 س
ــش رو" در خصوص موضوع ضرورت بازنگرى  گام هاى پي
ـــور سخن  ــك زلـزله در كش و ارتقاى نظام كاهش ريس
ــرى در منطقه اى  ــران به دليل قرارگي ــى گفت افزود: اي م
ــرايط خاص زمين شناختى،  فعال و لرزه خيز در جهان و ش
ــديد در آينده است. از طرفى  مستعد رخداد زلزله هاى ش
آسيب پذيرى زيرساخت ها و مستحدثات موجود و نيز عدم 
تكافوى امكانات موجود با نيازمندى هاى زمان بحران باعث 
مى گردد، در صورت وقوع زلزله در هر نقطه كشور، تلفات 
ــارات زيادى به بار آيد كه جبران اثرات اجتماعى و  و خس

اقتصادى آن مشكل و بعضاً غيرممكن است.
ــده بعد از زلزله بم  ــاره به اقدامات انجام ش وى با اش
ــت يك دهه از وقوع زلزله بم جا  تصريح كرد: بعد از گذش
دارد از خود سوال كنيم كه اگر در حال حاضر زلزله اى با 
ــخصات زلزله بم در يكى از شهرهاى كشور رخ دهد؛  مش
ــود؟ آيا اوضاع از جنبه هاى  اوضاع به چه منوال خواهد ب
مختلف كاهش خطرپذيرى، ساخت و ساز، امداد و نجات 

و ... بهبود يافته است؟ 

ــش فزاينده  ــاره به افزاي ــينى با اش دكتر امينى حس
ــان كرد: ارزيابى ها و  ــهرى در كشور خاطرنش جمعيت ش
مطالعات نشان مى دهند كه اگر زلزله اى نظير زلزله بم در 
ــهرهاى كشور رخ دهد، اثرات  حال حاضر در هر يك از ش
ــايد به مراتب بيشتر از زلزله بم باشد. وى  آن ويرانگر و ش
ــمارى صورت گرفته  تصريح كرد با توجه به آخرين سرش
ــط مركز آمار ايران در سال 90 جمعيت شهرنشين  توس
كشور به 71 درصد افزايش يافته و مناطق روستايى فقط 
29 درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند و 
از اين رو الزم است توجه ويژه اى به كاهش آسيب پذيرى 
ــرا كه در مناطق  ــهرها در برابر زلزله مبذول گردد زي ش
ــتر از  ــهرى چالش ها در مواجهه با زلزله به مراتب بيش ش

مناطق روستايى است.
ــر جمعيت باالى  ــينى افزود: عالوه ب دكتر امينى حس
ــرى متنوع و  ــيب پذي ــور، وضعيت آس ــين در كش شهرنش
گسترده، شرايط اجتماعى و اقتصادى در بافتهاى شهرى و 
كمبود ظرفيت هاى موجود در شهرها براى مواجهه با اثرات 
زمين لرزه هاى بزرگ مواردى هستند كه در ارتباط با كاهش 

ريسك زلزله در مناطق شهرى بايد به آنها توجه نمود. 
ــن المللى زلزله  ــگاه بي ــن عضو هيات علمى پژوهش اي
ــى زلزله نقاط ضعف موجود كشور در  ــى و مهندس شناس
ــامل كم توجهى مردم و مسووالن به  مواجهه با زلزله را ش
ــرح هاى مورد نياز در اين خصوص،  خطر زلزله، فقدان ط
ــى اقدامات مديريت بحران در اجرا، كمبود منابع  پيچيدگ
ــانى بويژه در سطوح محلى، عدم اولويت بندى  مالى و انس
ــدارى در انجام  ــع و نيز فقدان پاي ــب تخصيص مناب مناس
فعاليتها به داليل مختلف نظير تغيير مديريت ها ذكر كرد.

ــينى در ادامه از وجود فرهنگ نوع  دكتر امينى حس
ــكاس مقوله كاهش  ــيج مردم، انع ــتى و امكان بس دوس
ــك در سياست هاى كلى نظام، وجود استانداردهاى  ريس
ساخت و ساز ايمن و وجود مهندسان و متخصصان و نيز 
ــاختمان هاى ايمن در برابر  ــاخت س هزينه قابل قبول س
زلزله را از جمله نقاط قوت موجود در كشور براى كاهش 

ريسك زلزله دانست.
ــه راه و اجراى طرح هاى  وى در پايان لزوم تهيه نقش
ــور را ضرورى قلمداد  ــك زلزله در كش جامع كاهش ريس
كرده و افزود: اين طرحها بايد تبيين كننده اقدامات مورد 
ــطوح مختلف با زمان بندى مناسب  نياز جهت اجرا در س
ــاس اعتبارات قابل تخصيص بوده و تطابق با ساير  و بر اس

طرح ها داشته باشند.
ــرى و بحران  ــكده مديريت خطرپذي ــس پژوهش ريي
ــازى توجه به خطر  ــگاه، كاهش تلفات و نهادينه س پژوهش
زلزله در برنامه هاى علمى و اجرايى را از اهداف اصلى اين 

ــمرد و تصريح كرد: ضرورت انعكاس پيوسته  طرح ها برش
ــووالن توسط نهادهاى علمى  خطر زلزله در كشور به مس
ــه راه و  و اجرايى به صورت يكپارچه، ضرورت تدوين نقش
طرح هاى جامع پيشگيرى و مديريت ريسك زلزله، اهميت 
ــازى و هم افزايى بين  ــه به نقش مردم، لزوم اعتمادس توج

نهادهاى مختلف و ظرفيت سازى و توانمندسازى در حوزه 
ــور در راستاى  هاى مختلف از جمله ملزومات ضرورى كش

كاهش خطرپذيرى و ارتقاى ايمنى در برابر زلزله است.
همزمان با مراسم اختتاميه همايش

از خبرنگاران فعال حوزه زلزله در رسانه هاى 
كشور تجليل به عمل آمد

ــگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله  پژوهش
ــم  ــاه و همزمان با مراس ــارم دى م ــنبه، چه روز چهارش
ــه بم 1382؛  ــال پس از زلزل ــش"10 س ــه هماي اختتامي
ــه ها و گام هاى پيش رو"  از خبرنگاران فعال حوزه  آموخت

زلزله در رسانه هاى كشور تقدير به عمل آورد. 

ــذارى و تجليل از  ــه با هدف ارج گ ــم ك در اين مراس
ــوزه زلزله كه  ــه نگاران ح ــگاران و روزنام ــرد خبرن عملك
ــانى  ــعى در افزايش آگاهى و اطالع رس با اهتمام خود س
ــح و نيز ارتقاى فرهنگ ايمنى جامعه در برابر زلزله  صحي
ــزار گرديد؛ با در نظر گرفتن معيارهايى چون " تعداد  برگ
اخبار در حوزه زلزله"، " كيفيت اخبار و  برنامه ها" و نيز" 
گستردگى برنامه" از آقاى "على شمس"، دبير و خبرنگار 
سرويس علمى خبرگزارى دانشجويان ايران( ايسنا)، خانم 
ــرويس علمى خبرگزارى  ــا عبداهللا پور" ، خبرنگار س " كيمي
جمهورى اسالمى( ايرنا)، آقاى "مجيد حالجى"، خبرنگار 
ــش اخبار راديو و نيز از آقاى " مجيد قناد"  اداره كل پخ
ــه به جمعه، خونه به  ــرى و تهيه كننده برنامه "جمع مج
خونه" و خانم"فائزه كشاورز"، مجرى و تهيه كننده برنامه 
ــبكه 2 سيما  "اخبار جوانه ها" از گروه كودك و نوجوان ش

تقدير به عمل آمد.
* دبير تحريريه خبرنامه

 معرفى كتاب

" خالصه اى از گزارش هاى تحقيقاتى زمين لرزه بم"
ــبت دهمين  ــال(1392) و به مناس ــت كه در دى ماه امس "خالصه اى از گزارش هاى تحقيقاتى زمين لرزه بم" عنوان كتابى اس

سالگرد وقوع زلزله بم توسط پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله منتشر شد.
اين كتاب در همايشى علمى تحت عنوان "10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته ها و گام هاى پيش رو" كه در روزهاى 3و4 

دى ماه سال جارى به همت پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله برگزار شده بود، توزيع شد.
كتاب حاضر در 202 صفحه و دو بخش: محورهاى پژوهشى در حوزه زلزله، "زمين لرزه بم و بازه 10 ساله پس از آن" و انعكاس 
ــى، ژئوتكنيكى  ــده كه در بخش اول مجموعه مقاالتى در خصوص: جنبه هاى زلزله شناس ــگاه تنظيم ش زلزله بم در تحقيقات پژوهش
ــاخت وساز ايمن و جنبه هاى مديريت بحران در زمين لرزه بم و پس از آن و بخش  ــت ها و مقررات در خدمت س زمين لرزه بم، سياس
ــى، ژئوتكنيك، سازه و مديريت خطرپذيرى و  ــده توسط پژوهشگاه در حيطه هاى زلزله شناس ــامل چكيده تحقيقات انجام ش دوم ش

بحران مى باشد.
در پيشگفتار كتاب در خصوص توضيح مطالب آن چنين آمده است:

مجموعه اى كه در اختيار خواننده محترم قرار دارد خالصه اى است از آنچه كه در مورد زلزله بم در پژوهشگاه انجام شده است 
ــگاه در تحقق هدف اصلى از برنامه كاهش خطرپذيرى  ــهم پژوهش ــود تا س كه به عنوان يك نگاه به درون و نگاهى به آينده تلقى ش
ــت كه اين مجموعه همه فعاليت ها و اقدامات پژوهشگاه در اين زمينه و به طور كلى در زمينه  ــكار اس ــود. ناگفته آش بهتر  نمايان ش
ــه صرفا بهانه اى براى اطالع همه  ــت. لذا اين مجموع ــت و امكان ارائه همه آنها در اين مختصر ناممكن اس ــش خطرپذيرى نيس كاه

كسانى است كه دغدغه اى جز رشد و تعالى كشورى ايمن در برابر زلزله را ندارند.



5سال ششم، شماره شانزدهم، زمستان 1392 ن ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د نیا ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د یا

تعداد كشته ها(نفر)عمق(كيلومتر)بزرگازمانتاريخمحل وقوعماه

بين 25 تا 41 هزار 82/10/55:2613بمدى

بهمن

6 تا 8 هزار؟87/11/36:187/4سيالخور( 9 كيلومترى درود- استان لرستان)

680؟19/11/2720:096/4محمودآباد (12كيلومترى شمال موسويه جنوب باخترى قائن)

31/11/2311:456/910183رشم (جنوب خاورى شاهرود- استان سمنان)

75/11/1614:076/815100بجنورد (24كيلومترى جنوب باخترى گيفان- خراسان شمالى)

اسفند

60؟13/12/1413:565/8تاالرود (19كيلومترى جنوب پل سفيد- استان مازندران)

53/12/1610:346/1116000فين (33 كيلومترى شمال بندرعباس- استان هرمزگان)

72/12/411:326/176سفيدآبه (90كيلومترى باختر زابل- سيستان و بلوچستان)

75/12/1012:576/1121200نير (6 كيلومترى نير- استان اردبيل)

83/12/45:556/414612داهوئيه زرند (5كيلومترى حتكن خاور زرند- استان كرمان)

هاى بزرگ صدسال اخير ايران در فصل زمستان ( از 1900 ميالدى تاكنون)
 
زلزله

مرور درسهاى زلزله بم، ده سال بعد
مهدي زارع*

ــيد. يك دهه از زمين لرزه اى  ــالروز زمين لرزه 5 دي ماه 1382 بم  فرا رس دهمين س
ــت كه  در ساعت 5:56:26  بامداد به وقت محلى در آن جمعه پنج ديماه درشهر  گذش
ــرقي كرمان رخ داد (كانون زمين لرزه در محدوده شهر بم واقع  تاريخي بم در جنوب ش
ــي از گسل بم كه از كنـار شهر بم عبـور  ــاس بررسي هاي انجام شده بخش بود) و  براس

مي كند در اين زلزله فعال شد.
ــت ولي براساس متون  ــترس نيس ــاخت ارگ بم در دس اطالعات دقيقي از زمان س
ــد. عليرغم اينكه اين بنا چندين  ــال قبل مي رس تاريخي قدمت آن به بيش از 2000 س
ــت، ولي اين اولين بار بود  ــده اس بار در طي تاريخ به صورت موضعي تعميرات جزئي ش
ــاهده فاصله كانوني براي هر  كه در اثر يك زمين لرزه به اين صورت ويران گرديد. با مش
ــت لرزه اي حاصله از لرزه اصلي، و با درنظر گرفتن كانون زمين لرزه ژرفاي كانوني  نگاش
ــت آمده در اين  ــت لرزه اي بدس ــود. نزديكترين نگاش زلزله بم 8 كيلومتر برآورد مي ش
ــت براساس تخمين گشتاور  ــتگاه بم اس ــت حاصله در ايس زلزله به كانون آن شتابنگاش
ــيختگي  هاي سطحي ايجاد  ــبه گرديد .گس لرزه اي، بزرگاي زلزله بم  Mw = 6.5 محاس
ــل بم و پيرامون شهر بم و بين شهرهاي بم و  ــده پس از زلزله بم در در راستاي گس ش
ــتاي گسيختگي هاي سطحي در طول كلي حدود 10 كيلومتر  بروات مشاهده شد. راس
از غرب بروات تا شمال شرق بم ديده ميشوند. داده  هاي شتابنگاري از زمين لرزه بم در 
23 ايستگاه شبكه ملي شتابنگاري ايران ثبت شده است. شتابنگاشت  در ايستگاه بم در 
ــطحي از گسل به ميزان يك كيلومتر به دست  فاصله كانوني 12 كيلومتري و فاصله س
آمد. بيشينه شتاب پس از پردازش شتابنگاشت، روي مؤلفه افقي به ترتيب775 و 623 
سانتي متر بر مجذور ثانيه روي مؤلفه هاي افقي عمود بر گسل و موازي گسل مي باشد. 
همچنين بيشينه شتاب پس از پردازش992 سانتي متر بر مجذور ثانيه روي مولفه قائم 
ــاهدات اوليه جنبش زمين در ايستگاه بم و همچنين بررسي خرابي ها در بم  ــت. مش  اس
ــل است. اين اثر  نمايانگر اثر جهت پذيري قائم به دليل قرارگيري در حوضه نزديك گس
ــت مؤلفه قائم و تغيير مكان هاي شديد به سمت باال و پائين  ــاهده نگاش را مي توان با مش
ــتاي عمود بر  ــديد در راس ــوي ديگر با تغيير مكان هاي ش در هنگام لرزه اصلي بم و از س
گسل (شرقي – غربي) توجيه نمود. خرابي ساختمان ها و ديوار منازل در جهت ياد شده 
ــده نمايانگر چنين  ــاس ش و همچنين اظهارات اهالي و از نوع جنبش و تكان  هاي احس
ــد. شدت رومركز مهلرزه اي زلزله مخرب 1382/10/5 بم، در بم I=IX در  اثري ميباش
مقياس شدت مهلرزه اي EMS98  برآورد مي شود. اين شدت مقدار خرابي ها را در حد 
تخريب كامل برآورد مي كند. در راستاي عمود بر گسل كاهندگي سريع جنبش شديد 
ــدت زمين لرزه نمايان است به نحوي كه خرابي ها عمدتاً به ناحيه شهري بم  زمين و ش

محدود مي گردد. 
آموخته هاي زلزله بم را از ديد جنبش شديد زمين و خطر زمين لرزه مي توان به صورت 

زير خالصه نمود: 
ــاخت و ساز و گسترش شهرهاي ايران نزديك پهنه گسله - 1 ــان داد كه س زلزله بم نش

مي تواند به فاجعه اي در حد زلزله بم يا بيش از آن منجر شود. خسارت هاي زلزله بم 

ــل بم  (سوي شرقي و شمال شرق شهر) بيش از بخش هاي  در محدوده نزديك گس
غربي آن بود. تا قبل از زلزله بم وقتي در مورد ممنوعيت ساخت و ساز در تهران و 
تبريز هشدارداده مي شد، شاهدي امروزي در ايران براي آن قابل ارائه نبود، ولي به 
نظر مي رسد كه زلزله بم حجت را تمام كرده باشد. هر نوع ساخت و ساز در حريم 
ــهرهاي ايران قرار دارند) بايد ممنوع  ــل هاي فعال (كه در حاشيه بسياري از ش گس
گردد. حريم گسل براي گسل بم با توجه به طول گسل بم و قطعات آن حدود يك 
كيلومتر به سوي شرق و حدود دو كيلومتر به سوي غرب مي باشد. توصيه مي شود 
ــهر بم چنين محدوده اي صرفا به توسعه فضاي  ــازي و توسعه آينده ش كه در بازس
سبز (پارك، زمين ورزشي …) اختصاص يابد. الزم است تا نسبت به تعيين حريم 
ــل هاي فعـال در هر شهر با مشـورت با موسسـات پژوهشي و كارشناسان زلزله  گس

شناسي اقدام الزم صورت پذيرد.  
ــاخت و ساز بر رو  و در حريم گسل هاي اصلي و - 2 ــان داد كه س زلزله بم (1382) نش

بزرگ - نه فقط به دليل احتمال گسيختگي مستقيم در محل عبور گسل بلكه به 
ــل هاي بزرگ  امكان بروز جنبش  هاي بسيار شديد و در  دليل اينكه در نزديكي گس
نتيجه تشديد خسارات ها و تلفات وجود دارد- بايد محدود گردد. چيزي كه در زلزله 
ــل و تكان هاي بسيار شديد در راستاي  بم به صورت بروز اثرهاي حوزه نزديك گس
قائم (در جهت باال و پائين) و در راستاي افقي در جهت عمود بر گسل بروز كرد. 

ــاعاتى كه در آن در روز 5 ديماه 82 زلزله رخ داد، حدود - 3 ــهرى بود كه در س بم ش
ــاكن بودند كه حدود 33 هزار نفرشان كشته شدند (آمار رسمى از  70 هزار نفر س

26271 كشته حكايت مى كند). 
تصور رخدادى با ابعاد زلزله بم در نزديكى يا در درون محدوده شهرى تهران (با 8 
و نيم ميليون نفر جمعيت در شب هنگام و 12 و نيم ميليون جمعيت در هنگام روز در 
سال حاضر)، مناظرى از فاجعه به ياد مى آورد كه بسيار وسيع خواهد بود. موضوع جدى 

است. بايد هم به فكر باشيم و هم با برنامه و به شيوه علمى عمل كنيم.  
* دانشيار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله



سال ششم، شماره شانزدهم، زمستان1392 ه6 هقا قا   
درسهاى آموخته  شده  از زلزله بم در زمينه آمادگى و آگاهىدرسهاى آموخته  شده  از زلزله بم در زمينه آمادگى و آگاهى

ياسمين استوار ايزدخواه*

زلزله پنجم دى ماه 82، با بزرگاى 6,6 در ساعت 5:26 دقيقه به وقت محلى در نزديكى 
شهر بم و دهكده   هاى اطراف آن در استان كرمان، جنوب شرقى ايران، روى داد. اين زلزله 
باعث ويرانى 85 درصد از شهرهاى بم و بروات و روستاهاى مجاور با جمعيتى حدود 143 
ــدن ده هزار نفر و بي خانمان  هزار نفر گرديد و منجر به مرگ حدود 33 هزار نفر، زخمى ش

گرديدن بيش از 75 هزار نفر گرديد. 
آگاهى مردم آسيب ديده در مورد خطر زلزله بم و روشهاى رويارويى با عواقب ناشى از 

آن را مى توان به سه گروه تقسيم كرد: 
آگاهى عمومى از خطر زلزله و روش  هاى كاهش خطر: به دليل بكر ماندن ارگ تاريخى ) 1

بم در طى ساليان زياد و عدم آگاهى كافى مردم در خصوص لرزه  خيزى منطقه، تعداد 
ــتند كه زلزله به اين مخربى مى   تواند در  ــهر بم باور داش كمى از مردم و مقامات ش
منطقه روى دهد. اين امر اهميت انتشار اطالعات و آگاهى  رسانى در مورد زلزله را به 

مردم محلى و مقامات روشن مى   سازد. 
ــن گروه هايى كه عمليات نجات ) 2 ــهاى خودامدادى و دگرامدادى: اولي آموزش روش  

ــامل خانواده  ها و  ــد، از افراد محلى بودند كه ش ــه بم آغاز كردن ــداد را در زلزل و ام
ــوده و بنابراين  ــوزش الزم در اين زمينه نديده ب ــايگانى بودند كه از قبل آم همس
ــاى زيـر آوار  ــه زخمى   هـ ــيـب ب ــاً منجر به وارد  آمدن آس ــان غالب ــاى آن كمكه
ــكلى كه در اين ميان ديده مى    شد، مربوط به  ــترين مش مانده، مى  نمود. البته بيش
ــاى اوليه از قبيل متوقف كردن  ــى بود كه آگاهى كافى در مورد كمكه خودامدادان
ــتند. اين مشكالت بيشتر به دليل عدم  ــتخوان  هاى شكسته نداش خونريزى و يا اس

آگاهى مردم در خصوص عمليات امداد و كمك   رسانى اتفاق افتاد.
ــركت در فعاليت هـاى پس از زلزله: متـأسفانه يكى از مواردى ) 3 آگاهى در خصوص ش

ــت، خصوصاً  ــدم حضور مردم آگاه در منطقه اس ــس از زلزله رخ مى  دهد، ع ــه پ ك
ــخگويى و يا اسكان و بازسازى آشنايى دارند. اين امر در  افرادى كه با عمليات پاس
ــاهده شد، زيرا هيچ گونه برنامه از قبل پيش  بينى شده براى افزايش  منطقه بم مش
ــريع بهبودى وجود  ــتاى تس آگاهى مردم محل و اختصاص وظايف به آنها در راس

نداشت. 
ــط  ــاخت توس ــترش كيفيت س البته قبل از زلزله، برخى دوره  هاى تخصصى براى گس
ــكن، مؤسسه كاهش خطر و  ــاختمان و مس مراكز مختلف اجرايى و علمى از قبيل مركز س
ــكيل شده بود، ولى اثربخشى اين گونه دوره    ها به  ــگاهها و مؤسسات علمى مرتبط تش دانش

داليل زير در بم محدود بود: 
ــاز به دليل -  ــاخت و س ــاى تخصصى براى افراد مرتبط در بخش س ــود دوره  ه كمب

محدوديت مراكز آموزشى؛
تشكيل تنها چند دوره تخصصى در شهرستان بم؛- 
عدم تمايل اكثر مهندسين و كارگران بخش ساختمان براى شركت در اين دوره  ها؛ و - 
عدم وجود برنامه  هاى استاندارد و مداوم براى آموزش تخصصى. - 

ــوزش   هاى ديگرى نيز  ــاز، آم ــاخت و س بجز برگزارى دوره   هاى تخصصى در زمينه س
ــط سازمان هاى دولتى  ــخگويى اضطرارى و مديريت بحران قبالً در بم توس در خصوص پاس
ــى اين دوره  ها نيز محدود بوده و بيشتر  ــفانه اثر بخش ــده بود. متأس و غيردولتى برگزار ش
ــروز بحران را  ــورد وظايف خود در هنگام ب ــران آگاهى كافى در م ــان مديريت بح كاركن

نداشتند. 
ــده از زلزله بم در زمينه آمادگى عمـوم را  ــهاى آمـوخته  ش بنـابراين، عمده    تـرين درس

مى  توان در موارد زير خالصه نمـود: 
ــترش و -  ــه  اى جامع براى مديريت و كاهش خطر در منطقه: گس ــدم وجود برنام ع

ــارات منجرگردد و باعث  ــه كاهش تلفات و خس ــن برنامه مى  تواند ب ــرى اي بكارگي
توسعه پاسخگويى اضطرارى و عمليات بازسازى گردد؛

همكارى ضعيف و نامناسب در فعاليت هاى مديريتى ميان سازمان هاى مرتبط: مديران - 
ــريع مديريتى از تجارب  ــتندات كافى و تغييرات س بحران به دليل عدم وجود مس

گذشته خود براى آمادگى در برابر زلزله استفاده نكرده  اند؛ 
ــع و يكپارچه براى بكارگيرى عمليات مختلف در زمان -  عدم وجود برنامه هاى جام

طاليى پس از زلزله: اين امر باعث ايجاد تأخير در شروع فعاليتها و منجر به تلفات 
بيشتر سانحه مى گردد؛ 

ــخگويى: -  ــراى هماهنگ نمودن برنامه   هاى پاس ــود يك فرماندهى واحد ب عدم وج
ــازمان هاى مختلف به صورت موازى و بدون برنامه با مسؤوليت    هاى چندگانه كار  س
كرده زيرا هيچ سيستم عملى مناسب براى هماهنگى وجود ندارد. همچنين، برخى 
از مقامات و مسؤولين محلى فعاليت  ها را بر اساس ساليق خود انجام داده كه باعث 

بى  نظمى و سردرگمى نجات   يافتگان سانحه گرديده است؛ 
ــان مديران حاضر در محل و مديران منطقه   اى: عدم وجود -  ضعف در هماهنگى مي

يك سيستم ارتباطى و پروتكل   هاى مرتبط در مناطق آسيب   ديده به وضوح مشاهده 
مى    شود كه منجر به بروز مشكالتى در بكارگيرى عمليات صحيح مى     گردد؛  

ــزى و مديريت ضعيف در -  ــازمان  ها: برنامه   ري ــفاف ميان س ــب و ش عدم تعامل مناس
ــؤوليت    ها و كارها، انتصاب كاركنان و تجهيزات باعث استفاده غلط از  اختصاص مس

تيم   هاى ويژه، نيروهاى ارتش، داوطلبين و سازمانهاى غيردولتى گرديد؛ 

ــانحه: با وجود اثبات نقش كليدى -  ــيج نامناسب جامعه محلى در پاسخگويى س بس
ــتفاده از  ــزرگ، هيچ گونه فعاليتى براى اس ــردر زلزله   هاى ب ــردم در كاهش خط م
ــد. در نتيجه و هم آن  گونه كه  ــدى   هاى مردم در زمان زلزله بكار گرفته نش توانمن
ــط مردم منجر به ايجاد آسيب بيشتر به  ــد، برخى از فعاليت  هاى نجات توس گفته ش

نجات  يافتگان گرديد؛ 
ضعف در برنامه  هاى اطالع  رسانى توسط رسانه    ها: رسانه  ها نقش مهمى در گسترش - 

ــانحه، برنامه  هاى آنان بيشتر  ــانى و آگاهى عمومى دارند ولى قبل از اين س اطالع  رس
مربوط به اعالم خبر در مورد سوانح طبيعى بوده است؛ 

ــؤولين -  ــتر قريب به اتفاق مردم و حتى مس ــدم اطالع از لرزه  خيزى منطقه: بيش ع
ــتند و بنابراين برنامه  هاى  ــار وقوع زلزله  اى به اين مخربى در منطقه را نداش انتظ
ــترش ايمنى لرزه  اى در منطقه  ــده براى گس ــب از قبل تهيه ش ــجم و مناس منس

موجود نبود.
با توجه به موارد ذكر شده در باال، راهكارهايى براى گسترش آگاهى عمومى و آموزش  هاى 

تخصصى براى جامعه پيشنهاد مى  گردد. 
گسترش آگاهى عمومى 

ــترش -  ــه   اى جامع كه در برگيرنده فعاليت   هاى مورد نياز براى گس ــاده نمودن برنام آم
آگاهى عمومى در ميان اقشار مختلف جامعه از افراد عادى تا گروه  هاى ذينفع باشد. 
ــى، و  ــؤاالت اصلى مانند به چه كس ــترش يابد تا به س اين برنامه بايد به گونه   اى گس
ــد. چه چيز بايد آموزش داده شود،  ــخگو باش ــد را پاس اينكه آموزش چگونه بايد باش
ــخص مى   كند. چه كسى بايد  مطالب مورد نياز كه بايد به مخاطب انتقال يابد را مش
ــخص  آمـوزش ببيند نيز مخاطب و يا گـروه  هاى هدف كه بايد آموزش بگيرند را مش
ــى و راه  هاى  ــد به كانال    هاى آموزش مى   كند. در نهايت، اينكه آموزش چگونه بايد باش

نزديك شدن به آن اشاره دارد؛ 
ــار -  ــات مختلف در زمينه آموزش عمومى و انتش ــگ نمودن فعاليت   هاى مؤسس هماهن

اطالعات و برجسته نمودن نقش رسانه     ها و مراكز و انجمن  هاى محلى از قبيل مساجد 
ــورهاى اسالمى در برنامه جامع پيشنهادى. با توجه به تفاوت   هاى موجود ميان  در كش
ــد. مطـالب بايد به  ــده به آنان نيز بايد متفاوت باش گروه  هاى هدف، مطالب ارائه ش
نحـوى به آنها بازگـو شود كه قـابل درك بـاشند. عـالوه بر اين، كانال    هاى مناسبى 
ــتند، عكسها، فيلمها (كوتاه و بلند)،  براى فراهم نمودن اين مطالب مانند مطالب مس
ــن، تيزرها، آنونس  ها و غيره بايد انتخاب شود. همچنين رسانه    ها براى فراهم  انيميش
ــورها،  ــترها، بروش ــودن اين موضوعات از ميان راديو و تلويزيون، روزنامه    ها، پوس نم

اينترنت و غيره انتخاب شوند؛
محدود نكردن فعاليت   هاى مورد نياز براى گسترش آمادگى به زمان  هاى بخصوص.  اگرچه، در - 

بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، اين فعاليت  ها برنامه   ريزى شده    اند تا در زمانهاى 
بخصوصى بكار گرفته شوند كه كمترين اثربخشى را دارا مى   باشند. در حقيقت، تدوام 
اجراى اين برنامه   هاى آموزشى يكى از مهمترين معيارهايى است كه مى   تواند به اين 

اثربخشى صحه گذارد؛  
ــهاى متنوع و مناسب آموزشى و ايجاد و گسترش فرهنگ ايمنى -  سازگار بودن روش  

ــى– اقتصادى جوامع محلى براى در برگرفتن  ــرايط فرهنگى و اجتماع در زلزله با ش
تعداد بيشترى از افراد در معرض خطر؛

ــاى مختلف جامعه تأثير زيادى بر -  ــزارى تمرينها و مانورهاى مداوم براى گروهه برگ
ــوانح دارد. به عالوه، موزه  هاى  ــى از س افزايش آمادگى براى رويارويى با عواقب ناش
ــته   هاى  زلزله و پارك    هاى ملى نيز مى  توانند نقش مهمى را در افزايش آگاهى و دانس

مردم در راستاى كاهش خطر ايفا نمايند؛  
ــورد نياز براى جامعه محلى نبايد منحصـراً محدود به توضيح در خصوص -  آموزش م

ــخگويى اضطرارى باشد و بايد موارد و موضوعات مربوط  راه  هاى پناهگيرى و يا پاس
به كاهش خطر را نيز در برگيرد.

گسترش آموزش   هاى تخصصى 
افزايش مهارتهاى كارگران در ساخت تأثير بسيار مهمى در كاهش خطر سانحه دارد. - 

بنابراين، بايد دوره   هاى تخصصى كوتاه  مدت براى كارگران محلى در مناطق شهرى 
و روستايى به كارگرفته شود؛  

ــط دولت و يا مقامات محلى در راستاى تشويق آنها -  كنترل نمودن اين كارگران توس
جهت شركت در دوره    هاى آموزشى تخصصى براى ارائه مهارت    هايشان در ساخت. به 
ــيب    پذيرى ساختمان   هاى  عالوه، با كنترل گواهى كار اين كارگران، امكان كاهش آس

نو تأسيس شده وجود دارد؛
ــى   تواند باعث -  ــراى كاركنان به طور مرتب م ــاى مديريت بحران ب ــزارى دوره   ه برگ

ــرفته و بكارگيرى فن آورى   هاى نو  ــتفاده از دانش پيش افزايش توانايي  هاى آنان براى اس
 گردد؛  

پر رنگ  تر نمودن نقش رسانه   ها در گسترش فرهنگ ساخت صحيح؛ و در نهايت، مكتوب - 
نمودن تأثيرات زلزله    ها و سوانح گذشته مى   تواند نقش مهمى در كاهش خطر ايفا نمايد، 

البته در صورتى كه از آنها توسط مقامات مربوطه استفاده بهينه گردد.  

* عضو هيأت علمى پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهشگاه
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استادان  مشهورترين  از  آمبرسيز  نيكالس  پروفسور 
مهندسى زلزلهء سده بيستم، در سال 1929 در شهر آتن 
و  راه  مهندسى  كارشناسى  مدرك  داراى  وى  شد.  متولد 
دكتراى  و  آتن  ملى  صنعتى  دانشگاه  از  نقشه    بردارى 
مهندسى عمران با تخصص مكانيك خاك از امپريال 
كالج لندن بود. موضوع تز دكتراى او "پايدارى لرزه    اى سدهاى خاكى" بود. وى در سال 

1958 عضو هيأت علمى شد و در سال 1974 به دريافت درجه استادى نائل شد.
در  مهندسى  شناسى  زلزله     شاخه  توسعه  به  چيز  هر  از  بيش  آمبرسيز  پروفسور 
جرأت  به  مى  توان  كه  بطورى    كرد.  خدمت  بيستم  قرن  دوم  نيمه  در  زلزله  مهندسى 
گفت، زلزله   شناسى مهندسى هويت خود را از تالش   هاى آمبرسيز در اين دوره زمانى 
به دست آورده است. وى در سال 1968 بخش زلزله  شناسى مهندسى را در دپارتمان 
مهندسى عمران امپريال كالج تأسيس كرد و از سال 1971 تا 1994 خود مديريت آن 

را بر عهده داشت.
آمبرسيز از دهه 60 ميالدى تا دهه 90، زمانى كه بازنشسته شد، استاد راهنماى 
دانشجويان بسيارى از جمله دانشجويان ايرانى بود كه برخى از آنان را تشويق كرد تا به 
عنوان تز دكتراى خود، بر روى موضوع تاريخ و كاتالوگ زمين    لرزه    هاى ايران كاركنند. 
 "A History of Persian Earthquakes”مجموعه اين پژوهش    ها در قالب كتابى به نام
توسط او و همكار جوانش ”چارلزملويل“، استاد تاريخ ايران و عرب در دانشگاه كمبريج، 
درسال 1982منتشرشد. اين كتاب با عنوان تاريخ زمين    لرزه   هاى ايران درسال 1371 

توسط مهندس "ابوالحسن رده" ترجمه و توسط انتشارات آگاه در تهران منتشر شد. وى 
بعد از زمين   لرزه 10شهريور 1341بويين    زهرا به ايران آمد و به بررسى آن زلزله پرداخت.
مرورى بر فعاليت هاى علمى و تخصصى آمبرسيز نشانگر توجه ويژه او به بررسى تاريخ 
زمين   لرزه   هاست؛ حوزه اى تخصصى كه وى بيش از هر موضوعى به آن عالقه داشت. 
جنبش  مانند  زلزله  مهندسى  ديگر  هاى  زمينه     در  نيز  ديگرى  هاى  پژوهش   وى  البته 
شديد زمين، شتاب نگارى، رفتار ديناميكى سدها و طراحى لرزه    اى سازه    ها انجام داده 
است. حاصل فعاليت هاى پژوهشى وى چاپ بيش از 500 مقاله علمى معتبر در مجالت 

تخصصى زلزله   شناسى و مهندسى زلزله مى    باشد.
آمبرسيز درباره ايران پژوهش هاى ديگرى نيز انجام داده است. وى عضو اولين گروهى 
بود كه در سال 1353 از سوى سازمان ملل براى انجام بررسى   هاى لرزه   خيزى و لرزه-
زمين  ساخت در سازمان زمين    شناسى كشور به ايران آمدند و همراه پروفسور ميالن 
آرسوفسكى و جان چالنكو منطقه تهران و رشته كوههاى البرز را از حيث لرزه    خيزى و 
خطر زمين   لرزه مورد بررسى قرار دادند. به غير از اين موارد، بررسى تخصصى زمين    لرزه    هاى 
مختلف ديگر (مانند زمين    لرزه    هاى 1347 دشت بياض و فردوس، 1351 قيركارزين 
در استان فارس و ...) و تهيه گزارش فنى توسط وى و همكارانش با حمايت سازمان 
يونسكو، سازمان ملل متحد و امپريال كالج لندن و سازمان برنامه و بودجه ايران، از 

جمله فعاليت   هاى ديگر اوست.
پژوهشگاه بين    المللى زلزله    شناسى و مهندسى زلزله نيز از پروفسور آمبرسيز دعوت 
 «Journal of Seismology and Earthquakeتخصصى مجله  براى  اى  مقاله     تا  كرد 
و  شد  منتشر  نشريه  اين   2010 پاييز  شماره  در  مقاله  اين  بنويسد.   Engineering»
پژوهشگاه از آمبرسيز در يادداشتى، با ذكر تالشها و زحمات وى در طول نيم قرن، از 
كوشش   هاى او براى بر رسى تاريخ زمين    لرزه    هاى ايران و جنبش شديد زمين در ايران، 

قدردانى و تشكر كرد كه مورد توجه اين استاد نامدار مهندسى زلزله نيز قرار گرفت.
* كارشناس روابط بين   الملل پژوهشگاه

 مشاهير زلزله

ادامه از صفحه اول 
پژوهشگاه بين   المللى زلزله   شناسى و وزارت راه و شهرسازى...

دكتر ايزدى در پايان ضمن اظهار اميدوارى نسبت به نتايج اين همكارى سازنده؛ فرايند اجراى آن را در گرو تعيين كارگروه   هاى تخصصى در عرصه   هاى اجرايى عنوان كرد.
در پايان اين نشست متن تفاهم   نامه همكارى مشترك بين پژوهشگاه و شركت عمران و بهسازى شهرى ايران كه در 4 ماده و چهار نسخه تنظيم گشته بود، توسط روساى اين 

دو نهاد كه به ترتيب به نمايندگى آقايان دكتر: عباسعلى تسنيمى و محمدسعيد ايزدى است؛ به امضا رسيد.
ــى و نيازهاى مطالعاتى شركت در  ــى كاربردى و اولويت   بندى آنها»؛ «ملحوظ نمودن موضوعات پژوهش ــت كه "تبادل نظر و همكارى پيرامون تعيين نيازهاى پژوهش قابل ذكر اس
ــكيل كارگروه    هاى تخصصى تدوين معيارهاى شناسايى بافتهاى آسيب پذير و مقاوم سازى بناهاى ناپايدار واقع در محدوده  ــت برنامه    هاى پژوهشگاه»؛ «همكارى جهت تش فهرس
بافت هاى فرسوده شهرى و سكونت گاه هاى غير رسمى»؛ «بررسى و امكان سنجى تعريف و اجراى پژوهش هاى كاربردى و بنيادى، در حيطه مسائل لرزه   اى، سازه   اى، مديريت بحران، 
ــمى»؛ «همكارى در زمينه برنامه   ريزى محتوايى و برگزارى  ــركت در بافت فرسوده شهرى و سكونتگاه   هاى غير رس ــاير موارد مرتبط با فعاليت ها و اهداف ش ــريان هاى حياتى و س ش
دوره  هاى آموزشى تخصصى مورد نياز شركت و نيز برگزارى كارگاههاى تخصصى مقاوم   سازى، مديريت بحران و كاهش ريسك بافتهاى آسيب   پذير شهرى»؛ «مشاركت در تهيه 
ــى»؛ «همكارى و مشاركت در تدوين شاخص ها و اولويت مداخله در محدوده  ــركت در قالب ماحصل طرحهاى پژوهش ــتورالعمل    هاى مورد نياز ش و تدوين لوايح، آئين نامه   ها و دس
ــها و سمينارها و كنفرانس هاى تخصصى مرتبط»؛ «حمايت از پايان   نامه   هاى دانشجويى و رساله   هاى دوره    هاى كارشناسى  ــوده»؛ «همكارى در زمينه برگزارى همايش  بافتهاى فرس
ارشد و دكترى پژوهشگاه در حوزه    هاى مرتبط با فعاليت   هاى شركت و موضوعات مربوط به خطر زلزله»؛ «مشاركت در توليد، ترجمه و انتشار كتب تخصصى در حوزه    هاى مرتبط 

با فعاليت   هاى شركت» موضوع تفاهم نامه، مذكور را تشكيل مى   دهند كه در تبصره آن افزودن موضوعات مرتبط ديگر به شرط توافق طرفين نيز لحاظ شده است.
ــكيل مى   شود كه متشكل از نمايندگان شركت عمران و بهسازى  ــترك هماهنگى" تش ــبرد اجراى مفاد اين تفاهم   نامه، كميته اى تحت عنوان "كميته مش همچنين به منظور پيش

شهرى ايران و پژوهشگاه مى   باشد كه اعضاى آن در زمينه فعال   سازى، نظارت و پيگيرى انجام مفاد اين تفاهم   نامه اقدام مى نمايند.
قابل ذكر است كه مدت تفاهم   نامه مذكور از تاريخ امضا سه سال تعيين شده كه تمديد، ادامه فعاليت، بازنگرى، اصالح و يا تغييرات اساسى مفاد آن با توافق نمايندگان طرفين 

امكان پذير خواهد بود.
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1- مقدمه
ــتاوري 6/6 در ساعت 26/ 05 به وقت محلي  زمين  لرزه ويرانگر بم با بزرگاي گش
ــمالي و  ــم ديماه 1382در منطقه اى به مختصات 29/010 ش (GMT 56: 01) در پنج
ــتاهاي مجاور آن در استان كرمان واقع در  ــرقي در نزديكي شهر بم و روس 58/260 ش
جنوب  شرقي ايران به وقوع پيوست. اين زلزله منجر به تخريب حدود 85 درصد شهر بم، 
ــروات و مناطق همجوار با مجموع جمعيت نزديك به 143 هزار نفر گرديد. همچنين  ب
اين زمين   لرزه باعث كشته  شدن بيش از 26 هزار نفر، زخمي شدن حدود ده هزار نفر و 
بي خانماني بيش از 75 هزار نفر گرديد. وقوع اين زلزله نشان داد كه آسيب پذيرى كشور 
ــاى مختلف فنى، اقتصادى و اجتماعى  ــر رويداد زمين لرزه هاى بزرگ در حوزه ه در براب

بسيار زياد مى باشد. 
اقدامات زيادى بعد از رخداد اين زلزله در كشور در زمينه كاهش ريسك و بهبود 
ــت بطوريكه رخداد  ــيده اس ــط مراكز علمى و اجرايى به انجام رس مديريت بحران توس
ــور شناخته مى شود.  زلزله بم به عنوان نقطه عطفى در تحول نظام مديريت بحران كش
ــال از اين رويداد گذشته است، به نظر مى رسد هر چند تحوالت خوبى  اكنون كه ده س
ــده  ــور در اين دهه انجام ش در حوزه هاى مختلف مرتبط با مديريت بحران زلزله در كش
ــرمنزل مطلوب (مطابق با آنچه در اسناد باالدستى نظام، نظير  ــت، ليكن هنوز تا س اس
ــند چشم  انداز جمهورى اسالمى ايران در افق 1404، پيش بينى شده) راهى طوالنى  س
در پيش است. بر اين اساس و در اين نوشتار سعى شده است با مرور برخى از فعاليتهاى 
ــده در حوزه   هاى مختلف مرتبط با كاهش خطرپذيرى و مديريت بحران زلزله،  انجام ش

چالشها و اقدامات انجام شده در اين زمينه مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
2- ارزيابى درس هاى زلزله بم در حوزه شناخت مخاطرات 

ــراى وقوع زلزله در آن نمى  رفت  ــداد زلزله بم در منطقه  اى كه احتمال چندانى ب رخ
ــبب برپا بودن ارگ بم با قدمت بيش از 2000 سال)، منجر شد تا اين هشدار به  (به س
ــئوالن داده شود كه دانش زمين شناختى و زلزله  شناسى كشور داراى  متخصصان و مس
نقاط ابهام زيادى است كه الزم است برطرف گردند. اين مساله همچنين نشان داد كه 
شناسايى وضعيت لرزه   خيزى و نقاط خطرناك لرزه  اى كشور بصورت قابل قبولى تاكنون 
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى  ــط نهـادهاى مـرتبط (نظير سازمان زمين  شناسى، دانش توس
ــت اين مراكز برنامه  ريزى الزم را براى شناسايى  ــت و الزم اس ــده اس ــور) انجام نش كش
ساختارهاى لرزه   اى ناشناخته كشور به انجام برسانند. همچنين گسل مسبب اين رويداد 
در ابتدا گسل شناخته شده بم معرفى گرديد، حال آنكه بعد از ماهها تحقيق و پژوهش 
ــناخته اى بوده است كه در نزديكى  ــد كه عامل اصلى اين زلزله، گسل ناش ــخص ش مش
ــان داد كه اين دو گسل در  ــده است. مطالعات عميق تر بعدى نيز نش ــل بم واقع ش گس

ــا مشترك مى باشند. اين مساله لزوم انجام مطالعات الزم (زمين   اعماق داراى يك منش
ــايى موقعيت گسلهاى پنهانى كه فاقد آثار سطحى  ــناختى و ژئوفيزيكى) براى شناس ش
ــند را آشكار نمود. در سالهاى بعد از رخداد اين زلزله، مطالعات تكميلى مربوط  مى باش
ــته زمين در كشور توسط نهادهايى نظير سازمان زمين  شناسى كشور،  به شناخت پوس
ـــوانح طبيعى، پـژوهشگاه  ــه بـردارى، موسسه ژئـوفيزيك، پـژوهشكده س سازمان نقش
بين  المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و ساير مراكز دانشگاهى و تحقيقاتى دنبال شد 
ولى همچنان بعد از گذشت ده سال از اين رويداد لرزه اى هنوز نقاط ابهام زيادى در اين 
رابطه وجود دارد و الزم است با ارتقاى  همكارى و تعامل اين مراكز مهمترين پيشنياز 

تدوين طرح جامع كاهش خطرپذيرى كشور در برابر زلزله فراهم گردد.
ــه موضوع ميرايى جنبش زمين  ــر درس هاى حاصل از زلزله بم مى توان ب از ديگ
ــده در اين رابطه نشان  ــواهد تجربى و مطالعات انجام ش ــاره نمود. ش در اين رويداد اش
ــيار قابل توجه بوده است بطورى  ــديد زمين در اين زلزله بس داد كه ميرايى جنبش ش
ــيار كم و محدود  ــى از اين زلزله بس ــهر بم آثار ناش كه در فواصل چند كيلومترى از ش
ــت،  ــهر قرار مى   داش بود. در واقع چنانچه كانون اين زلزله تنها چند كيلومتر خارج از ش
ــت كمتر باشد. همچنين در خود  اثرات مخرب آن به ميزان قابل مالحظه  اى مى  توانس
ــارات ناشى از زلزله ارتباط زيادى با شرايط زمين شناختى  ــهر نيز ميزان و توزيع خس ش
ــورد توجه قرار  ــاختگاه در اين زلزله بار ديگر م ــن  ترتيب اهميت اثرات س ــت. بدي داش
گرفت و مطالعات متعددى در سالهاى بعد از اين رخداد اين زلزله در اين حوزه  ها انجام 
ــاس همچنين ضرورت انجام مطالعات ريزپهنه  بندى ژئوتكنيكى در كليه  شد. براين اس
ــكار گرديد و مشخص شد تنها با انجام اين مطالعات  ــهرهاى كشور بيش از پيش آش ش
مى  توان توسعه شهرها و ساخت و ساز را با ميزان خطر تشديد جنبش زمين هماهنگ 
ــتند،  ــهر بم وجود نداش ــه هايى نه تنها در زمان وقوع زلزله در ش نمود. البته چنين نقش
ــه  ها مى  باشند و عليرغم  ــور فاقد اين نقش ــهرهاى كش بلكه در حال حاضر نيز اغلب ش
ــهرى به اين مقوله در سالهاى اخير، باز هم راه زيادى تا تهيه  ــئوالن ش توجه برخى مس
ــه هاى ريزپهنه بندى خطر زلزله و تكميل بانك هاى اطالعاتى مربوطه باقيست. اين  نقش

ــت در سطح وزارت مسكن و شهرسازى (و حتى در سطوح شهرداريها)  موضوع مى بايس
بعنوان يك اولويت مورد توجه قرار گيرد.

زمين   لرزه بم همچنين همراه با مخاطرات زمين  شناختى متعددى بود كه مهمترين 
ــت زمين به واسطه ريزش قنوات بوده است كه منجر به افزايش خسارات  آنها فرونشس
ــت زمين در محل قنوات در زلزله  هاى اخير  ــى تلفات زلزله گرديد. وقوع فرونشس و حت
ــى   نمايند، اغلب  ــتفاده م ــرى كه از قنات براى تامين آب اس ــوص در مناطق كوي بخص
ــت زمين در اين رويدادها نه تنها منجر به ايجاد خسارات  ــده است. فرونشس گزارش ش
ــود، بلكه منجر به تخريب قنات و در نتيجه  ــتحدثات واقع بر روى قنوات مى  ش در مس
قطع جريان آب به سمت مناطق پايين دست نيز مى   گردد. قطع آب نيز منجر به ايجاد 
ــدن  ــك ش ــكالت متعددى در منطقه مى گردد كه به عنوان نمونه مى   توان به خش مش
برخى درختان خرما در بم به واسطه قطع آب اشاره نمود. آثار اقتصادى و اجتماعى اين 
ــاله گاهى از آثار مستقيم تخريب قنوات ومستحدثات واقع برروى آنها بيشتر است.  مس
ــاله لزوم توجه به وضعيت قنوات و يا ساير عوارض مستعد ايجاد فروچاله (نظير  اين مس
ــهرى – منطقه  اى را آشكار مى  نمايد.  ــتى) را در طرحهاى توسعه ش ــازندهاى كارس س
ــهرهاى  ــيارى از ديگر ش ــهر بم در حال حاضر در بس ــت كه عالوه بر ش الزم به ذكر اس
ــور نيز شبكه   هاى مدفون و ناشناخته قنوات زيرسطحى وجود دارند كه تخريب آنها  كش
ــالهاى  ــفانه در س هنگام وقوع زلزله مى  تواند اثرات تخريبى زلزله را افزايش دهد. متاس
ــى از زلزله (روانگرايى،  ــناختى ناش ــد از رخداد زلزله بم توجه به مخاطرات زمين ش بع
ــه نهادهاى علمى و اجرايى  ــت زمين) به ميزان الزم مورد توج ــزش و فرونشس زمين لغ

كشور قرار نگرفته است.

3- درس هاى زلزله بم در زمينه كاهش آسيب پذيرى مستحدثات
هر چند اثرات زلزله بم از بعد انسانى و اجتماعى به هيچ وجه قابل جبران نمى  باشد، 
ــيب پذيرى و مواجهه با رويدادهاى  ــارب اين زلزله براى كاهش آس ــى مى   توان از تج ول
ــهاى زلزله بم در حوزه  ــاس مهمترين درس ــتفاده نمود. بر اين اس ــى بعدى، اس احتمال

كاهش آسيب پذيرى مستحدثات را مى توان به شرح زير ارائه نمود:
ــل (كه پيشتر در آيين -  ــتاب قائم زلزله بم و اثرات حوزه نزديك گس ميزان باالى ش

نامه 2800 مورد توجه قرار نگرفته بودند) باعث شد انجام اصالحاتى در آيين نامه 
زلزله ايران در دستور كار قرار گيرد؛

ــرايط بومى (مسائل اقليمى، -  ــاز مقاوم مبتنى بر ش ــاخت و س ضرورت توجه به س
ــورد توجه قرار گرفت،  ــتر م ــادى، فرهنگى و اجتماعى) بعد از اين زلزله بيش اقتص
ــد. لذا به نظر  ــته نش ــتا چندان به اجرا گذاش ــد اقدامات عملى در اين راس هرچن
ــد كه به منظور گسترش فرهنگ استفاده از آيين نامه زلزله در كشور الزم  مى رس
ـــائل بـومى و اقليمى نيز در بـازنگرى اين آيين  نـامه  ها مـورد توجه  ــت تا مس اس

قرار گيرند؛
ــان مى دهند در زمان وقوع زلزله بم تنها حدود 1٪ از ساختمانهاى شهر -  آمارها نش

ــاختمان ها قبل از تدوين استاندارد 2800  ــاز بوده و حدود 60٪ س بم مهندسى س
ساخته شده بودند. ساختمانهاى آسيب پذير از يك طرف و وجود بافتهاى فرسوده 
ــد تا آسيب پذيرى اين شهر در برابر زلزله  ــهرى از طرف ديگر باعث ش و قديمى ش
ــيار باال باشد. با توجه به وجود چنين بافتهايى در اغلب نقاط كشور در سالهاى  بس
ــايى و بهسازى بافتهاى فرسوده شهرى انجام شده  اخير فعاليتهايى در حوزه شناس
ــت كه با توجه به عدم در نظر گرفتن پارامترهاى مرتبط با خطرپذيرى لرزه اى،  اس

نتايج ملموسى در كاهش ريسك بافتهاى شهرى نداشته است؛ 
ــتفاده از نيروهاى -  ــتاندارد در شهر بم و عدم اس ــتفاده از مصالح بومى و غيراس اس

ــى از زلزله گرديده بود.در  ــاز سبب تشديد آسيبهاى ناش ــاخت و س حرفه اى در س
ــور و در ظاهر  ــاختمانهايى كه در نقاط مختلف كش ــيارى از س حال حاضر نيز بس
ــتفاده از مصالح غير  ــده اند، به دليل اس ــى طراحى و اجرا ش ــق اصول مهندس طب
ــتاندارد يا ضعف در اجرا (اتصال مهاربندها، جوشكارى، بتن ريزى و ...) در برابر  اس
ــيب  پذير هستند.اين مساله اهميت كنترل كيفيت مصالح توسط نهادهاى  زلزله آس
ــتاندارد و تحقيقات صنعتى ايران) و نيز كنترل مهارت  ــه اس مرتبط (نظير موسس
ــاخت و سازها را نشان مى  دهد.  ــازندگان و رعايت نكات اجرايى در س و تخصص س
البته نبود مكانيسم اجرايى براى كنترل مهارت سازندگان و نبود برنامه   هاى جامع 
براى ارتقاى دانش فنى آنها، از عواملى است كه در ضعف نظام ساخت و ساز كشور 

تاثيرگذار است؛
نبود طرحهاى جامع و تفصيلى مناسب كه خطر زلزله در آنها لحاظ شده باشد يكى - 

ديگر از داليل توسعه ناپايدار شهر بم و ساير شهرهاى كشور محسوب مى گردد. در 
واقع توسعه شهرى، وضعيت معابر، نوع ساخت و ساز در نقاط مختلف شهر، توزيع 
ــاختها و ... مى بايست متناسب با خطر زلزله برنامه  ريزى و اجرا گردند.  بهينه زيرس

تحليل اثرات زلزله بم از جنبه هاى مديريت خطرپذيرى و بحران و ارزيابى رويكردهاى پس از آن
كامبد امينى حسينى*

ه هقا قا   
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در حال حاضر نيز با گذشت يك دهه از اين زلزله ويرانگر موضوع خطر زلزله كمتر 
در طرحهاى جامع، تفصيلى و هادى مورد توجه مسئوالن و مشاوران قرار دارد؛

ــى از موانع ارزيابى -  ــتحدثات به عنوان يك ــف بانكهاى اطالعاتى از وضعيت مس ضع
ــه و تدقيق بانك هاى  ــت. تهي ــرى پيش از وقوع اين زلزله مطرح بوده اس خطرپذي
اطالعاتى و به روزرسانى آنها مى  تواند در برنامه  ريزى كاهش ريسك نقشى محورى 
ــاله همچنان به عنوان يكى از  ــد كه البته در حال حاضر نيز اين مس ــته باش داش

كمبودهاى نظام ارزيابى ريسك زلزله در كشور مطرح مى  باشد؛
ــاخت و ساز نيز يكى ديگر از داليل افزايش آسيب پذيرى در -  ضعف در نظارت بر س

برابر زلزله است. با توجه به اينكه در شهر بم مانند بسيارى از مناطق كشور امكان 
ــاخت و ساز فراهم نبود، لذا ساخت و سازهاى  ــى بر فرايند س نظارت جدى و اساس
بى كيفيت در اين شهر قبل از زلزله رواج داشته است. البته در حال حاضر حتى در 
شهرهاى بزرگ نظير تهران نيز به سبب عدم نظارت كافى بر اين فرايند، همچنان 

ساختمانهاى ضعيف در برابر زلزله در حال ساخت هستند؛
فرهنگ ايمنى در ساخت و ساز در اقشار مختلف جامعه نهادينه نشده است. از اينرو - 

نه تنها در شهر بم در زمان وقوع زلزله بلكه در بقيه نقاط ديگر كشور نيز در حال 
ــتفاده از ساختمانهاى مقاوم  حاضر اغلب مردم آگاهى الزم در خصوص اهميت اس
ــازندگان نيز به جاى تالش براى ارتقاى ايمنى  ــر زلزله را ندارند. از اينرو س در براب

ساختمان، بيشتر به ظاهر ساختمان براى جلب نظر مشتريان توجه مى كنند؛
ــبكه آب و برق در اثر زلزله -  ــريانهاى حياتى موجود در منطقه بخصوص ش اغلب ش

ــيب گرديدند كه تعمير و راه اندازى كامل آنها (بخصوص شبكه آبرسانى)  دچار آس
چندين ماه به طول انجاميد. اين امر نيز به نوبه خود منجر به اختالل در خدمات-
ــترش اين آسيبها  ــانى به بازماندگان زلزله گرديد. يكى از مهمترين داليل گس رس
ــت.  ــازگار با زلزله بوده اس ــب و س ــتفاده از اقالم، مصالح و اتصاالت مناس عدم اس
ــبكه آبرسانى  ــيمانى براى ش ــت- س ــهر بم از لوله هاى آزبس به عنوان نمونه در ش
ــيب پذير بودند. در واقع يكى از  ــده بود كه در برابر زلزله به شدت آس ــتفاده ش اس
ــيختگى اين لوله  ها در نقاط مختلف شهر بوده است.  ــهر نيز گس داليل قطع آب ش
توجه سازمانهاى متولى شريانهاى حياتى به مقاوم   سازى تاسيسات مرتبط، يكى از 
مهمترين اقدامات براى كاهش ريسك محسوب مى  گردد كه تاكنون چندان جدى 
ــده است و در حال حاضر نيز تنها برخى از شبكه هاى موجود در شهرها  گرفته نش

در برابر زلزله مقاوم سازى شده اند؛
ــاز موجود و روشهاى اجرايى -  ــاخت و س در پى وقوع اين زلزله وضعيت مقررات س

ــالح ويرايش دوم  ــهاى آن براى اص ــرار گرفت و از درس ــورد ارزيابى ق ــداول م مت
ــال 1376 آغاز شده و با زلزله آوج  ــتاندارد 2800 (كه روند بروز كردن آن از س اس
ــد. همچنين نتايج اين زلزله در تدوين  ــتفاده ش ــترى گرفته بود) اس ــرعت بيش س
مبحث 8 مقررات ملى ساختمان مورد توجه قرار گرفت. اين مبحث درباره ضوابط 
ساخت چهار گروه كلى ساختمان مصالح بنايى كه عبارتند از ساختمانهاى آجرى 
ــاختمانهاى آجرى بدون كالف، ساختمانهاى خشتى و ساختمانهاى  كالف دار، س

سنگى راهكارهاى اجرايى ساده   اى را ارايه نمود.
4- درس هاى زلزله بم در بعد آمادگى

ــكالت متعددى  هماهنگى و برنامه ريزى مديريت بحران دراين زلزله نيز داراى مش
ــده براى انجام  ــجم و از پيش طراحي و هماهنگي ش بود. همچنين برنامه منظم، منس
ــاعات طاليى اوليه بعد از زلزله وجود نداشت؛ بطوري كه برنامه- اقدامات ضرورى در س

ــياري از اقدامات بين روزهاي دوم تا سوم آغاز گشت. اين  ــامان دهي براي بس ريزي و س
ــده طي سالهاى بعد از رخداد زلزله  ــت كه علي االصول تدابير انديشيده ش در حالي اس
منجيل و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سازمانهاي مختلف بايد به كاهش جدي در 
اين مشكالت منجر مي گشت و كار مديريت واكنش اضطرارى را بسيار حساب شده تر و 
با كارايي بيشتر به پيش مي برد. اين امر نشان مى دهد كه امكان استفاده از تجارب تلخ 
ــووالن، به سبب نبود مستندسازى،  ــته براى ارتقاى آمادگى مردم و مس زلزله   هاى گذش
جابجايى يا تغيير مديران و ضعف در اطالع  رسانى در اين زلزله فراهم نبوده است و اين 

معضل همچنان باقيست.
همچنين در اين زلزله فرماندهي عمليات پاسخ به وضعيت اضطرارى چندان شفاف 
و مشخص نبود. موارد قابل توجهي از عدم رعايت نظم و سلسله مراتب سازماني و بعضاً 
ــده است.در برخى موارد تعدد فرماندهي  عدم تبعيت از مافوق در اين رويداد گزارش ش
ــتادهاى  ــوولين س در موضوعات مختلف حتى منجر به تناقض مي گرديد. برخى از مس
بحران اعزامى از استانهاى معين، به دليل عدم گذراندن دوره  هاى آموزشى يا تخصصى 
مرتبط، آشنايى الزم با فرآيند مديريت بحران و فرماندهى واكنش اضطرارى را نداشتند 
ــتقل و بنا به صالحديد خود عمل مي كردند.عدم تعريف مناسب  و در نتيجه بصورت مس
نحوه ارتباط سازمان ها با يكديگر به لحاظ مسئوليت ها، پرسنل و تجهيزات و همينطور 
ضعف مديريت و برنامه ريزي باعث شده بود كه امكان استفاده بهينه از نيروهاي مسلح، 
نيروهاي تخصصي كه به بم مي رسيدند،تشكل هاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي فراهم 
ــود. اين مشكالت اغلب در ارتباط با عدم آمادگى سازمانهاى ذيربط براى مواجهه با  نش

ــت و نياز به ارتقاى هماهنگى بين دستگاههاى متولى امور مرتبط  رويدادهاى بزرگ اس
را نشان مى دهد. البته اين مساله در قانون تاسيس سازمان مديريت بحران كشور مورد 

توجه قرار گرفت ولى تاكنون جنبه اجرايى پيدا نكرده است.
نبود مركز فرماندهى مديريت بحران و عدم آمادگى مراكز درمانى و نيروهاى امدادى 
ــراد نيازمند به كمكهاى  ــه براى مواجهه با خيل عظيم مصدومان و اف ــتقر در منطق مس
ــده بود كه امكان ارائه خدمات مناسب و به موقع به بسيارى از مردم  اضطرارى باعث ش
در روزهاى اوليه پس از وقوع زلزله فراهم نشود. اين مساله لزوم پيش بينى زيرساختهاى 
الزم و ارايه آموزشهاى تخصصى به پرسنل ذيربط را آشكار مى سازد كه اين كار با توجه 
ــت در اولويت برنامه  ريزى برنامه هاى كاهش ريسك قرار  به تخصصى بودن آن مى  بايس
گيرد. البته در سالهاى اخير در اغلب استانهاى كشور مراكز فرماندهى مديريت بحران در 
سطح استاندارى ايجاد شده است كه گام مهمى در ايجاد هماهنگى  هاى ستادى و اجرايى 

محسوب مى گردد.
يكى ديگر از موضوعات مهم در حوزه آمادگى، لزوم ارتقاى آگاهى و مشاركت مردم 
ــردم در اين رابطه،  ــد. عليرغم اثبات نقش كليدى م ــك مى باش در فرايند كاهش ريس
ــطح منطقه  ــد آمادگى مردم در س اقدامات قابل توجهى تا زمان وقوع زلزله بم براى رش
ــاركت آنها انجام نشده بود. اين مساله در حال حاضر نيز چندان نسبت به  و ارتقاى مش
ــت با استفاده از نقش رسانه ها  ــت. لذا الزم اس زمان وقوع زلزله بم بهبود پيدا نكرده اس
در ارتقاى آگاهى عمومى و رعايت اصول ايمنى در برابر زلزله برنامه   هاى آموزشى مورد 
ــتمل بر ارائه اطالعات مورد نياز به مردم  ــها مى بايست مش نياز تهيه گردند. اين آموزش
ــى در برابر زلزله، خودامدادى و دگرامدادى و مواجهه با اثرات زلزله و  در خصوص ايمن

مواردى از اين قبيل باشند. 
ــه نيز به عنوان يكى از اركان ارتقاى  ــتفاده از بيمه زلزل همچنين ترويج فرهنگ اس
ــوب مى شود. در اين زلزله نيز تنها تعداد معدودى از ساختمانهاى موجود  آمادگى محس
ــان مى  دهد كه پس از وقوع  ــوانح (زلزله) بودند كه اين امر نش در منطقه داراى بيمه س
زلزله منجيل و رويدادهاى لرزه   اى بعد از آن، عليرغم مباحث زيادى كه درخصوص لزوم 
ــب بدين  منظور مطرح مى   گرديد،  ــعه فرهنگ بيمه و نيز تدوين راهكارهاى مناس توس
ــتاى اين امر در كشور به انجام نرسيد. در نتيجه بار ديگر جبران  حركت قاطعى در راس
ــارات زلزله تنها بر دوش مردم آسيب ديده و دولت تحميل شد. در حال حاضر نيز  خس
ــور چندان نسبت به زمان رخداد زلزله بم بهبود  ــتفاده از بيمه زلزله در كش فرهنگ اس

پيدا نكرده است.
5- ارزيابى موضوعات مرتبط با حوزه واكنش اضطرارى در زلزله بم 

ــت كه برخى از مهمترين  موضوعات مختلفى در حوزه واكنش اضطرارى مطرح اس
آنها در اين نوشتار مورد بررسى قرار داده خواهند شد.

5-1- جستجو، امداد و نجات
يكى از مهمترين چالشهاى برنامه  ريزى عمليات جستجو، نجات و امداد در زلزله بم 
نبود اطالعات دقيق و صحيح از گستره منطقه آسيب  ديده و ميزان تلفات و خسارات در 
ــتاهاى منطقه بود. ضعف بانكهاى اطالعاتى مرتبط با ساخت  ــهر و روس نقاط مختلف ش
و ساز و توزيع جمعيت و عدم وجود سيستمهاى برخط برآورد سريع خسارات و تلفات 
ــاعتها بعد از رخداد زلزله ناشناخته  ــد تا گستره آسيب  ديده تا س و توزيع آنها باعث ش
ــت برود.  باقى بماند و به اين ترتيب زمانهاى طاليى براى نجات جان بازماندگان از دس
نتايج اين زلزله نشان داد كه الزم است در نقاط مختلف كشور شبكه شتابنگارى و لرزه  نگارى 
ــب براى تحليل داده  ها (با استفاده از توابع  نصب و راه   اندازى گردد و نرم   افزارهاى مناس
ــى از  ــارات ناش ــكنندگى و مرگ و مير) به منظور برآورد ميزان و توزيع تلفات و خس ش
ــيب  ديده را  ــه تهيه گردند تا بتوان بالفاصله پس از وقوع زلزله وضعيت مناطق آس زلزل
ــت ده سال از رخداد زلزله بم  اين معضل هنوز پا  ــفانه عليرغم گذش برآورد نمود. متاس

برجاست و اغلب شهرهاى كشور فاقد چنين اطالعات و سامانه   هايى مى  باشند. 
ــتجو و نجات بصورت سيستماتيك از  عدم وجود برنامه  هاى ويژه و جامع براى جس
ــائل مشاهده شده در زلزله بم بوده است. اين مساله سبب شده بود كه برخى  ديگر مس
ــازمانهاى ذيربط جستجو گردند و در برخى  ــط تيمهاى مختلف از س مناطق بارها توس
مناطق نيز عمليات جستجو با تاخير طوالنى انجام شود. به نظر مى رسد وجود تجهيزات 
ــت كمك  ــتم مكانيابى نظير موبايل جى آى اس (Mobile GIS)مى توانس GPS و سيس
ــط برخى از گروههاى  ــتم توس ــام اين عمليات ارائه نمايد. اين سيس ــايانى را در انج ش
خارجى نجات در زلزله بم به كار گرفته شد. اين گروهها با حركت در مسيرهاى مختلف 
در منطقه مسيرهاى حركت خود را روى نقشه پياده نموده و نقاط مهم را با تصوير در 
ــه نشان مى  دادند. اين مساله باعث مى  گرديد تا نيروهاى تجسسى مستقيما سراغ  نقش
مناطقى روند كه نياز به كاوش و جستجو داشته و بدين ترتيب از تكرار و دوباره كارى 
ــت در اولويت  ــامانه  هايى نيز در حال حاضر مى  بايس ــعه چنين س اجتناب نمايند. توس
ــازمانهاى فعال در اين بخش قرار گيرد. خوشبختانه دانش فنى مورد نياز براى موارد  س
ــده است و در صورت  ــگاه توليد ش ــور و بخصوص در پژوهش فوق در حال حاضر در كش

تهيه امكانات الزم قابل اجرا خواهد بود.

ه هقا قا   
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از ديگر معضالت مشاهده شده در اين بخش كه تاحدودى در حال حاضر نيز وجود 
دارد مى  توان به موارد زير اشاره نمود:

ــانى، گردآورى و -  ــود برنامه عملياتى اوليه (Initial Action Plan) براى اطالع   رس نب
اعزام سريع نيروهاى امداد و نجات به منطقه؛

ــزات الزم و تاخير در اعزام آنها به -  ــود نيروهاى تخصصى آموزش ديده و تجهي كمب
ــيب  ديده و عدم وجود برنامه مشخصى براى بسيج و استفاده از نيروهاى  منطقه آس

داوطلب (داخلى و خارجى)؛
ــاى اوليه آنها براى انجام -  ــردم و نيروهاى محلى و تامين نيازمنديه ــدم آموزش م ع

اقدامات مورد نياز در جستجو و نجات براى نجات جان اعضاى خانواده و همسايگان؛
ــاخت هاى مورد نياز در زمان بحران نظير آتش نشانى، هالل- -  ــيب  ديدگى زيرس آس

ــاختمان هاى دولتى به سبب رخداد زلزله و عدم امكان استفاده از   احمر، و ساير س
آنها بعد از زلزله؛

عدم وجود برنامه منسجم براى تشخيص هويت مصدومان و متوفيان پيش از اعزام - 
آنها به مراكز درمانى يا تدفين آنها در گورستانها كه منجر به گرفتارى خانواده   هاى 

ايشان تا ماه  ها بعد از رخداد زلزله به منظور يافتن اثرى از عزيزانشان گرديد؛
استفاده از تجهيزات سنگين (نظير لودر) براى جابجايى آوار و يافتن افراد محبوس - 

كه بازماندگان  محبوس در زير آوار را در معرض خطر قرار مى   داد.
 آموزش مردم و نيروهاى محلى و تامين نيازمنديهاى اوليه آنها براى انجام اقدامات - 

مورد نياز در جستجو و نجات براى نجات جان اعضاى خانواده و همسايگان؛
5-2- اسكان اضطرارى

يكى از عمده  ترين نيازهاى آسيب  ديدگان در مرحله واكنش اضطرارى تامين سرپناه 
ــد كه جمعيت هالل احمر متولى اصلى آن است. در اين زلزله نيز جمعيت هالل  مي   باش
ــيب  ديده وهمچنين نيروهاي امدادي حاضر در منطقه با  ــكان افراد آس  احمر جهت اس
بهره  گيري از نيروهاي امدادگر سازماندهي شده، عمليات اسكان اضطرارى را آغاز نمود. 
ــريعا سرپناه   هاى اضطراري  ــي مناطق مناسب جهت اسكان، س اين تيم ها پس از بررس
ــس از آن جهت تغذيه  ــهر برپا نموده و پ ــدادي) را در ارودگاهها يا داخل ش ــادر ام (چ
آسيب ديدگان اقالم غذايي را توزيع مى نمودند. البته در اين زلزله مشكالتى در تامين و 

استفاده از سرپناه اضطرارى مشاهده شد كه عمده موارد آن به شرح زير است:
ــده بودند و -  ــكونى برپا ش ــبتا زيادى از مناطق مس ــى اردوگاه ها در فاصله نس برخ

ــكل همراه بود. ضمن اينكه بازماندگان اغلب نگران  ــى مردم به آنها با مش دسترس
غارت اموال از خانه هاى آسيب  ديده خود توسط افراد فرصت   طلب بودند. لذا اعتقاد 
ــكان حفاظت از اموال خود را خواهند  ــتند با نصب چادر در مجاورت منازل ام داش
ــاس مى   كردند با ترك منازل خود و سكونت در  ــت. همچنين اغلب مردم احس داش
ــى به كمكهاى دولتى را از دست خواهند داد. لذا استقبال  اردوگاهها امكان دسترس
ــط بازماندگان صورت نگرفت. اين موضوع ضرورت بازنگرى  خوبى از اردوگاهها توس

در سياستهاى اسكان اضطرارى را براساس شرايط بومى نشان مى  دهد.
ــه بعد از وقوع زلزله، -  ــكان اضطرارى در روزهاى اولي ــهاى عمليات اس يكى از چالش

ــعى و تالش  ناهماهنگى در توزيع چادر و امكانات مورد نياز بازماندگان (عليرغم س
ــيارى از  ــيب  ديدگان) بود. بس ــدادى در ارائه چادر به كليه آس ــراوان نيروهاى ام ف
ــت رفتن  ــانى كه محتاج به دريافت چادر و اقالم حمايتى بودند، به دليل از دس كس
ــت خانوار و يا نبود اطالع از چگونگى فرآيند توزيع، موفق به دريافت چادر  سرپرس
در روزهاى اوليه بعد از زلزله نشدند. اين درحالى بود كه سرماى شديد هوا شرايط 
ــوى  ــرپناه بودند، تحميل مي كرد. از س ــختى را بر اغلب اين گروهها كه بدون س س
ديگر افراد سودجو كه بعضا از شهرها و مناطق ديگر به منطقه هجوم آورده بودند و 
عمال از زلزله آسيبى نيز نديده بودند، به كرات از سازمان هاى امدادى چادر و اقالم 

ضرورى دريافت مى  كردند؛
كمبود سرويس هاى بهداشتى در كنار مراكز اسكان اضطرارى و كمبود امكانات الزم - 

براى تامين بهداشت و سالمت بازماندگان در اين زلزله نيز مشهود بود. تا چند روز 
بعد از زلزله دسترسى مناسب به حمام وجود نداشت. البته تعدادى حمام صحرايى 
ــطح شهر راه  اندازى شد. همچنين كمبود آب سالم و قابل اطمينان  به تدريج در س
براى آشاميدن و انجام امور بهداشت شخصى بازماندگان نيز از ديگر معضالت بود؛

ــادر در امتداد خيابان ها)، -  ــائل ايمنى (نظير برپا نمودن چ ــدم توجه كافى به مس ع
ــدگان (بخصوص  ــائل روانى بازمان ــرار) و همچنين مس ــى (احتمال حمله اش امنيت
ــالمت اين اقشار را در معرض  ــالمندان و كودكان) در تامين اسكان اضطراى، س س

تهديد قرار مى  داد.
5-3- بهداشت و خدمات درمانى اضطرارى

مهمترين فعاليت  هاى مرتبط با امداد و ارائه خدمات پزشكى اضطرارى در منطقه 
ــالمى ايران و مراكز  ــط جمعيت هالل احمر جمهورى اس ــيب  ديده از زلزله بم توس آس
ــش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صورت گرفته است. همچنين  تحت پوش
نيروهاى نظامى و انتظامى، گروه هاى بين  المللى و نيروهاى داوطلب مردمى نيز در اين 
رابطه مشاركت داشته   اند. هر چند حجم عمليات و اقدامات صورت گرفته در اين حوزه 
ــائلى كه در اين بخش مشاهده شد، مى  بايست براى  ــيار وسيع بوده است، ليكن مس بس
مواجهه با رويدادهاى آتى لرزه  اى در كشور مورد توجه قرار گيرند. برخى از اين مسايل 

به شرح زير مى  باشند:
ــته  بندى مصدومان براساس اولويت رسيدگى به -  ــتم مناسبى براى ترياژ و دس سيس

ــهر به مورد اجرا گذاشته نشده بود. از اين رو  ــطح ش آنها، در مراكز درمانى و در س
ــهرهاى مجاور  ــهر بم و يا مراكز درمانى ش ــى موجود باقيمانده در ش ــز درمان مراك
ــرپايى اشباع شدند  ظرف مدت زمان كوتاهى بعد از زلزله از تعداد زياد مصدمان س
ــد در  ــتند خدمات الزم را به مصدومين جدى  تر ارائه دهند. به نظر مى   رس و نتوانس
صورت عدم برنامه  ريزى الزم در اين خصوص، در صورت رخداد زلزله در هر يك از 
شهرهاى بزرگ شاهد مشكالت جدى و اساسى در تامين نيازهاى درمانى اضطرارى 

مصدمان باشيم؛
اغلب مراكز درمانى شهر بم نظير بيمارستان امام خمينى (ره) در اثر زلزله تخريب - 

ــت دادند.  ــيب جدى ديدند و قابليت ارائه خدمات مورد نياز را از دس ــدند يا آس ش
بيمارستانهاى بعدى نيز با تاخير دو روزه در منطقه مستقر شدند. با توجه به وجود 
ــت تا اقدامات الزم براى  ــيب   پذير در اغلب نقـاط كشورالزم اس ــتانهاى آس بيمارس

مقاوم سازى اين ساختمان ها به اجرا گذاشته شود؛
ــان در كرمان و -  ــتانهاى پذيرش  كننده مصدوم ــكالت اصلى در بيمارس يكى از مش

ــتان    ــرارى و برنامه حوادث بيمارس ــرايط اضط ــه مديريت ش ــت، نبود برنام جيرف
ــى هاى انجام گرفته، معدود  ــت. مطابق بررس (Hospital Disaster Plan) بوده اس
ــتانهايى نيز كه داراى HDP بوده اند بر مبناى طرح از قبل آماده شده خود  بيمارس
ــه HDP و يا عدم انجام  ــاالً طراحى غير واقع بينان ــل نكردند كه دليل آن احتم عم

تمرينات الزم در آنها مى باشد؛
كمبود تجهيزاتى نظير X-Ray، سى تى اسكن و اولتراسوند كه در بررسى وضعيت - 

ــيارى از اقالم و داروهاى مورد  ــى دارندو نيز تخت، پتو و بس مصدومان نقش اساس
ــكى ويژه مصدومان، در زلزله بم گزارش شده است. به  نياز براى انجام خدمات پزش
ــد پيش  بينى و ذخيره   سازى اين اقالم در شهرهاى در معرض خطر زلزله  نظر مي رس
مى   تواند باعث ارتقاى آمادگى مراكز درمانى براى بهبود وضعيت مصدومان گردد؛

ــدند، اغلب به دليل از كار -  ــر از زير آوار بيرون آورده مى   ش ــى كه با تاخي مصدومين
افتادن كليه نياز به همودياليز داشتند، ليكن اين تجهيزات در بيمارستانهاى منطقه 

بسيار محدود بود (در كرمان تنها بيمارستان شفا اين خدمات را ارائه مى  نمود)؛
ــه دليل آنكه جزء -  ــتانهاى بم يا كرمان ب ــنل بيمارس تعداد قابل مالحظه اى از پرس

ــه انجام وظيفه  ــه دليل تألمات روحى قادر ب ــه بوده اند و يا اينكه ب ــان حادث قرباني
ــانى شركت نداشتند. همچنين بازماندگان حادثه كه اكثراً  نبوده اند، در امر امدادرس
اهل شهر بم بودند به جهت وضعيت بد روحى و روانى، به طور ناخواسته مشكالتى 
ــانى ايجاد نموده بودند به عنوان مثال برخى از همراهان بيماران  را در امر امدادرس
ــتاران به ويزيت و معاينه بيماران خودى (كه الزاماً  ــكان و پرس با اجبار نمودن پزش

بدحال نيز نبوده اند) باعث ايجاد اختالالتى در اولويت بندى امداد پزشكى شدند؛ شكل (1): تخريب ايستگاه آتش  نشانى شهر بم در اثر زلزله

ه هقا قا   
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ــكى در -  ــب پزش ــخ  دهى مناس اختالل در امر ارتباطات تقريباً بر همه جنبه هاى پاس
مواقع بحران تأثير سوء گذاشته بود. طبق گزارش  هاى واصله، امكان برقرارى تماس 
ــتان امام بم و فرودگاه)  متقابل بين مراكز جمع آورى مجروحان در منطقه (بيمارس
ــت. اين امر  ــا مراكز فرماندهى حادثه در روز اول حادثه تقريباً غير ممكن بوده اس ب

هدايت عمليات پزشكى حادثه را دچار اختالل كرد؛
ــاهده بود بطوريكه اغلب مصدومان -  ــدت قابل مش كمبود آمبوالنس در منطقه به ش

ــين، وانت و حتى كاميون به مراكز درمانى منتقل مى   شدند.در مواردى  توسط ماش
صندلى اتوبوسها برداشته شده بودند و مصدومان در كف اتوبوس خوابانده شده و از 

بم به كرمان منتقل مى  شدند؛
ــاعات اوليه بعد از رخداد زلزله باعث شده -  ــنگين بين كرمان تا بم در س ترافيك س

بود كه مصدومان نتوانند در زمان مقتضى به مراكز درمانى اعزام شوند و در نتيجه 
برخى از آنها در راه از بين رفتند؛

ــكى از خارج از منطقه به داخل منطقه -  ــال كمكهاى پزش اولويت بندى الزم در ارس
زلزله زده آنطور كه بايد صورت نگرفته بود. 

ــاير حوزه  هاى مرتبط با مديريت واكنش اضطرارى  ــده فوق در س بجز موارد ذكر ش
ــانى  ــه و توزيع اقالم مورد نياز بازماندگان، حمل و نقل و ترافيك، اطالع  رس ــر تهي (نظي
ــكالت متعددى مشاهده شده است  ــدار، مسائل امنيتى و اجتماعى و ...) نيز مش و هش
ــتار نمى  باشند. البته اين موارد براى تدوين  كه بحث در خصوص آنها در مجال اين نوش

طرحهاى جامع كاهش ريسك و مديريت بحران مى  بايست مورد توجه قرار گيرند.
6- مسايل مرتبط با اسكان موقت و بازسازى در زلزله بم 

گستردگى خسارات ناشى از زلزله بم و تمركز درصد بااليى از خسارات در محدوده 
ــكان موقت و بازسازى در اين زلزله با چالشهاى  ــهر بم، باعث شده بود كه فرآيند اس ش
مختلفى در ابعاد فيزيكى، اجتماعى و اقتصادى همراه گردد. در اين قسمت ضمن مرور 
وضعيت اسكان موقت و بازسازى در زلزله بم، چالشهاى موجود در اين مباحث كه پس 

از رخداد سانحه مشاهده گرديد، بطور اجمالى مورد اشاره قرار داده خواهد شد. 
6-1- اسكان موقت

ــاير انواع سرپناه  هاى موقت  ــتفاده از چادرها و يا س ــكان موقت در زلزله بم با اس اس
(نظير كانكس، خانه  هاى پيش   ساخته و مواردى از اين قبيل)انجام پذيرفت. تعداد زياد 
ــرپناه  هاى موقت  ــه از يك طرف و محدوديتهاى تامين س ــيب   ديده از زلزل جمعيت آس
ــوى ديگر باعث شده بود كه تا ماه  ها پس از زمين لرزه  متداول (نظير كانكس و ...) از س
ــر  ببرند. اغلب اين چادرها نيز  ــيب   ديده هنوز در چادرها به س ــيارى از مردم آس بم، بس
بخاطر پافشارى اهالى، در كنار خانه هاى ويران شده و يا در خيابانهاى مجاور منزل آنها 
ــته باشند و امكان استفاده از  ــده بودندتا مردم امكان حفاظت از اموال خود را داش بنا ش
ــازى نيز برايشان مهيا شود. البته تعدادى از بازماندگان  ــهيالت ارائه شده براى بازس تس
نيز به چادرهاى برپا شده در اردوگاهها انتقال داده شدند. بيشتر اين اردوگاهها از سوى 
ــده بود، ولى همانطور كه پيشتر اشاره شد استقبال كمى از  جمعيت هالل احمر داير ش

اين اردوگاهها صورت گرفت. 
ــن كويرى(بخصوص بادهاى  ــتان و طوفان  هاى ش ــتان، گرماى تابس ــرماى زمس س
ــرده بود. در  ــاكنين چادرها ايجاد ك ــكالت زيادى را براى س ــمى 120 روزه) مش موس
ــتان مردم اغلب براى گرم كردن چادرهاى خود از چراغهاى والور استفاده مى  كردند  زمس
ــده بود. همچنين  ــى از آنان ايجاد گردي ــى براى برخ ــكالت تنفس كه بدين  ترتيب مش
ــوزى بودند؛ بطورى  كه وقوع چندين  چادرها همواره در معرض مخاطراتى نظير آتش  س
ــتان نيز نبود امكانات خنك   ــده است. در تابس ــوزى در منطقه گزارش ش مورد آتش   س
ــهر بم (بخصوص در ماههاى  تير و  ــاى ش ــب با توجه به گرماى طاقت  فرس كننده مناس
ــكالتى نظير كاهش آستانه تحمل مردم و يا گرما زدگى  گرديده  مرداد) باعث ايجاد مش
بود. بادهاى موسمى نظير بادهاى 120 روزه نيز گرد و غبار موجود در شهر را به داخل 
ــواريهاى جدى مواجه مى   كرد.  چادرها وارد مى  نمود و زندگى را براى بازماندگان با دش
ــود امنيت و ايمنى در  ــتى و حمام در مجاورت چادرها و نب ــهاى بهداش كمبود سرويس
چادرها به خصوص در چادرهاى منفرد و به ويژه براى زنان و كودكان از ديگر مشكالت 

اساسى مردم ساكن در چادرها محسوب مى   شده است.
ــد، ولى سپس انواع اين سرپناه  ها  ــرپناه  هاى پيش ساخته  ابتدا در اردوگاه  ها نصب ش س
ــز نصب يا احداث گرديدند.  ــكونى بازماندگان ني ــورت منفرد در مجاورت منازل مس بص
ــكان موقت در خارج  البته تصميمات اوليه بر اين بود كه بخش اعظمى از واحدهاى اس
ــهر و در اردوگاه  ها ساخته شوند. در مقابل اين تصميم  گيرى، واكنش هاى اعتراض   آميز  ش
ــد و در نهايت ده هزار واحد  ــهر بوجود آم ــش مهمى از مقامات محلى و مردمان ش بخ
ــكونى موقت در اردوگاه  ها ساخته شد و بقيه در سطح شهر توزيع گرديد. مهمترين  مس
ــكالت اين نوع سرپناه  ها نيز عبارت بودند از مشكالت مربوط به تامين نيازمنديهاى  مش
ــاميدن و مسايل بهداشتى و نيز تأمين  ــاختى (نظير تامين آب مورد نياز براى آش زيرس
ــات بهداشتى (حمام و  ــكالت مربوط به كمبود تاسيس ــى به تلفن)، مش برق و دسترس
ــهيالت آموزشى- رفاهى (نظير مدرسه،  ــرويس  هاى بهداشتى)، كمبود امكانات و تس س

ــكالت مربوط به اقليم و شرايط ناسازگار آب و  درمانگاه، كتابخانه و مكانهاى بازى)، مش
ــائل فرهنگى كه بخصوص در  هوايى براى زندگى در كانكس و نيز موارد مربوط به مس
ــاكن در اردوگاه  ها ايجاد  ــيار حاد بود و چالش  هايى را بين خانواده   هاى س اردوگاه  ها بس

نموده بود.
6-2- بازسازى شهر بم

ــازى شهر بم پس از زلزله، تجربه  اى متفاوت از رويدادهاى قبلى بوده  فرايند بازس
ــازى با يك فرايند برنامه  ريزى شده آغاز شد. در واقع  ــت، چراكه براى اولين بار بازس اس
ــاختارى و  ــال 82، قرارداد تهيه طرح س ــه بم و در اواخر دى ماه س ــس از وقوع زلزل پ
راهبردى (طرح جامع سابق شهر بم) از طريق وزارت مسكن و شهرسازى به مهندسين 
ــد تا عمليات  ــهردارى بم موظف ش ــهر، جهت اجرا ابالغ گرديد و ش ــاور آرمان ش مش

بازسازى و صدور پروانه را براساس كليات اين طرح به انجام برساند.
يكى از ويژگى  هاى مهم در طرح جامع و تفصيلى شهر بم در نظر گرفتن درجاسازى 
ــتراتژى پايه بازسازى بوده است. بدين ترتيب در مرحله بازسازى، اجتناب  به عنوان اس
ــهر با توجه به معيارهاى فرهنگى، هويتى و اكولوژيكى به عنوان  از جابه جايى مكان ش
ــت. البته هر چند زلزله نمادهاى كالبدى عناصر هويتى  يك اولويت موردتوجه بوده اس
ــى و ادراكى و جوهر مكانى قوى  تر از تخريب  بم را تخريب نمود، ليكن زمينه  هاى ارزش
كالبدى ناشى از زلزله بودند كه در احياء ساختار شهر بم مورد توجه جدى قرار گرفتند.

ــازى در طرح جامع و تفصيلى  ــه براى اولين باردر زمينه بازس ــوع ديگرى ك موض
ــازى اقتصادى به عنوان تضمينى براى تداوم  بم مورد توجه قرار گرفته بود، بحث بازس
ــم جزء ضرورى از  ــهر ب ــت. در واقع احياء حيات اقتصادى ش ــهر بوده اس زندگى در ش
ــاورزى و باغدارى به بركت وجود درختان  ــازى محسوب مى  شده است. بخش كش بازس
نخل و پرتقال به سرعت پس از زلزله حيات خود را بازيافت. براى احياء كالبدى اقتصاد 
شهر نيز پروژه  هايى براى رونق مجدد كسب و كار تعريف شد و پس از بررسى  هاى اوليه، 

وجود قريب به چهار هزار واحد تجارى نيازمند بازسازى شناسايى شد.
ــازى مسائل متعددى ايجاد  عليرغم توضيحات فوق، در روند اجراى طرحهاى بازس
شد كه فرايند بازسازى را با مشكالت و تاخيرات زيادى همراه نموده است كه مهمترين 

آنها به شرح زير مى  باشند:
ــازى: شامل كمبود مصالح و افزايش -  تامين مصالح و نيروى كار مورد نياز براى بازس

قيمت آهن و سيمان، كمبود تعداد كارگاه  هاى توليد مصالح در سطح محلى، برآورد 
نادرست از حجم مصالح مورد نياز، ضعف پيمانكاران در انجام وظايف محوله، كمبود 
ــب اجراى عملياتى نظير جوشكارى، ضعف در  نيروى ماهر در نتيجه كيفيت نامناس
ــتفاده از نيروهاى بومى عليرغم تصميمات اوليه، شرايط سخت منطقه (به لحاظ  اس
اقليمى و امنيتى) براى نيروى كار مهاجر، نبود ساختار مناسب تعامل پيمانكاران با 

مردم و ضعف نظارت وعدم استفاده از ناظران كارآمد؛
ــرايط بومى و اقليمى -  ــازى: عدم همخوانى طرحها با ش نحوه اجراى طرحهاى بازس

 منطقه به دليل تهيه طرح  ها توسط كسانى كه از شرايط بومى منطقه اطالع چندانى 
نداشتند، مشكالت تامين مالى طرح  ها و تخصيص وام براى بازسازى، نبود طرح  هاى 
ــتاهاى آسيب   ديده، پروسه ادارى پيچيده براى اجراى برنامه  هادى براى برخى روس
ــكل تامين اعتبار  ــازمان  هاى محلى و مش ــازى، كم  توجهى به نقش مردم و س بازس

براى خريد امالك واقع در طرح  هاى بازسازى؛
چالش  هاى مرتبط با مسائل اقتصادى: مشكل تامين اعتبار بازسازى و تفاوت قابل-- 

ــرايط واقعى، مشكل بيكارى بدليل از بين  ــده با ش توجه ميان هزينه  هاى برآورد ش
ــاير نقاط، آسيب به قنوات و در  ــرمايه  ها و ورود نيروى كار از س رفتن كارگاه  ها و س
نتيجه افزايش بيكارى در بخش كشاورزى، آسيب به ارگ بم و افت صنعت توريسم 
ــكالت  ــتاييان به دليل مش ــيله امرار معاش روس و از بين رفتن دام  ها به عنوان وس

نگهدارى و تغذيه آنها؛
مشكالت مربوط به بازتوانى اجتماعى: روحيه نامناسب بيشتر بازماندگان و در نتيجه - 

ــكالت زندگى در اردوگاه  ها به دليل  ــدن روابط ميان افراد خانواده   ها؛ مش ــردتر ش س
ــى در اردوگاه  ها، حضور افراد  ــاكنان و نبود فعاليت  هاى اجتماع تفاوتهاى فرهنگى س
ــب  ــا فرهنگ و آداب مردم محل، روحيه نامناس ــنا ب ــم  گيرنده غير بومى ناآش تصمي
كودكان و دانش   آموزان و معلمان و اثرات آن بر روى تعليم و تربيت، شيوع اعتياد در 

سطحى وسيع و ضعف برنامه  هاى ترويجى براى ارتقاى مشاركت مردم در بازسازى.
6- جمع بندى و نتيجه  گيرى

زلزله بم به عنوان سرآغاز ايجاد تحوالتى عظيم در برخى حوزه   هاى مرتبط با كاهش 
ــناخته مى  شود. بعد از رخداد  ــور ش خطرپذيرى لرزه   اى و بهبود مديريت بحران در كش
ــى تا مـردمى براى مـواجهه با  ــطـوح مختلف حـاكميت اين زلزله اقدامات زيادى در س
ــتهاى كلى نظام  ــه  هاى احتمالى آينده صورت گرفت. به عنوان مثال تدوين سياس زلزل
براى پيشگيرى و كاهش اثرات سوانح و يا توجه به ارتقاى ايمنى در برابر زلزله در اسناد 
ــازمان مديريت بحران  ــاله كشور و حتى ايجاد س ــتى نظام و برنامه  هاى پنج س باالدس
ــت دارند. البته  ــور حكاي ــى از تاثيرات زلزله بم بر مجموعه حاكميتى كش ــور همگ كش

ه هقا قا   
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ــط با موضوع كاهش  ــبى حوزه   هاى مختلف مرتب ــم اين تحوالت و بهبود نس عليرغ
ريسك زلزله، هنوز اقدامات زيادى در اين راستا مى  بايست برنامه   ريزى و اجرا گردند كه 
ــاره قرار گرفتند. انجام اين اقدامات  ــتار بطور اجمالى مورد اش برخى از آنها در اين نوش
ــى الزم را  ــگيرى و مديريت بحران اثربخش ــه و اجراى طرحهاى جامع پيش ــدون تهي ب
نخواهند داشت و ضرورى است مسووالن كشور در سطوح دولتى تا شهرداريها نسبت به 
تدوين و اجراى چنين طرح  هايى با مشاركت نهادهاى علمى و تحقيقاتى كشور اقدامات 
الزم را در اسرع وقت به عمل آورند تا امكان دستيابى به كشورى ايمن در برابر زلزله تا 

افق چشم  انداز جمهورى اسالمى ايران (1404) فراهم گردد.
7- فهرست منابع

ــان، م. و محمدى، م. - 1 ــنيمى، ع.، منصورى، ب.، قائمقامي ــينى، ك.، تس امينى حس
ــطح محلى و ارائه راهكارهاى اجرايى، پروژه  (1388) ارزيابى مديريت بحران در س

بانك جهانى، وزارت كشور جمهورى اسالمى ايران؛
ــكن انقالب اسالمى (1385) گزارش تحليلى روند تحقق برنامه بازسازى - 2 بنياد مس

بم، معاونت اقتصادى و برنامه ريزى، دفتر فناورى اطالعات و سيستم  ها؛
ــى نمين، ف. (1382) فرايند امداد و نجات در مديريت بحران همراه با ارائه - 3 توفيق

ــى يافته هاى زلزله بم  ــه زلزله بم، مجموعه مقاالت همايش علم ــى از حادث گزارش
ــان چهلمين روز وقوع زمين  لرزه بم، دفتر امور فنى، تدوين معيارها و كاهش  يادم

خطرپذيرى ناشى از زلزله، سازمان مديريت و برنامه  ريزى؛
ــه در ايران، مجموعه - 4 ــرورت بازنگرى مديريت بحران زلزل ــنى، ن. (1383) ض حس

ــى، تدوين معيارها و كاهش  ــترك ايران و ژاپن، دفتر امور فن مقاالت كارگاه مش
خطرپذيرى ناشى از زلزله، سازمان مديريت و برنامه  ريزى؛

ستارى فر،ع. (1382) نگاهى به وضعيت ساماندهى امور حوادث غيرمترقبه كشور، - 5
ــان چهلمين روز وقوع  ــش علمى يافته هاى زلزله بم، يادم ــه مقاالت هماي مجموع
ــى از زلزله،  زمين   لرزه بم، دفتر امور فنى، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيرى ناش

سازمان مديريت و برنامه  ريزى كشور؛
عشقى، س. زارع، م. (1382) گزارش مقدماتى شناسايى زلزله 5 دي ماه 1382 بم، - 6

پژوهشگاه بين   المللى زلزله   شناسى و مهندسى زلزله، تهران؛

ــازمان امداد و - 7 ــزارش نهايى عملكرد جمعيت هالل  احمر در زلزله بم (1383)س گ
نجات؛

ــاالت همايش علمى - 8 ــت، مجموع مق ــكان موق ــرى، م. (1382) اس ــك، ع. ظف مال
يافته هاى زلزله بم، يادمان چهلمين روز وقوع زمين   لرزه بم، دفتر امور فنى، تدوين 
معيارها و كاهش خطرپذيرى ناشى از زلزله، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور

ــى چگونگى ارائه خدمات - 9 معاونت تحقيقات و فنآورى (1383) گزارش نهايى بررس
بهداشتى، درمانى، حمايتى و اطالع رسانى در منطقه زلزله زده بم، وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشكى؛
ــهر (1383) طرح ويژه ساختارى و تفصيلى بم مصوب - 10 ــان مشاور آرمان ش مهندس

شورايعالى معمارى و شهرسازى؛
ــته و ضرورتهاى آينده در - 11 ــات گذش ــهايى از تجربي ــى، م. ح. (1383) درس  مقيم

ــران و ژاپن، دفتر امور فنى،  ــترك اي مديريت بحران، مجموعه مقاالت كارگاه مش
ــازمان مديريت و برنامه  ــى از زلزله، س ــن معيارها و كاهش خطرپذيرى ناش تدوي

ريزى؛
ــى، ف. و احمدزاده، س. (1384) مطالعات اقتصادى – اجتماعى بم، گزارش - 12 يزدان

مرحله دوم، پژوهشكده سوانح طبيعى، تهران؛
13- Mirhashemi, S. Ghanjal, A, and Moharamzad, Y (2007) The 

2003 Bam Earthquake: Overview of first aid and transport 
of victims, Prehosp Disaster Med, 22 (6) 513-516;

14- Movahedi, H. (2003) Search, Rescue and Care of Injured 
following the 2003Bam, Iran Earthquake, Earthqauke 
Spectra, Vol. 21, No., S1;18,

15- Khazai, B., Hausler, E. (2005) Intermediate Shelters in 
Bam and Permanent Shelter Reconstruction in Villages 
Following the 2003 Bam, Iran, Earthquake, Earthquake 
Spectra, Vol. 21, No.S1, PP.S487-S511;
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محل برگزاريمهلت ارسال مقاالتبرگزار كنندگانتاريخ برگزارينام كنفرانس

 كنفرانس ملي معماري و منظر
30 فروردين 93شهري پايدار

موسسه بين المللي مطالعات 
معماري و شهرسازي مهراز 

شهر
مجازى25 اسفند 1392

archconf.ir

اصفهان20 بهمن 1392دانشگاه شيخ بهايي4 ارديبهشت 93همايش ملي شهرسازي فرهنگ گرا
cupnc.shbu.ac.ir/fa

اولين كنفرانس منطقه اي سازه هاي 
تربت حيدريه10 اسفند 92دانشگاه تربت حيدريه10 ارديبهشت 93امن «با رويكرد پدافند غير عامل»

cthu.ir

اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و 
سازمان نظام مهندسي استان 11 ارديبهشتارزيابي پروژه هاي عمراني

گرگاناسفند 92گلستان
nccp.ir

 اولين همايش ملى و دومين كارگاه
دانشگاه شهيد باهنر كرمان30 بهمن 92دانشگاه شهيد باهنر كرمان18 و 19 ارديبهشت 93 تخصصى رادار نفوذى به زمين

gpr2014.uk.ac.ir

 هشتمين كنگره ملى مهندسى
دانشگاه صنعتى نوشيروانى 17و 18 ارديبهشت 93عمران

آذر ماه 92بابل
بابل

 دانشگاه صنعتى نوشيروانى
www.8ncce.ir

دومين همايش ملى معمارى و 
شهرسازى در گذر زمان با عنوان 
30 ارديبهشت 92"در جستجوى فضاهاى گمشده"

دانشگاه بين المللى امام 
خمينى و با همكارى نظام 
مهندسى ساختمان استان 

قزوين
25 اسفند 92

قزوين
دانشگاه بين المللى امام 
خمينى (ره) – دانشكده 
معمارى و شهرسازى

uot.conf.ikiu.ac.ir

 چهارمين كنفرانس ملى سازه هاى
30 و 31 ارديبهشت 93فضاكار

دانشكده فنى دانشگاه تهران 
انجمن علمى سازه هاى 

فضاكار ايران
تهران15 بهمن 1392

www.iiossconf.com

3 و 4 ارديبهشت 93پنجمين كنفرانس ملى زلزله و سازه
جهاد دانشگاهى استان 

كرمان و
انجمن سازه هاى فضا كار 

ايران
كرمان20 دى 1392

endri.ir

 

  اخبار كنفرانس هاى خارجى  اخبار كنفرانس هاى داخلى
 The 8th NUMGE

18-20 June 2014 Delft, Netherlands

 10th US National Conference 
on Earthquake Engineering 

21-25 July 2014 Anchorage, Alaska 
http://10ncee.org/

 The 2nd European Conference 
on Earthquake Engineering 
and Seismology

24-29 August 2014 Istanbul, Turkey
http://www.2eceesistanbul.org/

 XV Danube-European 
Conference on Geotechnical 
Engineering 

9–11 September2014 Vienna, Austria 
http://www.decge2014.at/

 The 15th Asian Regional 
Conference on Soil 
Mechanics and 
Geotechnical Engineering 
– New Innovations and 
Sustainability

9-13 November 2015 Kyushu, Japan 
http://jgskyushu.jp /xoops/
uploads/15ARC/

 The 4th International 
Conference on 
Geotechnique, Construction 
Materials and Environment

19-21 November 2014 Brisbane, 
Australia
http://www.geomate.org
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پژوهشگاه و وزارت نفت زمينه هاى 
همكارى هاى مشترك را مورد بررسى 

قرار دادند
ــه اى در روز يكشنبه، 20 بهمن ماه،  با برگزارى جلس
پژوهشگاه و معاونت امور مهندسى وزارت نفت زمينه هاى 
همكارى هاى مشترك فيمابين را مورد بررسى قرار دادند.
ــه كه با محوريت بررسى نحوه همكارى  در اين جلس
ــى  در برگزارى هفتمين كنفرانس بين المللى زلزله شناس
ــور  آقايان مهندس:  ــى زلزله( SEE7) و با حض و مهندس
"سيدعماد حسينى"، معاون وزير نفت در امور مهندسى، 
ــى و  ــتگذارى مهندس "منوچهر مائين"، مدير كل سياس
ــاون مدير كل  ــا ابوطالب"، مع ــتانداردها، "محمدرض اس
ــورى"،  ــى، "محمدرضا منش ــى و مهندس ــط فن در ضواب
ــى زلزله در معاونت امور مهندسى؛ دكتر  مسئول مهندس
"عباسعلى تسنيمى"، رييس پژوهشگاه، معاونان و جمعى 
ــگاه برگزار گرديد؛ ضمن  ــاى هيات علمى پژوهش از اعض
ــط  ــش نويس تفاهم نامه همكارى فيمابين توس ارائه پي
پژوهشگاه، زمينه هاى همكارى بين پژوهشگاه و معاونت 
امور مهندسى وزارت نفت و نيز موضوع تشكيل كميته اى 
ــى و تعيين زمينه هاى اين همكارى  مشترك براى بررس

طرح و ارايه گرديد. 
ــنيمى؛ ضمن  ــعلى تس ــه دكتر عباس در ابتداى جلس
ــگاه و تشريح توان علمى و اجرايى آن؛ به  معرفى پژوهش
بيان اهميت استفاده از توان بالقوه دانشجويان تحصيالت 
تكميلى در انجام نيازمندى هاى تحقيقاتى و اولويت هاى 

ــى وزارتخانه هاى مختلف و تاكيد اين موضوع در  پژوهش
ــاورى (عتف) وزارت  ــوراى عالى علوم، تحقيقات و فن ش
علوم پرداخته و عالقه و توان پژوهشگاه در خصوص انجام 
ــى وزارت نفت در قالب پايان نامه هاى  اولويت هاى پژوهش

دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترى را يادآور شد.
رييس پژوهشگاه ضمن بيان اهميت آموزش همگانى 
ــى عمومى و تخصصى براى  ــزارى دوره هاى آموزش و برگ
ــازمان هاى مختلف و همچنين  ــان و كارمندان س كاركن
برگزارى مانورهاى زلزله، عالقه و توانمندى پژوهشگاه را 
ــن دوره ها و مانورها، براى وزارت نفت و  براى برگزارى اي

شركت هاى تابعه در سطوح مختلف اعالم كرد.
ــخنانش پرداختن مراكز  ــنيمى در ادامه س ــر تس دكت
ــوع زلزله را الزم و  ــتراتژيكى چون وزارت نفت به موض اس
ــان كرد: پژوهشگاه بين المللى  ضرورى دانسته و خاطرنش
ــه هاى مختلف  ــى زلزله در زمين ــى و مهندس زلزله شناس
ــه و افزايش ضريب  ــت خطرپذيرى زلزل ــوط به مديري مرب
ــى، آمادگى همه  ــور در برابر اين پديده طبيع ــى كش ايمن
جانبه خود را با تمامى نهادها و ارگان هاى استراتژيك و از 
جمله وزارت نفت كه توجه ويژه اى را از اين باب مى طلبد؛ 

اعالم مى نمايد.
ــينى"، معاون  ــد امينى حس ــه دكتـر "كامب در ادام
برنامه ريزى و پشتيبانى پژوهشگاه ضمن معرفى مختصر 
ــى و مهندسى  هفتمين كنفرانس  بين المللى زلزله شناس
ــا و خروجى هاى  ــريح توانمندى ه ــه(SEE7) به تش زلزل
ــى  ــس پرداخته و معاونت امورمهندس علمى اين كنفران
ــاركتى اين  وزارت نفت را به همكارى جهت برگزارى مش

كنفرانس فراخواند.
ــن پيش نويس  ــه، مت ــش ديگرى از اين جلس در بخ
تفاهم نامه همكارى اين دو نهاد كه توسط پژوهشگاه تهيه 
ــرار گرفت و  ــه ق ــده بود، در اختيار حاضرين در جلس ش
مقرر شد تفاهم نامه مذكور از طرف معاونت امور مهندسى 
ــى قرار گرفته و پس  ــى كارشناس وزارت نفت مورد بررس
ــدن به امضاى طرفين برسد. همچنين بنا به  از نهايى ش
پيشنهاد دكتر امينى حسينى و بر اساس متن تفاهم نامه 
ــبرد تعامل و همكارى فيمابين، مقرر  و نيز به منظور پيش
شد كميته اى متشكل از كارشناسان پژوهشگاه و معاونت، 

با عنوان كميته مشترك هماهنگى، تشكيل شود.
در پايان اين جلسه معاون وزير نفت و هيأت همراه به 
اتفاق رياست پژوهشگاه و معاونين ، بازديدى از بخش هاى 
مختلف پژوهشگاه از جمله آزمايشگاه سازه و ژئوتكنيك و 

شبكه ملى لرزه نگارى پژوهشگاه به عمل آوردند.

با ادامه روند مرمت
ارگ بم از فهرست آثار در معرض خطر يونسكو خارج شد

ــاره به جديدت در  فرماندار بم با اش
مرمت كامل ارگ بم گفت: خوشبختانه 
ــت آثار در  ــن ارگ تاريخى از فهرس اي
معرض خطر يونسكو خارج شده است.

ــين زين  ــر «حس ــزارش مه ــه گ ب
ــالم مطلب فوق  ــن» ضمن اع الصالحي
ــال  ــزود: ارگ بم كه در زمين لرزه س اف
82 به شدت آسيب ديده بود از ماه هاى 
ابتدايى پس از زمين لرزه در معرض روند بازسازى و مرمت قرار گرفت و هم اكنون نيز 

قسمتهاى قابل توجهى از اين ارگ مرمت شده است.
وى استفاده از مصالح مقاوم و در عين حال بومى را در مرمت اين بنا موفقيتى قابل 
ــكو و ارائه مدارك الزم در نهايت اين  ــى هاى يونس ــت و گفت: پس از بازرس توجه دانس
ــد و روند تكميل مرمت اين ارگ  ــت آثار در معرض خطر خارج ش ارگ تاريخى از فهرس

در حال انجام است و هيچ گاه متوقف نشده است.
ــهر بم ثبت تاريخى شده است و  ــت: اين قلعه تاريخى و منظر ش فرماندار اظهار داش
ــها از روز ابتدايى بروز  ــيار مورد توجه مجامع بين المللى قرار دارد ضمن اينكه تالش  بس
اين حادثه تلخ براى بازسازى مجدد ارگ صورت گرفت و هم اكنون با تالشهاى صورت 
ــكو در كامبوج ارگ بم از  ــت اخير يونس ــان داخلى و خارجى در نشس گرفته كارشناس

فهرست آثار در معرض خطر خارج شد.
وى ادامه داد: بخشهاى قابل توجهى از ارگ بم براى بازديد گردشگران آماده سازى 
ــت و طبق آمار نيز بازديد از اين ارگ در صدر بازديدها در استان كرمان قرار  ــده اس ش

دارد و اميدواريم بازديدهاى گردشگران خارجى نيز از ارگ افزايش يابد.
ــون در كارگاه هاى مرمت در  ــر داد و گفت :هم اكن ــردارى ارگ بم خب وى از آوارب

مجاورت ارگ بم فعال است و وضعيت بازسازى مطلوب ارزيابى مى شود.
فرماندار بم گفت: ساالنه 10 ميليارد ريال براى بازسازى ارگ بم اختصاص مى يابد.

ــه فوق معرف لرزه خيزى ايران طى سه ماه زمستان 1392 مى باشد. طى اين   نقش
ــاوى 4 در كشور رخ داده است كه در  ــتر يا مس مدت 45 رويداد لرزه اى با بزرگاى بيش

نقشه با دايره نشان داده شده اند.
ــتگاههاى مركز ملى شبكه لرزه نگارى  ــت كه اين زلزله ها توسط ايس قابل ذكر اس
ــى و مهندسى زلزله ثبت و به دقت تعيين  ــگاه بين المللى زلزله شناس باند پهن پژوهش

محل شده اند كه موقعيت ايستگاهها در نقشه با مثلث مشخص شده است.
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