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ضرورت آموزشهاى مربوط به زلزله
ياسمين استوار ايزدخواه*

ــاختى  ــه دليل قرار گرفتن در منطقه زمين س ايران ب
ــا، توان لرزه  خيزى زيادى دارد؛ به طورى كه  آلپ-هيمالي
زلزله به عنوان يكى از زيانبارترين سوانح طبيعى، همواره 
ــأ تلفات و لطمات جانى و خسارات مالى فراوانى در  منش
ــت. به عنوان مثال، با توجه به آمار لرزه- ــور بوده  اس كش

ــال مى توان  ــهر تهران و اطراف آن، هر 200 س خيزى ش
ــهر  ــا بزرگاى بيش از 7 را براى اين ش ــار زلزله اى ب انتظ
ــت كيلومترى داشت. عامل اصلى احتمال  تا شعاع دويس
وقوع زلزله در پايتخت وجود نه گسل با طول بيش از پنج 
ــهرى تهران قرار دارند.  ــت كه در محدوده ش كيلومتر اس
ــل اصلى كهريزك، شمال تهران  ــه گس در اين ميان، س
ــتر از 10 كيلومتر  ــان كه بيش و ايوانكى با توجه به طولش
است، هر يك به تنهايى توان ايجاد زلزله اى با بزرگاى 7 و 
بيش از آن را دارند. بديهى است كه در صورت وقوع زلزله 
ــهر با جمعيتى حدود 12 ميليون نفر به عنوان  در اين ش
ــى، اقتصادى و فرهنگى كشور، اين امر مى- مركز سياس

ــود؛ بنابراين آماده  سازى  تواند به فاجعه اى بزرگ منجر ش
ــه از نظر فيزيكى  ــاظ روحى-روانى و چ ــردم چه از لح م
ــتحدثات اعم  ــراى رويارويى با زلزله و آماده نمودن مس ب
ــات در برابر آثار ناشى از زلزله از  ــاختمانها و تأسيس از س

اهميت ويژه  اى برخوردار است.  
ــان مى  دهد كه ايجاد  ــى آثار سوانح طبيعى نش بررس
آمادگى و آموزش مردم از جمله عواملى  است كه مى  تواند 
در كاهش اين آثار  بسيار مفيد و مؤثر باشد. اهميت اين 
امر تا بدانجاست كه امروزه برنامه  ريزان و متخصصان براى 
ــوانح، آموزش را، به عنوان يكى از شاخصهاى  مقابله با س
ــارات مى شناسند. شاخصهاى  اصلى كاهش تلفات و خس
ــى، بنا بر اهميت و جايگاه مخاطبان  تقسيم بندى آموزش
انتخاب شده و در اين زمينه، مواردى چون توان اجرايى، 
ــن، جنس، تحصيالت و  تخصص و عوامل فردى مانند س
ــى  ــم جمعيتى، مّد نظر قرار گرفته و مطالب آموزش تراك
ــده است. البته آگاهى و  ــاس نياز مخاطبان تهيه ش بر اس
ــهاى بنيادى و  رعايت اصول ايمنى بايد منوط به آموزش
ــتمرى باشد كه از اولين مراحل يادگيرى كودك آغاز  مس
ــتا، آموزش كودكان  ــود. در اين راس و كم  كم عميق  تر  ش
ــتان و دبستان از اهميت ويژه اى  در مقاطع پيش از دبس
برخوردار است. موضوع "زلزله و ايمنى" از جمله مواردى 
ــت كه با توجه به لرزه خيزى ايران و اهميت كودكان  اس
به عنوان آينده سازان جامعه و پيام  آوران ايمنى به صورت 
ــور و به  ــمى در آموزش و پرورش كش ــمى و غيررس رس
ــگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى  پيشنهاد پژوهش
ــت و كودكان و نوجوانان  زلزله مورد توجه قرار گرفته اس
ــتانى تا  ــى اعم از پيش  دبس ــف تحصيل ــع مختل در مقاط
ــتم آذر با اجراى  ــگاهى همه ساله در روز هش پيش دانش
ــدارس آنچه در اين  ــرى زلزله و ايمنى در م مانور سراس

زمينه آموخته اند، به صورت عملى تمرين مى كنند. 
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رئيس پژوهشگاه در مراسم پايانى پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى مطرح كرد:
با زلزله شوخى كرده  ايم

رئيس پژوهشگاه بين  المللى زلزله شناسى ومهندسى زلزله با اشاره به عدم توجه كافى به موضوع زلزله در كشور 
ــور لرزه خيزى مانند ايران، هنوز به موضوع زلزله به طور  ــفانه و على  رغم زندگى در كش و اجراى مانور، گفت: متأس

جدى و آن گونه كه شايسته است، توجه نشده است.
دكتر "عباسعلى تسنيمى" كه صبح روز يكشنبه دهم آذرماه در آيين پايانى پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى سخن 
ــت كه از اجراى مانور زلزله و ايمنى مى  گذرد، ولى ما هنوز به حوزه تأثير آن، توجه  ــال اس مى  گفت، افزود: پانزده س

درخورى نكرده  ايم. پيام اصلى مانور به دانش  آموزان اين است كه چگونه بايد به تعامل با زلزله بپردازند.
وى با اشاره به پديده طبيعى زلزله در عالم هستى، گفت: اين سانحه طبيعى صرف نظر از نكات منفى، آثار مثبتى 

نيز دارد و متأسفانه  نگرش و عملكرد ماست كه از آن فاجعه و بال مى سازد. 
ــمت اين نگرش علمى پيش  ــنيمى تصريح كرد: اگر نگاه ما به زلزله تغيير كند و آگاهى و باورمان به س دكتر تس
ــيد و از اين طـريق به  ــا افزايش دانش در حيطه زلزله مى توان به آمادگى و دانش افزايى در اين باب رس ــرود كه ب ب
ــيب پذيرى كشور در برابر زلزله دست يافت، ضريب ايمنى كشور در برابر  ــتاى كاهش آس برنامه ريزى مؤثرى در راس

اين پديده طبيعى هم افزايش خواهد يافت.
ــتفاده از ابزار تحقيق  ــتيابى به اهداف، عبور از مجراى علمى با اس ــگاه در ادامه افزود: تنها راه دس رئيس پژوهش
ــور در برابر زلزله نيز از اين قاعده مستثنى نيست؛ لذا نگاه به  ــت. كاهش خطرپذيرى و افزايش ضريب ايمنى كش اس
ــير دشوار خطرپذيرى كشور در  ــيوه مى  توان از مس ــد؛ چرا كه تنها با اين ش اين مقوله بايد محققانه و متفكرانه باش

برابر زلزله به سالمت عبور كرد.
ــم نمادين پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى، صبح روز يكشنبه دهم آذرماه در  ــت كه مراس قابل ذكر اس
ــتان دخترانه "آرميتا مصلى نژاد" منطقه شهر رى تهران  دبيرس
ــور و رئيس  ــن قدمى"، معاون وزير كش با حضور مهندس "حس
ــور، دكتر"مهرزاد حميدى"، معاون  ــتاد مديريت بحران كش س
ــوزش و پرورش، دكتر"محمد  ــالمت وزارت آم تربيت بدنى و س
ــالمت و تندرستى وزارت آموزش و  چينيان"، مديركل دفتر س
پرورش، "رحيم زمانى"، مديركل آموزش و پرورش شهرستانهاى 
ــتان تهران، دكتر "وحيد قبادى دانا"، رئيس سازمان جوانان  اس
ــنيمى"، رئيس  ــعلى تس ــر و دكتر "عباس ــت هالل احم جمعي
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله برگزار شد. 
ــه و با  ــور همزمان در 114 هزار مدرس ــراى اين مانور به ط اج
شركت حدود 13 ميليون دانش آموز در سراسر كشور همراه بود.

بزرگترين زلزله اى كه مى تواند در ايران رخ دهد
ــانه  ها شايعاتى مبنى بر وقوع زلزله  اى با بزرگاى 10 و  يا  ــت كه در ميان مردم و حتى گاهى در رس چندى اس
اندكى كمتر و  بيشتر به گوش مى  رسد. در اين يادداشت "رئيس مركز ملى پيش  بينى زلزله" به اين سؤال پاسخ 

مى  دهد كه با توجه به ويژگيهاى ايران، آيا وقوع چنين زلزله  اى در كشور محتمل است يا خير؟
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ــختي ها،  ــال با همه س ــت. ده س ــه از وقوع زلزله هولناك بم گذش ــك ده ي
ــيارى از خاطره هاى تلخ  ــيب  هايش طى شد. اگر چه بس ــكالت و فراز و نش مش
ــيرين با گذر ايام به فراموشى سپرده مى  شود، اما عمق و وسعت فاجعه بم  و ش
ــترده  تر از آن است كه حتى پس از ده سال فراموش شود. خاطره زلزله بم  گس
زنده است و كاش تا ابد زنده بماند و هميشه، هشدارى بر واقعيت لرزه  خيزى و 
ــورمان باشد تا تاوان سنگينى را كه هموطنانمان در بم به  خطر زلزله براى كش
خاطر غفلتها دادند، در ديگر نقاط كشور مجدداً نپردازند. كاش بم نمادى شود 

براى درسهايى كه بايد از آن زلزله گرفته شود!

حضرت على (ع) فرموده  اند:

ال َعَمَل َكالتَّحقِيِق.
هيچ عملى مانند پژوهش نيست.

(غررالحكم ودررالكلم – ص768)
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10 آذر ماه سال جارى
پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى در كشور برگزار شد

پانزدهمين مانور سراسرى "زلزله و ايمنى" با حضور حدود  13 ميليون دانش آموز، 
روز يكشنبه 10 آذر ماه سال جارى، به طور همزمان در مدارس سراسر كشور برگزار شد.

اين مانور به همت پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و 
با همكارى وزارت آموزش و پرورش، سازمان مديريت بحران وزارت كشور، 
وزارت علوم، تحقيقات و فّناورى، سازمان صدا و سيما و جمعيت هالل احمر 
برگزار شد و در آن حدود 13 ميليون دانش آموز مقاطع مختلف از 114 هزار 

واحد آموزشى و 31 استان كشور شركت داشتند. 
به گزارش روابط عمومى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله، هدف از اجراى اين مانور، افزايش سطح آگاهى دانش آموزان در مورد 
آن،  برابر  در  سريع  و  صحيح  واكنشهاى  انجام  براى  آمادگى  ايجاد  و  زلزله 
آرامش  ايجاد  براى  آن  با  مقابله  چگونگى  و  زلزله  با  آموزان  دانش  آشنايى 
هاى  پديده  به  نسبت  آموزان  دانش  در  كنجكاوى  حس  برانگيختن  و  روانى 

طبيعى عنوان شد.
ايجاد فرهنگ ايمنى، لزوم مقاوم سازى، كاهش تلفات و خسارات ناشى 
از زلزله، از جمله ديگر اهداف پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى بود.

قـابل ذكر است كه اين مـانور از سـال 1375 به پيشنهـاد پژوهشگــاه 
بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله در مهدهاى كودك و مدارس ابتدايى 
شهر تهران اجرا شد و از سال 1378 به سراسر كشور تسرى يافت. همچنين 
به منظور هر چه بهتر برگزار شدن مانور، تفاهمنامه  اى در سال 1381 بين 

وزارتخانه  هاى علوم، تحقيقات و فّناورى، كشور، آموزش و پرورش، جمعيت هالل احمر 
و سازمان صدا و سيماى حمهورى اسالمى ايران به امضا رسيد كه در آن بر استمرار و 

گسترش فعاليتهاى مانور سراسرى زلزله و ايمنى تأكيد شد. 
گفتنى است اين مانور هر سال در روز هشتم آذر، در مدارس سراسر كشور برگزار 
مى شد؛ اما امسال به دليل تقارن آن با روز جمعه و تعطيلى مدارس، مانور با دو روز 

تأخير برگزار شد. 

ــال از اجراى مانور سراسرى زلزله و  بيش از پانزده س
ــده است.  اين برنامه آموزشى به منظور  ايمنى سپرى ش
مهارتى كردن آموخته هاى دانش آموزان در مورد موضوع 
زلزله و با هدف آگاهى بخشى و كاهش تلفات ناشى از آن 
ــط گروه آموزش همگانى پژوهشگاه  در سال 1374 توس
بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله طراحى، از سال 
ــى در مقاطع مختلف  ــا 1376به صورت آزمايش 1374 ت
اجرا و بررسى و اولين مانور در سال  1377در سطح كل 

دبيرستانهاى شهر تهران اجرا شد.
ــاى "آموزش و  ــن وزارتخانه ه ــاى تفاهمنامه بي امض
ــور" و "علوم، تحقيقات و فّناورى"، سازمان  پرورش"،"كش
ــيما و جمعيت هالل احمر در سال 1382 نقطه  صدا  و س
ــتمرار مانور  ــى بر اين مهم و تأكيدى بر ضرورت اس عطف
ــتم آذرماه  ــال در روز هش ــود. از آن تاريخ به بعد هر س ب
مانور سراسرى زلزله و ايمنى درسطح مدارس كل كشور 
برگزار شده است. علت انتخاب اين روز براى اجراى مانور 
بر اساس مشاوره هايى كه با كارشناسان وزارت آموزش و 

پرورش صورت گرفت به دو دليل عمده بود: 
ــارغ از امتحانات و برنامه هاى  - در اين زمان مدارس ف

درسى سنگين اند؛ 
ــد. البته در  ــادى از فضاى امن متصور ش ــدد 8 نم - ع
ــالها با توجه به مصادف شدن هشتم آذر ماه  برخى س
ــده  ــل، مانور در تاريخى ديگر برگزار ش ــا روز تعطي ب
است؛ اما در اطالع رسانى  عدد 8 به نوعى در پوسترها 

آورده شده است. 
ــاى  دولته ــرش  نگ ــال  س ــزده  پان ــن  اي ــى  ط
ــور،  مان ــه  ب ــورى  كش كالن  ــاى  مديريته و  ــف  مختل
ــراى مانور  ــوت اج ــف و ق ــا و ضع ــيب ه ــراز و نش ــر ف ب
ــو، عدم  ــن امر از يك س ــت. علت اي ــر نبوده اس ــى تأثي ب
ــوراى اسالمى و  ــوى مجلس ش وجود قانون مصوب از س

ــت و در نهايت عدم  ــوى هيأت دول يا تصويبنامه اى از س
ــى كشور و از  تخصيص اعتبار ويژه به اين فرآيند آموزش
ــوى ديگر، عدم باور قلبى برخى مسؤوالن در اثربخشى  س

اين شيوه از آموزش است. 
ــوخى،  ــع برخى مانور را ايجاد فضايى براى ش در واق
ــد و معتقدند كه  ــى دانن ــش آموزان م ــده و بازى دان خن
ــش آموزان با  ــود و دان ــد از اين حالت خارج ش ــور باي مان
ــد؛ در حالى كه چنانچه  ــراى مانور بپردازن ــت به اج جدي
ــورت گيرد،  ــازى ص ــراه با ب ــى هم ــك فرآيند آموزش ي
ــته باشد. در اين  مى تواند اثرى ماندگارتر و عميق تر داش
ــى ترين ركن، يادگيرى مكانهاى  ــى، اساس فرآيند آموزش
ــب، چگونگى پناهگيرى در زمان زلزله  ــب و نامناس مناس

و خروج اضطرارى پس از زلزله است.
برخى نيز معتقدند كه مانور بايد دستخوش تغييراتى 
شود و با عبور از مرحله پناهگيرى و تخليه كه سالهاست تكرار 
مى شود، به گونه اى ديگر اجرا شود، غافل از آنكه، مبناى 
ــر دو اصل پناهگيرى و خروج اضطرارى از  اجراى مانور ب
ــه كه محل اجتماع مى باشد، طراحى  اماكنى مانند مدرس
ــت و اجراى مانور مدارس و انجام اين دو مرحله  شده اس
ــاله در كشورهاى  (پناهگيرى و تخليه اضطرارى) همه س
ــتراليا و ... چندين  زلزله خيز جهان نظير ژاپن، آمريكا، اس

بار در سال اجرا مى شود.
ــط تحقيقات  ــيوه از آموزش توس ــن ش ــى اي اثربخش
ــده است. به عنوان  ــى صورت گرفته نيز تأييد ش پيمايش
مثال، پژوهش انجام شده توسط گروه آموزشهاى همگانى 
ــان داد 98/3 درصد از  ــگاه در سال 1391، نش پژوهش
ــگام وقوع زلزله در  ــش آموزان نحوه پناهگيرى در هن دان
ــخ گفتند و اجراى مانور  ــتى پاس كالس درس را به درس
ــهاى  افزايش  ــه در مدارس را به عنوان يكى از روش زلزل

دانش و آمادگى خود، مطرح كردند.
ــتاوردهاى مثبت اين  ــوارد مذكور، از دس عالوه بر م

مانور مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- تشكيل شوراى ايمنى در برابر زلزله در مدارس؛ 

ــى ضمن  ــا و دوره هاى آموزش ــى گردهمايى ه - برپاي
خدمت در آموزش و پرورش؛

- طراحى مسابقات و جشنواره ها؛
ــهاى مقاوم سازى سازه اى و غير سازه اى از  - تدبير روش

سوى مسؤوالن؛
ــازمانهاى مرتبط با بحران در روز مانور  - گردهمايى س

در كنار يكديگر و انجام تمرينهاى مشاركتى؛
ــور،  ــى نظير بروش ــب آموزش ــن مطال ــه و تدوي - تهي
ــى، فيلم و احياى روزى براى فراخوان عموم  پويانماي
ــانى زلزله و  ــوزش و اطالع رس ــتاى آم مردم در راس

ايمنى در سطح كشور.
ــت اجراى مانور، معضالتى كه  صرف نظر از نقاط مثب
اجراى صحيح و علمى مانور را به چالش كشيده، مى توان 

در موارد زير خالصه كرد: 
ــوى برخى -  ــتورالعمل مانور از س ــه دس ــدم مطالع ع

ــؤوالن مدارس و در نهايت ارائه آموزشهاى غلط  مس
به دانش آموزان؛  

ــيدن مانور از طريق برنامه هاى جنبى -  به انحراف كش
ــش آموزان و  ــان دادن دان ــته و زخمى نش مانند كش

عمليات خطرآفرين؛ 
عدم درج روز هشتم آذر به عنوان روز برگزارى مانور - 

در آيين نامه اجرايى مدارس؛ 
ــؤوالن به لرزه خيزى كشور -   نبود باور قلبى برخى مس

و آسيب پذيرى دانش آموزان در برابر زلزله.
ــد و تأكيد  ــده، ضمن تأيي ــا عنايت به موارد ذكرش ب
ــرى زلزله و ايمنى با  ــتمرار اجراى مانور سراس بر لزوم اس
ــد كه كشور ما در  اندكى بازنگرى و بهبود، بايد متذكر ش
ــت و گواه اين  ــده اس منطقه لرزه خيزى از جهان واقع ش
ــت كه تاكنون  ــر رخداد زلزله هاى كوچك و بزرگى اس ام
ـــارات ناشى از آن مصون نمـانده  از گـزند تلفـات و خس
ــت؛  ــه هايى را در پيش رو خواهيم داش ــى ترديد، زلزل و ب
ــت كه آموزش و آمادگى در  ــته و الزم اس بنابراين، شايس

سطوح مختلف اعم از دولتى و مردمى فراموش نشود. 
* كارشناس گروه آموزشهاى همگانى پژوهشگاه

مرورى بر تاريخچه شكل گيرى و اجراى مانور سراسرى زلزله و ايمنى
مانور سراسرى زلزله و ايمنى در مدارس؛ بازى و شوخى يا آگاهى وآمادگى؟

على احسان سيف*



3سال ششم، شماره پانزدهم، آذر ماه1392 و و وت  و ت 
اول آمـوزش، بعد مانــور

گفتگو از: پروانه پيشنمازى
اشاره: در سال 1375 به پيشنهاد پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله اولين مانور زلزله 
ــد. پس از سه سال اجـراى  ــهـر تهـران بـرگزار ش و ايمنى در مهـدهاى كـودك و مـدارس ابتدايى ش
ــال 1378 به  ــاس ضرورت اجراى آن در تمام مقاطع براى دانش آموزان، از س موفقيت آميز مانور و  احس
سراسر كشور تسرى يافت. همچنين به منظور هر چه بهتر برگزار شدن مانور، تفاهمنامه اى در سال 1381 
بين وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فّناورى، كشور و آموزش و پرورش و نيز جمعيت هالل احمر و سازمان 
ــالمى ايران به امضا رسيد كه در آن بر استمرار  و گسترش فعاليتهاى مانور  ــيماى جمهورى اس صدا و س
سراسرى زلزله و ايمنى تأكيد شد. امسال در حالى پانزدهمين سال اجراى مانور را پشت سر گذاشتيم كه

ــادات  انتق ــى  برخ و  ــد  ورزن ــى  م ــرار  اص آن  ــودن  ب ــر  مثمرثم و  ــى  كاراي ــدم  ع ــر  ب اى  ــده  ع
و ــى  نمــايش ــرارى،  تكـ اى  ــه  جنب ــور  مـان ــه  ك ــت  اس ــوع  موض ــن  اي ــر  ب ــوف  معط ــز  نيـ

ــوراى دائمى  ــماره با اعضاى ش ــت. به منظور رد يا اثبات اين فرضيه، در اين ش  تفريح گونه پيدا كرده اس
ــتيم كه آنچه مى خوانيد ديدگاههاى " فرخ  مانور كه ارتباطى تنگاتنگ با اين مقوله دارند گفتمانى داش
پارسى زاده"، دبير اجرايى شوراى دائمى مانور، "رحيم زمانى"، مدير كل آموزش و پرورش شهرستانهاى 

استان تهران  و "الهه حسن پور"،  نماينده آموزش و پرورش در اين شوراست.
پانزده سـال از اجراى سـاليانه مانور سراسرى زلزله و ايمنى مى گذرد و شما 
بـه عنوان يكى از اعضاى اصلـى برگزار كننده، مدت زيادى شـاهد اجراى آن 
هستيد. لطفًا با توجه به تجربيات و مشاهدات خود، بفرماييد كه تأثير برگزارى 

مانور در مدارس را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
زمانى: ايران از جمله كشورهاى زلزله خيز جهان مى باشد و 90 درصد اين سرزمين بر روى نوار 
زلزله واقع شده است؛  چنانكه به دفعات شاهد تلفات سنگين انسانى و تخريب اماكن بر اثر اين پديده 
طبيعى و اجتناب نا پذير بوده ايم؛ لذا، كاهش آسيبهاى ناشى از حوادث طبيعى بويژه زلزله نيازمند 
فراگيرى آموزشهاى الزم است. دانش آموزان به عنوان يكى از آسيب پذيرترين قشرهاى جامعه اگر 
در مواجهه با زلزله اطالعات كافى داشته باشند، مى  توانند 
ــاركت فّعـاالنه دانش  آموزان  از خود محـافظت كنند. مش
ــي  تواند تبعات  ــه و پس از آن م ــان مواجهه با زلزل در زم
ــش دهد و به آنها امكان تحمل  ــره  آميز زلزله را كاه مخاط
ــاختار  ــازگاري با بحران را بدهد و آنان را در بهبود س و س
ــن رو، اجراى  ــد. از اي ــاري كن ــش ي ــناختي خوي روان ش
ــراى  اج دارد.  ــه  توج ــايان  ش ــى  اهميت ــه  زلزل ــور  مان

ــود،  ــتم آذر برگزار مى ش ــاله در روز هش ــه س ــور كه هم ــر كش ــه در مدارس سراس ــور زلزل مان
ــى خود ــت كه از كتاب  درس ــال اس ــت عملى اندوخته هاى نظرى دانش  آموزان در طول س فعالي
ــد و  بى ترديد آموزش عملى همواره بر آموزش نظرى صرف، رجحان دارد و عمق و اثر  ــى  آموزن  م

آن پايدارتر و ماندگارتر است.
پارسى زاده: بعد از وقوع زلزله بم در سال 1382، نظرسنجى شد تا تأثير مانورهاى 

ــالهاى قبل در رفتار دانش آموزان ارزيابى شود. در  س
اين ارتباط با چند تن از مسؤوالن آموزش و پرورش 
ــه هايى صورت گرفت كه در آن اذعان كردند  مصاحب
ــين  ــوع زلزله به دليل آموخته هاى پيش در زمان وق
ــال بعد، اين  ــده اند. هفت س ــق به پناهگيرى ش موف
ــؤال شد كه اگر آگاهى مردم  نظرخواهى تجديد و س
ــتر بـود و زلـزله در روز اتفـاق  از نكـات ايمنى بيش

ــى كه از  ــاد (زلزله بم در اول صبح اتفاق افتاد كه همه خواب بودند و رفتار كس ــى افت م
خواب بيدار مى شود با رفتار كسى كه در هنگام وقوع زلزله بيدار است، متفاوت خواهد 
بود.) آيا ميزان مرگ و مير كاهش مى يافت؟ 83 درصد از مردم بم به اين پرسش، پاسخ 
مثبت دادند و آموزشهاى ارائه شده در مانورها را مفيد قلمداد كردند. تجربه زلزله بم هم 

نشان داد افرادى كه از خواب بيدار شده بودند، واكنشى مثبت داشتند.
حسن پور: در اين مورد مى توان گفت كه مهمترين مرحله در بحث مديريت بحران 
زلزله در مدارس، توجه به امر آموزش با هدف افزايش دانش و آگاهى و در مرحله بعد، 
اجراى مانور براى تمرين عملى و تجربى آموزشهاى داده شده و نشان دادن توانايى افراد 
در هنگام زلزله است. نكته ديگرى كه بايد به آن توجه شود، هدفمندى و استمرار اين 
ــود تا به مسؤوليّت  پذيرى، استفاده از  ــت كه بايد در مدارس جدّى گرفته ش آموزشهاس
راهكارها و روشهاى ايمنى و در نهايت به كاهش خطرهاى زلزله منجر شود. در واقع، هنگام 
اجراى مانور سراسرى زلزله و ايمنى در مدارس، دانش آموزان، خود را در شرايط حادثه قرار 
ــرايط  ــها در ش ــهاى صحيح را تجربه مى كنند تا با اتكا به اين آموزش مى دهند و واكنش
واقعى زلزله، با آرامش و اطمينان نسبى با حادثه مواجه شوند و از نظر روانى و جسمى 
ــه مانور جّدى،  ــه ك ــند. به طورطبيعى در هر مدرس ــراى رويارويى با زلزله آماده باش ب
ــاهد آمادگى و آرامش بيشتر و در نهايت آسيب كمتر  ــتمر و پوياتر برگزار شود، ش مس
ــخ به اجراى اين برنامه ارزشمند و اثرگذار  در زمان حادثه خواهيم بود و من اعتقاد راس

در مدارس دارم.

محيط  هاى آموزشى مجازى، چالشى نو در آموزش پديده  
زلزله و ايمنى

ويدا حشـمتى*

ــا در اولويت قراردادن آموزش ايمنى در  ــورهاى لرزه  خيز دنيا ب امروزه اغلب كش
ــى خود، سعى كرده  اند همگام با ورود به هزاره سوم  برابر زلزله در برنامه  هاى آموزش
ــرى از فّناوريهاى اطالعات و  ــازمان  يافته، بهره گي ــر اطالعات با برنامه  ريزى س و عص
گسترش آموزش عمومى، آثار و خطرهاى ناشى از اين پديده طبيعى را تا حد امكان 

ــد.  ــش    دهن كاه
ــان مى دهد، على  رغم  ــى تاريخچه آموزش ايمنى در برابر زلزله در ايران نش بررس
ــمى آن  ــور، به امر آموزش ايمنى از طريق آموزش رس ــرت وقوع زلزله  ها در كش كث
ــت و اين مبحث، فقط در چند درس مجزا و  ــده اس ــايد توّجه نش گونه كه بايد و ش
ــده است كه به  ــى آورده ش ــاليق مؤلفان در كتب درس پراكنده آن هم با توّجه به س
ــنتى مانند  ــى س ــانه  هاى آموزش ــها و رس طور عمده براى آموزش اين مبانى از روش
سخنرانى، پرسمان و... استفاده مى  شود. در سالهاى اخير تجربه نشان داده است كه 
ــته را  ــها براى فراگيران، بويژه كودكان و نوجوانان جذابيت و كارايى گذش اين روش
ــيها نشان مى  دهد اين دسته از مخاطبين، روشهايى كه بر  ندارد. در عين حال، بررس
اساس بازى و يادگيرى فّعال تدوين شده را به عنوان روش آموزشى مطلوب انتخاب 
ــن نوع يادگيريها، فراگيران به طور فعال در فرآيند يادگيرى  ــى كنند؛ چرا كه در اي م
ــان باقى مى ماند و با  ــركت دارند و آنچه را كه مى آموزند به طور پايدار در ذهنش ش
ــد و با  ــاس آنچه ذكر ش مرور زمان با تكرار و تمرين افزايش مى  يابد؛ بنابراين بر اس
ــتفاده از  ــاخه هاى مهم عصر اطالعات، آموزش مجازى و اس توجه به اينكه يكى از ش
رايانه، اينترنت و نرم افزارهاى چند رسانه اى است، بايد از اين امكانات استفاده نمود 
ــى و غير قابل لمس  ــى در برابر زلزله را، كه موضوعى انتزاع ــث ضرورى ايمن و مبح
براى فراگيران بخصوص كودكان است، به صورت ساده و روشن آموزش داد. محيط هاى 
ــد مى توان از آن براى  ــى مجازى، ويژگيها و مزايايى دارند كه به نظر مى رس آموزش

ــتفاده كرد.  آموزش موضوع زلزله اس

مهمترين ويژگيهاى اين محيط ها عبارت است از: 
- انطباق طراحى فضاهاى آموزشى از لحاظ نمود ذهنى و فيزيكى با خواسته  هاى 

مطلوب و نيازهاى فراگيران؛
ــط متخصصين به صورت موضوعى و بر  ــى توس ــه و برنامه آموزش - تدوين نقش

اساس نيازهاى شناختى فراگيران؛
ــل انعطاف  پذيرى اين محيط ها. به  ــوق فراگير در يادگيرى به دلي - برانگيختن ش
ــاس عالقه هر  ــرى موضوعات مربوط به زلزله و ايمنى بر اس ــارت ديگر، فراگي عب
مخاطب در محيط آمورش مجازى زلزله به دليل عدم تقّدم و تأخر براى يادگيرى؛ 
- فراهم نمودن امكان بازيابى و دسترسى به اطالعات بيشتر با توجه به دسترسى 
ــتجو (Search Engine) در محيط هاى آموزش  ــاى جس ــن به موتوره مخاطبي
ــى  ــنايى افراد با مفهوم زلزله در يك محيط آموزش مجازى.  به عبارت ديگر، آش
ــتجو براى افزايش اطالعات در مورد نحوه  ــتفاده از موتورهاى جس مجازى و اس

ايجاد زلزله و يا تاريخچه زلزله  هاى مختلف در يك منطقه؛
- ارتباط مستقيم آموزش دهنده با مخاطب با استفاده از پست الكترونيكى و گفتگوى 
همزمان و تشويق فراگير براى شركت فعال در يادگيرى و در نهايت، تسهيل آن؛

ــتقيم در زندگى مخاطب. به  ــه گونه حضور مس ــى محيط هاى مجازى ب - طراح
ــا و آموزش فراگيرنده  ــوار ميان كالس و خانه آنه ــارت ديگر، عدم وجود دي عب
خارج از فضاى سنتى، رسمى و بدون هيچ  اجبار و مديريت فرآيند يادگيرى؛

- طراحى يكسان محيط هاى مجازى مذكور،  واحد بودن  شيوه  هاى آموزش، ايجاد 
عدالت و فراهم كردن شرايط يكسان براى دسترسى همه مخاطبين به اطالعات. 
در واقع، دريافت اطالعات الزم بر اساس توانايى ذهنى، عالقه و انگيزه مخاطب. 

ــى در برابر  ــت و ضرورت ايمن ــور و اهمي ــه به لرزه   خيزى كش ــا توج ــان، ب در پاي
ــو و  ــى از يك س ــتفاده از تكنولوژى آموزش ــت تا عالوه  بر اس ــده، الزم اس ــن  پدي اي
ــوى ديگر، كودكان و نوجوانانى  ــازى بومى از س ــرمايه گذارى آينده  نگر و فرهنگ س س
ــته  ــه دوره تمّدن اطالعاتى داش ــراى ورود ب ــى الزم را ب ــه آمادگ ــرد ك ــت ك را تربي
ــى زلزله به عنوان  ــارات مال ــال، براى كاهش تلفات جانى و خس ــند و در عين ح باش

آينده سازان جامعه اقدامات مؤثر و مفيدى انجام دهند.
* كارشناس گروه آموز شهاى همگانى پژوهشگاه
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در نشست شوراى سياستگذارى سالمت معاونت صدا مطرح شد:

برآيند تعامل رسانه ها با مراكز علمى و اجرايى 
فّعال در زمينه زلزله، ايمنى كشور در برابر اين 

پديده طبيعى است
رئيس روابط عمومى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 
و مهندسى زلزله گفت: تعامل هماهنگ رسانه ها با مراكز 
علمى و اجرايى مرتبط با زلزله مثلثى را شكل مى دهد كه 

برآيند آن ايمنى كشور در برابر زلزله خواهد بود. 

ــر جعفريان كه روز دوشنبه، 18 آذرماه در  دكتر ياس
نشست شوراى سياستگذارى سالمت معاونت صدا سخن 
مى گفت، ضمن اعالم مطلب فوق افزود: موضوع زلزله در 
ايران به چند دليل بسيار جدى و فراگير است؛ به طورى 
كه توجه به آن در حيطه وظايف همه مى گنجد، چرا كه: 
ـــده و در نقشه  - ايـران روى نوار آلپ-هيمـاليا واقع ش
پهنه بندى خطر زمين لرزه جهانى، در زمرة پرخطرترين 
ــه از 23 زمين لرزه  ــت؛ به طورى ك مناطق جهان اس
تاريخى كه در جهان بيش از 40 هزار كشته داشته اند، 

حداقل چهار زمين لرزه متعلق به ايران بوده است.
ــلهاى فعال در كشور، تراكم جمعيتى  - مناطق با گس
زيادى دارد؛ كه مى تواند به افزايش خسارات و تلفات 

در هنگام وقوع زلزله در مناطق مذكور منجر شود.
ــن المللى  ــگــاه بي ــط عمــومى پژوهش رئيس رواب
زلزله شناسى و مهندسى زلزله، فرسودگى بيشتر بافتهاى 
ــتايى و شريانهاى حياتى نظير بيمارستانها  شهرى و روس
ــز درمانى، ادارات مهم دولتى و... را از ديگر داليل  و مراك
ــرد و افزود:  ــا به امر زلزله ذكر ك ــانه ه ضرورى توجه رس
ــهر  ــران بيش از نيمى از بافت ش ــط در ته ــفانه فق متأس

فرسوده است.
ــا تأكيد بر  ــخنان خود ب ــش ديگرى از س وى در بخ
ــى" و "فرهنگسازى"  ــهاى "اطالع  رسانى"، "آموزش نقش
ــه و مباحث مرتبط با  ــانه ها، توجه آنها به موضوع زلزل رس
آن را ضرورى دانست و افزود: رسانه ها به طور اعم و راديو 
ــازى و شكل  دهى افكار عمومى و  به طور اخص در رفتارس
ايجاد و ارتقاى فرهنگ از جمله ابزارهاى قدرتمند و پرنفوذ 

ــترده  اى از مردم،  ــه اند كه با دربرگيرى طيف گس در جامع
ــه، چگونگى  ــوص پديده زلزل ــد آگاهى در خص ــى  توانن م
ــاخت و سازهاى صحيح و اصولى،  مواجهه صحيح با آن، س
كاهش خسارات و تلفات و در نهايت كاهش خطـرپذيرى 
ــن پديده طبيعى مؤثر  ــور در برابر اي و افزايش ايمنى كش

واقع شوند.
اين عضو هيأت علمى پژوهشگاه تصريح كرد: مرحله 
ــنايى و آگاهى  ــدف از طريق آش ــق اين ه ــت، تحق نخس
ــانه  ها  ــازان رس ملموس مديران، تهيه كنندگان و برنامه س
با موضوع زلزله و برجسته  سازى آن در محتواى برنامه  هاى 

توليدى است. 
ــر "عليرضا  ــت، دكت ــش ديگرى از اين نشس در بخ
ــان اينكه  ــالمت، با بي ــبكه راديويي س ــر"، مدير ش بهف
ــانه تبديل دانش به باور و نهادينه كردن باور  رسالت رس
ــازي بافتهاي  ــه داد: براي ايمن س ــت، ادام در جامعه اس
ــه آنها را  ــا كمترين هزين ــكوني مي توان ب ــوده مس فرس
ــؤولي در  ــوص، هر مس ــرد. در اين خص ــازي ك مقاوم  س
ــان بايد  ــازمان ذى ربط فعاليت مي كند؛ بنابر اين انس س
ــاور تبديل نمايد و بعد  ــپس آن را به ب دانش بياموزد، س
ــانه  ــاور را نهادينه كند. از اين رو، در معاونت صداي رس ب
ــب نمايش، طنز و ...  ــازها در قال ملي مي  توان با برنامه س
ــت. از اين رو،  در اين زمينه كار كرد و اين از وظايف ماس
رسالت ما آگاه نمودن، ارتقاي دانش، تغيير باور مخاطبان 
ــي است.  ــؤوالن از طريق برنامه هاي چالش و انگيزش مس
برنامه سازان، مباحث را به سمت چالش ببرند؛ چرا كه ما 

بايد مطالبات مردم را تحقق بخشيم.
تهيه كنندگان به موضوع زلزله نيز بپردازند 

عبدالخالق كلوايي، كارشناس روابط عمومي پژوهشگاه 
بين  المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، نيز با بيان اينكه 
مطرح نمودن موضوع مهمي چون زلزله نياز جامعه است، 
ــيما  ــازمان صدا و س گفت: به دليل آنكه در دهه70، در س
توجه به زلزله و عنوان نمودن لرزه خيزى كشور در اولويت 
ــروع و در  ــا از مهدهاى كودك و مدارس ش نبود،  فعاليته
ــور نيز مانور زلزله برگزار شد و خوشحاليم كه  سراسر كش
امروز اين حساسيت نيز در رسانه ها ايجاد شده است؛ چرا 
ــيار جدي است؛ زيرا زلزله آلودگي هوا،  كه زلزله بحثى بس

بيماري، كمبود آب و ... را نيز به دنبال دارد.
كلوايي در پايان با طرح اين سؤال كه آيا برگزاري مانور 
در سال به تنهايى كافي است؟ اظهار كرد: زلزله سانحه  اى 
طبيعى است كه دير به دير انفاق مي افتد؛ به همين دليل، 
ــن رو، تهيه كنندگان  ــردم آن را فراموش مي كنند. از اي م
ــهاى  ــيما با ارائه آموزش ــى صدا و س ــاى آموزش برنامه ه
ــي  توانند مردم را  ــا زلزله در قالب فيلم م ــى ب الزم روياروي

ــي و  ــد. ما نيز براي آگاهي  بخش ــه آگاه كنن ــر زلزل از خط
اطالع  رساني به مردم از طريق پژوهشگاه بين المللي زلزله-  
ــي و مهندسي زلزله در هفته كاهش بالياي طبيعي  شناس
ــي و در ارديبهشت  در مهر ماه برنامه و كارگاههاي آموزش
ماه براي مهدهاي كودك سراسركشور برنامه اجرا مي كنيم.
 بهـره گيري از راهكارهاي كـم هزينه براي ايمن- 

سازي شهر 
ــاون آموزش و  ــدس فاطمه صالح، مع ــه، مهن در ادام
مشاركتهاي مردمي سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
ــه بود با بيان  ــهر تهران، كه از ديگر حاضران اين جلس ش
ــتيم از زلزله سخن بگوييم كه زلزله بم  اينكه زماني توانس
ــؤوالن و ما مطالبه داشته  رخ داد، گفت: مردم بايد از مس
ــگيري و مديريت بحران شهر تهران  باشند. سازمان پيش
در چند سال اخير گروههاي دوام در سطح شهر تهران را 

گسترش داده است. 
ــازه  ــاختمان، س ــرد: بحث س ــان اظهارك وي در پاي
ــت، بحث  ــت و رفتارهاي فردي درس ــك بحث اس و ... ي
ــد رفتارهاي فردي را اصالح  ــت. از اين رو، باي ديگري اس
ــاب راهكارهاي  ــاى انتخ ــه ج ــتا، ب ــرد و در اين راس ك
ــان و كم  هزينه كه  ــخت، بايد از راهكارهاي ساده، آس س
ــارت و تلفات را كنترل  و جبران كند، بهره  مي تواند خس

جست.
ــوراى سياستگذارى  ــت ش ــت كه نشس قابل ذكر اس
ــى در برابر زلزله  ــالمت معاونت صدا تحت عنوان ايمن س
روز دوشنبه، 18 آذرماه به همت شبكه راديويى سالمت و 
ــازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى  معاونت صداى س
با حضور  دكتر عليرضا بهفر، مدير شبكه راديويي سالمت 
و دبير اين شورا، دكتر ياسر جعفريان، مدير روابط عمومي 
ــي زلزله،  ــي و مهندس ــگاه بين  المللي زلزله  شناس پژوهش
ــاركتهاي  ــاون آموزش و مش ــدس فاطمه صالح، مع مهن
مردمي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 
ــازمان امداد و  ــاي قويدل، مدير گروههاي عملياتي س آق
نجات، مديران راديو سالمت و نمايندگان مديران شبكه-

هاي راديويي معاونت صدا برگزار شد.

پژوهشگاه، آموزش زلزله و ايمنى
مليحه اسكندرى*

مقدمه
اگر چه وظيفه اصلى پژوهشگاه در وهله اول، مطالعات و تحقيقات جامع تحليلى، 
تجربى، صحرايى و دستگاهى در زمينه هاى زلزله شناسى، لرزه  زمين ساخت، مهندسى 
ــازه، مهندسى ژئوتكنيك و مديريت بحران است، اما موضوع آموزش و اطالع رسانى  س

نيز همواره يكى از اولويتهاى آن بوده است.
ــى از  ــى زلزله و بحرانهاى ناش ــى، مهندس آموزش زمينه هاى مرتبط با زلزله شناس
ــنهادها و راهكارهاى عملى و كمك به اجراى  ــارات و تلفات و نيز ارائه پيش زلزله، خس
ــى از زلزله و گسترش فرهنگ ايمنى در برابر زلزله در  آنها براى كاهش خطرهاى ناش
ــت. بدين منظور، گروه آموزشهاى  ــگاه بوده و هس ــور همواره هدف اصلى پژوهش كش
ــه برنامه مهم آموزشى شامل تمرين زلزله و ايمنى در  ــگاه هر ساله س همگانى پژوهش
مهدهاى كودك سراسر كشور، كارگاه آموزشى زلزله و ايمنى براى دانش آموزان و مانور 

سراسرى زلزله و ايمنى را در مدارس كل كشور اجرا مى كند.

معرفى اجمالى كارگاه آموزشى زلزله و ايمنى
 1- هدف

كارگاه آموزشى زلزله و ايمنى ويژه دانش آموزان همه مقاطع تحصيلى همه ساله به 
مناسبت روز ايمنى در برابر زلزله و هفته كاهش اثرهاى بالياى طبيعى در سطح مدارس 
ــال 1372 با هدف افزايش سطح آگاهى  ــهر تهران برگزار مى شود. اين كارگاه از س ش
ــناخت اليه هاى زمين، زلزله و علوم مرتبط با آن، آشنايى با  دانش آموزان در زمينه ش
ــتگاه لرزه نگارى و نحوه ثبت زلزله  ها به صورت عينى، گسترش فرهنگ ايمنى در  دس
ــد. در اين  ــنايى آنها  با مباحث آمادگى در برابر زلزله آغاز ش ميان دانش آموزان و آش
كارگاه با توجه به مقطع و سن دانش آموزان، آموزش آمادگى در برابر زلزله با روشهاى 
ــى، نمايش فيلم، تئاتر و ... به  ــى چون آموزش رو در رو، بازيهاى زلزله و ايمن گوناگون

دانش آموزان ارائه مى شود. 
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2- تاريخچه بـرگزارى كارگـاه و شـرح سـرفصلهاى آموزشى به تفكيك مقطع  
تحصيلى

ــابقه  ــوزان مقاطع مختلف تحصيلى در قالب مس ــهاى الزم به دانش آم ارائه آموزش
نقاشى، برگزارى كارگاه، جشنواره، مسابقه شعر و مقاله  نويسى، ساخت ماكت و طراحى 

پوستر از سال 1372 شروع و تاكنون ادامه دارد (جدول 1).
3- سرفصلهاى آموزش

نكات ايمنى در مقاطع ابتدايى و متوسطه مدارس به شرح زيرآموزش داده مى  شود.
الف: مقطع ابتدايى 

ــهاى الزم را  ــن مقطع كودكان از طريق ماكت، بازى، نمايش فيلم و ... آموزش در اي
فرا مى  گيرند.

1- زميـن و اليـه هـاى آن: در اين بخش 
ــى  ــتفاده از ابزار آموزش كودكان با اس
ــا زمين و  ــره زمين ب ــون ماكت ك چ
ــوع زلزله،  ــاى آن، چگونگى وق اليه  ه
ــتگاههاى لرزه نگارى و ...  تاريخچه دس

به صورت مقدماتى آشنا مى شوند.
2- بازى (زلزله و ايمنى، مار و پله): در اين بخش با استفاده از مواد آموزشى مانند 
ــوع زلزله در مكانهاى مختلف  ــهاى پناهگيرى در زمان وق بازى مار و پله، روش
ــود. با توجه به اينكه يادگيرى دانش آموزان  به دانش آموزان آموزش داده مى  ش
ــاس يادگيرى عملى است،  در اين روش بر اس
ــى گيرند و به خاطر  ــب را به راحتى فرا م مطال

مى  سپارند. 
ــر  ــالوه ب 3- ايمـن سـازى غيـر سـازه اى: ع
ــزات و  ــد تجهي ــاختمان، باي ــودن س ــن ب ايم
ــان  ــد. تجربه نش لوازم داخل آن نيز ايمن باش
ــيارى از  ــگام وقوع زلزله بس ــت در هن  داده اس
ــر اثر حركات  ــا محيط كار ب ــياء در خانه ي اش
ــراف پرتاب  ــد و به اط ــقوط مى  كنن زمين، س

ــيارى را به  ــارات مالى بس ــوند كه اين خود مى تواند تلفات جانى و خس مى ش
ــازه اى را كه  ــات و موارد غيــرس ــد؛ لذا در اين بخش نكـ ــته باش همـراه داش
ــه يا خانه انجام دهند، دانش آموزان مى  توانند با همكارى اولياى خود در مدرس

فرا مى گيرند. 
ــه از دو  ــن مجموع 4- نمايـش فيلـم: اي
ــده است. بخش اول  بخش تشكيل ش
ــكات ايمنى در زمان  ــى، كه ن پويانماي
ــه را به  ــام وقـوع زلزلـ ــل و هنگـ قبـ
ــوزش مى  دهد. بخش  دانش آموزان آم
ــى مانور در مدارس  دوم، فيلم آموزش
ــت كه دانش آموزان را با چگونگى  اس

انجام مانور در مدارس آگاه مى  كند.
ــى نكات ايمنى در زمان قبل و  5- تئاتر آموزشـى: در اين بخش يك گروه نمايش
ــكال براى دانش آمـوزان اجـرا  ــگام وقوع زلـزله را  به صورت طنز و مـوزي هن
ــت و فراگيرى چشمگيرى براى دانش آموزان اين  ــيار جذاب اس مى كنند كه بس

مقطع دارد. 
6- ايسـتگاه نقاشـى: بعد از اينكه دانش آموزان آموزشهاى الزم را در بخشهاى ديگر 
كسب نمودند، با دو روش مورد ارزيابى قرار مى  گيرند. در روش اول، برگه هايى كه 
از قبل روى آنها مكانهاى مختلف مانند: اتـاق نشيمن، آشپزخانه و ... طـراحى 

ــوزان قرار  ــت در اختيار دانش آم ــده اس ش
ــتفاده از دو رنگ مختلف  ــى گيرد تا با اس م
مكانهاى مناسب و نامناسب در هنگام وقوع 
ــد. در روش دوم،  ــخص كنن ــه را مش زلـزل
دانش آموزان آنچه در اين كارگاه آموخته اند، 

به تصوير مى كشند.
ب: مقطع متوسطه

ــمت در مورد مفاهيم مربوط به زمين و اليه هاى آن،  1- گسـله و زلزله: دراين قس
زمين ساخت صفحه  اى، لرزه  خيزى ايران، گسله و انواع آن به دانش آموزان توضيح 

داده مى شود.
2- دسـتگاه لرزه  نگارى: در اين بخش از كارگاه كلياتى 
ــات و اجزاى  ــرزه نگارى، خصوصي ــبكه ل در ارتباط با ش
ــود. همچنين ايستگاههاى  تشكيل دهنده آن ارائه مى ش
ــامل ساختار سازه اى  لرزه نگارى و خصوصيات آنها كه ش
ــش آموزان عنـوان  ــد براى دان و موقعيت مكـانى مى  باش

مى شود.
ــن بخش دانش آموزان  3- مديريـت بحران زلزله: در اي
ــران، انواع بحرانها، آثار  ــا موضوعاتى از قبيل مفهوم بح ب
ــت بحران و  ــاختار مديري ــى از بحرانها، س ــى ناش عموم

نيازهاى اساسى مقابله با بحران آشنا مى شوند. 
4-  نمايـش فيلم: روشهاى پناهگيرى در فضاى مدرسه، 
ــات الزم در زمان قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله و  اقدام
چگونگى انجام مانور در مدرسه از طريق نمايش فيلم، به 

دانش آموزان ارائه مى شود.
ــنايى دانش آ موزان با  5- كيف ايمنى: اين بخش براى آش
ــت كه چگونگى  ــايل مورد نياز  بعد از وقوع زلزله اس وس
تهيه كيف ايمنى و نگهدارى آن در مكان مناسب آموزش 

داده مى شود.

* كارشناس گروه آموزشهاى همگانى پژوهشگاه

جدول (1): روند آموزش نكات ايمنى به دانش آموزان از سال 1372 تاكنون

محل برگزارىسالتحت عنوان
اولين مسابقه نقاشى كشورى

كانون پرورش فكرى كودكان1372كودكان و زلزلهاولين كارگاه آموزشى
اولين مسابقه نقاشى آسيايى

فرهنگسراى بهمن1373زلزله و آمادگىدومين كارگاه آموزشى
دومين مسابقه نقاشى آسيايى

كانون پرورش فكرى كودكان1375چگونه از خطرهاى زلزله پيشگيرى كنيمسومين كارگاه آموزشى
اولين مسابقه شعر و مقاله نويسى

مركز شهر سالم (شهر رى)1376روشهاى كاهش خطرهاى ناشى از زلزلهچهارمين كارگاه آموزشى
جشنواره خالقيتهاى فكرى و هنرى

فرهنگسراى انديشه1378زلزله و ايمنىپنجمين كارگاه آموزشى
دومين مسابقه شعر و مقاله نويسى

فرهنگسراى انديشه1379زلزله و ايمنىششمين كارگاه آموزشى
دومين مسابقه آسيايى نقاشى

كانون پرورش فكرى كودكان1380زلزله و ايمنىهفتمين كارگاه آموزشى
اولين مسابقه ساخت ماكت و طراحى پوستر 

(هنرستانهاى فنى و حرفه اى تهران)
هشتمين كارگاه آموزشى

فرهنگسراى خاوران1381زلزله و ايمنى

سومين مسابقه شعر و مقاله نويسى
انديشه سراى گلبرگ1381زلزله و ايمنىنهمين كارگاه آموزشى

انديشه سراى گلبرگ1383زلزله و ايمنىدهمين كارگاه آموزشى

انديشه سراى گلبرگ1384زلزله و ايمنىيازدهمين كارگاه آموزشى

فرهنگسراى كوثر1385زلزله و ايمنىدوازدهمين كارگاه آموزشى

انديشه سراى گلبرگ1387زلزله و ايمنىسيزدهمين كارگاه آموزشى

ش ز و شآ ز و آ
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گزارش زمين  لرزه هفتم آذرماه 1392 برازجان در استان بوشهر
آرش اسالمى* 

معرفى رويداد
هفتم آذرماه 1392 در ساعت 17:21:35به وقت محلى ايران برابر با ساعت 13:51:35به وقت جهانى (روز 28 نوامبر 2013 ميالدى) زمين   لرزه   اى با بزرگاى 5/6 در مقياس 
ــهر به وقوع پيوست (شكل 1). مراكز مختلف لرزه  نگارى داخلى و خارجى موقعيت اين زمين  لرزه را تعيين نموده   اند  ــتان بوش امواج محلى (ML) در14 كيلومترى خاور برازجان در اس

(شكل2).
رومركز اين رويداد براساس لرزه  نگاشتهاى ثبت شده در شبكه ملى لرزه   نگارى باند پهن پژوهشگاه در مختصات 29/30 درجه عرض شمالى و 51/35 درجه طول خاورى قرار 

دارد. حدود 11پس  لرزه با بزرگاى بين 2/7-4/6 در مقياس امواج محلى (ML) تا تاريخ 1392/09/17 در منطقه روى داده است (شكل 1). 
بر اساس گزارش شبكه لرزه  نگارى كشور (مؤسسه ژئوفيزيك) در اين مدت 64 زمين   لرزه در منطقه برازجان روى داده است (شكل1).

اين زمين  لرزه به مدت حدود 20 ثانيه تكانهاى شديدى داشت و شدت آن به حدى بود كه در تمام نقاط استان بوشهر احساس و اكثر مردم نقاط مختلف شهر بوشهر آن را 
احساس كردند. بر اساس اين گزارش، در برخى از نقاط شهر بوشهر مردم به خيابانها آمدند. اين زمين  لرزه در شيراز نيز احساس شد.

تخريب 250 واحد مسكونى در شهر برازجان و روستاهاى تابعه آن در شهرستان دشتستان از ديگر خسارات برجاى مانده از اين زمين  لرزه است. بر اثر اين زمين   لرزه متأسفانه 
8 نفر از هموطنان كشته، 45 نفر مجروح و 130 نفر مصدوم نيز سرپايى مداوا شدند (خبرگزاريهاى جمهورى اسالمى ايران).

سازوكار كانونى زمين   لرزه (گزارش مراكز علمى مختلف)، مورب  لغز فشارى با مؤلفه افقى راستگرد است (شكل2). 

گزارش فوج زمين لرزه هاى آذرماه 92، شهرستان قصر شيرين
(مرز ايران و عراق)

آرش اسالمى
معرفى رويداد

ــاه 1392 تا زمان تهيه اين گزارش (14 آذر ماه 1392) تعداد 17رويداد  از اول آذرم
ــده در  ــتهاى ثبت ش ــط لرزه  نگاش ــا بزرگاى محلى  (ML) بين 3/2-5/7 توس ــرزه  اى ب ل

ــگارى باند پهن  ــبكه ملى لرزه  ن ش
ــل مرز  ــد فاص ــگاه در ح پژوهش
ــتان  شهرس در  ــراق  ع و  ــران  اي
ــتان كرمانشاه به  ــيرين اس قصرش
ــكل1).  ــت (ش ــته اس وقوع پيوس
ــدت  تكانهاى اين زمين  لرزه به ش
در مناطق قصر شيرين و كرمانشاه 
هاى  ــرزه   ل زمين   ــد.  ش ــاس  احس
شهرستان قصرشيرين خوشبختانه 
ــارات مالى  ــى و خس ــات جان تلف
نداشت. بزرگترين اين زمين  لرزه  ها، 
زمين  لرزه ساعت 10 شب روز اول 
آذرماه است كه بزرگاى آن 5/7 در 
مقياس امواج محلى (ML) تعيين 

شده است.
ــبكه لرزه  نگارى  طبق گزارش ش
ــه ژئوفيزيك دانشگاه  كشور (مؤسس

ــن گزارش (14 آذرماه  ــزرگاى بيش از 1 تا تاريخ تهيه اي ــران) 259 زمين  لرزه به ب ته
1392) در شهرستان قصرشيرين و مناطق مرزى ايران و عراق روى داده است (شكل2).
ــده است،  ــط مراكز علمى مختلف گزارش ش ــازوكار كانونى زمين  لـرزه كه توس س

مورب لغز فشارى با مؤلفه افقى راستگرد است (شكل2). 

                       شكل (1)                                                                       شكل(2)

ــطحى زمين لرزه هفتم آذرماه 1392بــرازجان * كارشناس پژوهشكده زلزله شناسى ــكل (1): موقعيت مركز س ش
ــبز رنگ)، پس  لرزه  هاى روى داده تا  ــتاره س ــتان بوشهر (س در اس
ـــده  ــخ 17 آذرماه 1392 (دواير آبى رنگ تـوخالى) تعيين ش تاري

ــبكه مـلى لرزه  نگارى باند پهن پژوهشگاه بين  المللى زلزله-   در ش
ــا (دواير توپر) و  ــى زلزله. همچنين پس  لرزه   ه ــى و مهندس شناس
ــتاره آبى رنگ) ثبت شده در شبكه لرزه  نگارى  زمين  لرزه اصلى (س

كشور (مؤسسه ژئوفيزيك) در شكل نشان داده شده است.
ــطحى زمين لرزه هفتم آذرماه 1392بـرازجان در استان  ــكل (2): مركز س ش
ــتـاره  ــده در مــراكز  مختلف لــرزه نگارى(س ــهر، تعيين ش بـوش
 ،EMSC :ستاره سياه ،IGTU :ــبز ــتاره س قهوه اى:IIEES(BIN)، س
ــازوكار كانونى بر  ــز: GFZ).  س ــتاره قرم ــتاره آبى: USGS و س س
ــتاور با استفـاده از داده هاى ناحيه اى ثبت  اسـاس حل تانسورگش
ــده در ايستگاههاى لرزه نگارى داخل ايران (مؤسسه ژئوفيزيك)  ش
ــط مركز لرزه نگارى سازمان  ــبز، سازوكار حل شده توس با رنگ س
ــى آمريكا و سازوكار حل شده توسط مركز لرزه نگارى  زمين شناس
ــده  ــگاه هـاروارد آمـريكا به كمك داده هاى دورلـرز ثبـت ش دانش
ــبكه هـاى لرزه نگارى جهان به ترتيب با رنگهاى قرمز و آبى  در ش

نشان داده شده اند.

شكل(2): زمين لرزه هاى ثبت شده در شبكه لرزه نگارى كشورى (مؤسسه ژئوفيزيك) به صورت دواير توپر 
در شكل نشان داده شده است. سازوكار كانونى بر اساس حل تانسور گشتاور با استفاده از داده هاى 

ناحيه اى ثبت شده در ايستگاههاى لرزه نگارى داخل ايران (مؤسسه ژئوفيزيك) با رنگ سبز، سازوكار 
حل شده توسط مركز لرزه  نگارى سـازمان زمين شناسى آمريكا و ساز و كار حل شده توسط مـركز 

لرزه نگارى دانشگاه هاروارد آمريكا به كمك داده هاى دور لرز ثبت شده در شبكه هاى لرزه نگارى جهان 
به ترتيب با رنگهاى قرمز و آبى نشان داده شده اند. 

شكل (1): موقعيت مركز سطحى زمين لرزه هاى مرز 
ايران و عراق، شهرستان قصر شيرين تعيين شده در 
شبكه ملى لرزه نگارى باند پهن پژوهشگاه بين المللى 

زلزله شناسى و مهندسى زلزله



7سال ششم، شماره پانزدهم، آذر ماه1392 ش و شژپ و ژپ
تأمين ايمنى كشور در برابر زلزله در گرو تحقيق است

ابراهيم حق شناس*

امروزه نقش و اهميت پژوهش در حل معضالت و توسعه و پيشرفت كشور بر كسى 
ــب علم و تحقيق و تدبّر در امور عالم نيز از سفارشات اصلى دين  ــت. كس ــيده نيس پوش
ــد. پيروزى شكوهمند انقالب  ــت، كه كشور ما مزين به نور آن مى باش ــالم اس مبين اس
اسالمى و مشكالت ناشى از برخوردهاى قدرتهاى جهانى با اين انقالب نيز بيش از پيش 
اهميت افزايش تواناييهاى علمى كشور و اتكا به توان داخلى را، كه جز از طريق تحقيق 
ــاخت. از اين رو، به منظور گسترش فرهنگ  ــكار س ــد، آش ــر نخواهد ش و پژوهش ميس
ــوراى فرهنگ عمومى  ــگران، ش ــامخ پژوهش پژوهش در جامعه و ارج نهادن به مقام ش
ــور، 25  آذر را روز پژوهش نامگذارى نمود. وزارت علوم، تحقيقات و فّناورى نيز از   كش

سال 1379  چهارمين هفته آذر ماه را هفته پژوهش نام نهاد. 
هدف از اين نامگذاريها و برنامه هايى كه به مناسبت اين ايام برگزار مى  شود، از يك 
طرف آشنايى بيشتر مردم با اهميت پژوهش، نقش، جايگاه و تأثير آن در اداره سازمانها، 
ــهروندان و از طرف ديگر، ايجاد ارتباط و  ــور و جامعه و بهبود وضع زندگى ش اداره كش
ــتر بين پژوهشگران در حوزه هاى مختلف علم و همكارى و همراهى  تعامل هر چه بيش

بين آنها در انجام پژوهشهاى بين رشته  اى است. 
اميد است كه با استقبال مناسب مردم و پژوهشگران از برنامه هاى اين هفته فرصتى 
ــتداران علم و پژوهش با يكديگر به تعامل بپردازند و بيشتر  ــود تا مردم و دوس فراهم ش
ــازمانها، مراكز پژوهشى و  ــده در مؤسسات، س ــى انجام ش در جريان فعاليتهاى پژوهش

بخشهاى گوناگون كشور قرار گيرند.
در اين راستا، پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله با برگزارى هفته 
ــگاه هفته پژوهش كه  ــركت در نمايش ــخنرانى و كارگاههاى مختلف و ش درهاى باز، س
ــود، تالش نمود  تا  ــات و فنّاورى  برگزار مى  ش ــاله از طرف وزارت علوم، تحقيق ــر س ه
ــتار يك  ــب خواهد بود در اين نوش ــه عمل نمايد. مناس ــالت خود در اين زمين ــه رس ب
ــرزه و راهكارهاى كاهش  ــناخت خطر زمين  ل ــار ديگر به اهميت پژوهش در زمينه ش ب

ــى از آن تأكيد شود. چرا كه كشور ما با قرار گرفتن در يكى از  ــيبهاى ناش خطرها و آس
ــان، تقريباً تمام نقاط، بجز مناطق كوچكى در مركز، زلزله  هاى  لرزه  خيز ترين مناطق جه
بزرگ يا حداقل متوسط را تجربه كرده است؛ به گونه  اى كه تنها در قرن بيستم ميالدى 
ــور رخ داده است؛ بنابراين ايمن سازى كشور در برابر  ــديد در كش بيش از 130 زلزله ش
زلزله يكى از اولويتهاست؛ زيرا در صورت عدم ايمنى در برابر اين رخداد طبيعى، وقوع 
ــارات مالى و تلفات جانى جبران-  ــط مى تواند به خس ــديد و حتى متوس يك زلزله ش
ناپذيرى منجر شود. تجربه زلزله هاى فاجعه  بار منجيل در سال 1369و بم در 1382 و 
چندين زلزله، تنها در دو سال اخير در آذربايجان شرقى، هرمزگان و بوشهر كه على رغم 
بزرگاى متوسط، متأسفانه با خسارات زياد و تلفات انسانى همراه بوده اند، نشان مى  دهد 
كه هنوز راهى طوالنى در شناخت مناطق در معرض خطر كشور از يك طرف و تأمين 

ايمنى مناسب سازه  ها و ساختمانها از طرف ديگر در پيش است.
شايسته است اشاره كنيم كه در آخرين زمين  لرزه مخرب 7 آذر 1392 در منطقه برازجان 
ــتان بوشهر با بزرگاى نه چندان قابل توجه 5/7، عالوه بر از دست رفتن جان هشت نفـر  اس
از هم ميهنان، بر اثر ريزش ديوارهاى غير اصولى و ناايمن در برابر زلزله، سازه  هاى مهندسى، 
ــوله  هاى صنعتى و بيمارستان در فاصله قابل توجه با رومركز زلزله  مانند چندين پل، س
ــى از تـأثير شرايط محلى  ــديد ديده اند. اين آسيبها كه به نظـر مى رسد ناش ــيب ش آس
مكا نهاى ساخت بر شدت ارتعاشات زمين در هنگام زلزله مى باشد، نشان مى دهد از يك 
سو مطالعات و پژوهشهاى پايه در شناخت ميزان واقعى خطر در منطقه صورت نگرفته، 
از سوى ديگر، مطالعات الزم در هنگام ساخت اين سازه  ها نيز بدرستى انجام نشده است 
و اين مسأله همان راه دشوار پيش روست تا بتوان به ايمنى مناسب در برابر زلزله دست 
يافت و بديهى است كه طى اين طريق جز با اهميت دادن به مطالعه و پژوهش در اين 

راستا، حاصل نخواهد شد. 
هفته پژوهش فرصت مناسبى بود كه بتوان يك بار ديگر اهميت مسأله خطر زلزله، 
ــؤولين، مردم و  ــق و پژوهش در اين رابطه را به مس ــته به آن و تحقي ــده  هاى وابس پدي

پژوهشگران يادآورى نمود.
* معاون پژوهش و فّناورى و استاديار پزوهشكده مهندسى ژئوتكنيك 

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد
مـراسم گشـايش هفته پژوهش صبح روز شنبه، 23 آذرماه همراه با گشايش غرفه پژوهشگـاه در محـل نمـايشگاههاى بين المللى تهران آغاز شد.

برگزارى سخنرانيها، كارگاهها و جلسات پرسش و پاسخ از جمله برنامه هاى بزرگداشت هفته پژوهش بود كه به همت معاونت پژوهش و فّناورى پژوهشگاه برگزار گرديد.
ــازه ها" و پروژه  هاى  ــازى لرزه  اى س ــهاى جديد طراحى و مقاوم  س ــيرين و زمين  لرزه 7 آذر 1392 برازجان"، "نگاهى به روش "گزارش فوج زمين  لرزه هاى آذر ماه 1392 قصرش

ــد. ــگاه برگزار ش ــارى، كرج، اراك و داودآباد از جمله كارگاههايى بود كه طى اين هفته در پژوهش ــهرهاى س ريزپهنه  بندى و مديريت بحران ش
سخنرانيهاى "رفتار لرزه  اى سازه  هاى طراحى شده با آيين  نامه هاى مبتنى بر نيرو و تغييرمكان"، "ارزيابى لرزه  اى و مقاوم  سازى سازه هاى بتنى"، "وضعيت امداد و نجات در سوانح 
ــوى ساخت تجهيزات لرزه  نگارى دركشور" (دستاوردهاى پژوهشگاه در سالهاى اخير، ديجيتايزر 24 بيتى، گيرنده  ــادروان، "بيژن دفترى"، "گامهاى مؤثر به س طبيعى در ايران با ياد ش
ــى و اعضاى هيأت علمى پژوهشگاه (تبادل نظر در زمينه سياستگذاريهاى پژوهشى در پژوهشگاه) از ديگر  ــه مشترك مديران پژوهش ــتابنگارى و چاهك گيرنده باند پهن) و جلس ش

ــد.  ــگاه برگزار ش برنامه هايى بود كه در هفته مذكور در پژوهش
همزمان با مراسم اختتاميه هفته پژوهش، پژوهشگران و كارمندان نمونه معرفى شدند

روز چهارشنبه، 27 آذر و همزمان با مراسم اختتاميه هفته پژوهش، پژوهشگران و كاركنان نمونه پژوهشگاه معرفى شدند.
بر اساس ارزيابى عملكرد و امتيازات ترفيع چهار سال اخير اعضاى هيأت علمى، "گروه نظارت و ارزيابى پژوهشگاه"، دكتر "عبدالرضا سروقدمقدم"، عضو هيأت علمى و رئيس 
پژوهشكده مهندسى سازه را به عنوان مدير پژوهشى نمونه و دكتر "مهدى زارع" عضو هيأت علمى پژوهشكده زلزله شناسى و مدير مركز ملى پيش بينى زلزله و دكتر "حميد زعفرانى"، 

عضو هيأت علمى پژوهشكده زلزله شناسى و معاون آموزش و تحصيالت تكميلى پژوهشگاه را به عنوان پژوهشگران برتر سال 92 اعالم كردند.
همچنين در اين مـراسم از كاركنان و مديران برتر پژوهشگاه كه بر اساس ارزيابى عملكرد توسط كميته ارزيابى كاركنان غيرهيأت علمى انجام شده بود، تقدير شد كه در اين 
بخش "بهناز داراب" از گروه نظارت و ارزيـابى به عنوان مدير نمونه، "آزيتـا على يوسفى" از بخش كتابخانه و مركـز اسناد به عنوان كارشناس نمونه و "محسن صفـرى" از بخشهاى 

دفتر طرحهاى عمرانى و مركز ملى شبكه لرزه نگارى باند پهن به عنوان كارمند نمونه سال 92 معرفى شدند. 

با آغاز چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فّناورى  

معاون اول رئيس جمهور، وزير و معاون پژوهش و فّناورى وزارت علوم، 
تحقيقات و فّناورى از غرفه پژوهشگاه بازديد كردند

همزمان با آيين آغاز چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فّناورى، معاون 
ــس جمهور، وزير و معاون پژوهش و فّناورى وزارت علوم، تحقيقات و فّناورى از  اول رئي

غرفه پژوهشگاه بازديد و با آخرين دستاوردهاى علمى-پژوهشى آن آشنا شدند.
ــالمت سازه" و "ديجيتايزرهاى 24  "حسگرهاى شتابنگارى هشدارسريع-پايش س
بيتى نذير" دو مورد از آخرين فّناوريهايى است كه پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و 

مهندسى زلزله بدانها دست يافته است.
دكتر "انوشيروان انصارى"، مدير شبكه ملى باند پهن پژوهشگاه و مجرى طرحهاى مذكور، 

در معـرفى اين تجهيــزات به حضار و بازديدكنندگـــان گفت: پژوهشگــاه بين المللى زلزله 
ــى زلزله در راستاى ارتقاى سطح تجهيزات لرزه نگارى و شتابنگارى خود  شناسى و مهندس

ــاخت حسگرهاى شتابنگارى  اقدام به س
ــيگنال به نوفه  ــت كه نسبت س كرده اس

را40 درصد بهبود مى  بخشد. 
وى افزود: از نكات منحصر به فرد اين 
ــگرها امكان پردازش داده هاى زلزله  حس
درون حسگر است. از اين رو، اين حسگرها 
براى استفاده در سامانه هاى هشدار سريع 

زلزله بسيار كارآمد و مناسبند. 
اين حسگرها براى پايش سالمت سازه نيز حائز اهميت است. كنترل صحت عملكرد 
ــهاى پيش روى مهندسى زلزله  ــازه ها در هنگام وقوع زمين لرزه همواره يكى از چالش س
ــاى خاص از قبيل  ــازه ه ــتابنگارى بر روى س ــت. از اين رو، نصب تجهيزات ش بوده اس
ــت.  ــاختمانهاى بلند و پلها از الزامات طراحى و بهره بردارى اين سازه هاس نيروگاهها، س
ــگرهاى شتابنگارى ساخته شده در پژوهشگاه زلزله قابليت استفاده در اين سازه ها  حس

ادامه در صفحه 10را براى پايش رفتار و سالمت آنها دارد.
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مراسم افتتاحيه چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهاى 
ــنبه، 23 آذرماه با  ــور صبح روز ش پژوهش و فّناورى كش
ــاى  ــس جمهور، وزير علوم، رؤس ــور معاون اول رئي حض
ــم و فّناورى،  ــگاهها و پارك هاى عل ــگاهها، پژوهش دانش
مديران و مسؤوالن پژوهشى دستگاههاى اجرايى و ساير 
ــت اندركاران اين حوزه در محل دائمى نمايشگاههاى  دس

بين المللى تهران برگزار شد.

ــم افتتاحيه اين  ــس جمهور در مراس ــاون اول رئي مع
ــعه پايدار بايد به  ــيدن به توس ــگاه گفت: براى رس نمايش
ــن موضوع در  ــوان اصلى  تري ــاورى به عن ــش و فنّ پژوه
ــلط بر  ــتگذاريها توجه كرد و اين بايد گفتمان مس سياس

جامعه باشد.
ــروز بر پايه  ــزود: جهان ام ــرى" اف ــحاق جهانگي "اس
دانش استوار است و از برنامه سوم توسعه، كاهش اتكا به 
ــت و مهمترين  درآمدهاى نفتى در برنامه قرار گرفته اس
ــا دانش بنيان  ــه اقتصاد دانايى  محور ي ــن زمين كار در اي
ــت؛ كه در اين نوع اقتصاد، پژوهش مهمترين شاخصه  اس

علمى و فّناورى است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: به همين علت سرمايه- 
ــن اولويت در  ــانى مهمتري ــذارى در آموزش نيروى انس گ

ــت؛ بنابراين دولت بايد به مراكز آموزش  توسعه پايدار اس
عالى توجه و نخبگان، محققان و پژوهشگران را شناسايى و 

از آنها حمايت كند و اين كار را در اولويت قرار دهد.
ــد مقاالت  ــبختانه در تولي ــرد: خوش ــح ك وى تصري
ــى رتبه خوبى در منطقه داريم؛ ولى بايد در پژوهش  علم
ــه هم اكنــون  ــرى بــرداريم؛ چــرا ك ــاى بلندتـ گامهـ

بهـره  ورى سرمايه  گذاريهاى مـا كـم است.
ــرمايه گذاريها  معاون اول رئيس جمهور افزود: اگر س
مبتنى بر فّعاليتهاى تحقيقاتى باشد، بسيارى از مشكالت 

اقتصادى و ديگر مشكالت كشور حل خواهد شد. 
ــى را از  ــاى پژوهش ــن مالى طرحه ــوه تأمي وى نح

چالشهاى جدى در عرصه پژوهش برشمرد.
ــش اصلى منابع  ــس جمهور گفت: بخ معاون اول رئي
ــى به بودجه دولتى متكى است و دولت در شرايط  پژوهش
كنونى بودجه  اى محدود دارد، اّما تقاضاها بسيار زياد است. 
ــرى گفت: بايد بخش خصوصى در اين زمينه  جهانگي
فّعال شود؛ اّما چون بازار مصرف در ايران غير رقابتى است، 

بخش خصوصى نيازى به پژوهش احساس نمى كند.
ــكوفايى براى كمك  ــت: صندوق نوآورى و ش وى گف
ــركتهاى دانش بنيان در دريافت منابع مالى تأسيس  به ش
ــت و مى توان تمام منابع نظام بانكى و صندوق  ــده اس ش
ــمت كمك به شركتهاى دانش-  ــعه ملى را هم به س توس

بنيان سوق داد. 
ــدن  ــاره به 20 برابر ش معاون اول رئيس جمهور با اش

ــت: دولت اعالم  ــكوفايى گف ــار صندوق نوآورى و ش اعتب
ــت اگر اين منابع جذب شود، منابع جديدى هم  كرده اس

اختصاص خواهد داد.
ــعه علم و فّناورى  وى گفت: دولت در حمايت از توس
ــت و اين موضوع در  ــركتهاى دانش بنيان مصمم اس و ش

بودجه سال 93 ملحوظ مى شود.
ــاى در خور توجه  ــرى همچنين از موفقيته جهانگي
ــگاهها،  ــادى از جمله پااليش ــور در عرصه هاى اقتص كش
ــهاى زيربنايى سخن گفت  بنادر، سدسازى و ديگر بخش
ــعه واقعى، همتى واال نياز داريم  و افزود: براى نيل به توس
ــتهاى  صحيح و ثبات  ــعه پايدار، اتخاذ سياس و كليد توس

آنهاست.

حلقه مفقوده تبديل ايده به فّناورى را بيابيم
ــم  ــوم، تحقيقات و فّناورى نيز در اين مراس ــر عل وزي
گفت: بايد حلقه مفقوده تبديل دستاوردهاى پژوهشى به 
ــازى را يافت و ضعف توليد ثروت از پژوهش به  تجارى س

فّناورى را جبران كرد.
ــگاه متـوجه  ــا فرجى دانا" افزود: در اين نمايش "رض
ــه فرمودند: "باور  ــام خمينى(ره) را ك ــويم كالم ام مى ش

كنيد مى توانيم" تا چه اندازه به بار نشسته است.
وزير علوم عنوان كرد: ما بخش آموزشى خوبى داريم 

و آموزش خوب ريشه پژوهش خوب است.
وزير علوم گفت: به دنبال حلقه مفقوده تبديل ايده ها 

به فّناورى هستيم.
ــته  ــال گذش ــى دانا اضافه كرد: در طول 10 س فرج
ــد و پارك هاى علم و فّناورى در  ــاهد ايجاد مراكز رش ش
ــاى علم و فّناورى  ــم و در واقع پارك ه ــگاهها بودي دانش
ــتقل در  ــتانها به صورت مس ــكل گيرى در اس عالوه بر ش
ــكل گرفته است و ما در نسل اول  كنار دانشگاهها نيز ش
ــگاه آموزش محور، در نسل دوم شاهد  انقالب شاهد دانش
دانشگاه پژوهش محور و در نسل سوم شاهد دانشگاههاى 

كارآفرين هستيم.
ــه اين ايده هاى  ــوم در ادامه گفت: پس از ارائ وزير عل
نوآورانه مشخص شد كه نهادى نداريم كه از اين ايده ها هر 

چند كه توجيه داشته باشد حمايت كند؛ بنابراين، نيازمند 
نهادهايى هستيم كه از اين طرحها پشتيبانى كند. بر اين 
اساس، صندوق نوآورى و شكوفايى با هدف ارائه تسهيالت 

به شركتهاى دانش بنيان در دولت گذشته شكل گرفت.
ــه طور معمول در دنيا از هر 10 طرح  وى ادامه داد: ب
و ايده، شش ايـده شكست مى خـورد و چهار ايـده بــاقى 
ــاى باقيمانده مى تواند  ــى ماند كه همين ميزان از ايده ه م

ضرر ايده هاى قبلى را جبران كند.
ــكوفايى  ــاره به صندوق نوآورى و ش فرجى دانا با اش

ــه سال، سه هزار ميليارد تومان  گفت: قرار بود كه طى س
توسط اين صندوق توزيع شود؛ اما تنها 25 ميليارد تومان 
ــت و در جلسه هيأت دولت بر  در اين صندوق وجود داش
ــد 500 ميليارد تومان  ــاس نظر دكتر روحانى قرار ش اس
ــن صندوق قرار گيرد و رئيس جمهور در اين زمينه  در اي
عنوان كرد كه اگر اين ميزان مصرف شود، در صورت لزوم 

باز براى اين صندوق اعتبار در نظر گرفته مى شود.
ــخنانش اظهار اميدوارى كرد كه روز  وى در پايان س
به روز زنجيره آموزش، پژوهش و توليد فّناورى و تجارى-

ــى آرام در آموزش و  ــود و با ايجاد فضاي ــازى قويتر ش س
پژوهش شاهد ارتقاى هر چه بيشتر ايران اسالمى باشيم.

در دنياى امروز، سـرمايه گـذارى در امر تحقيقات 
و توليد علم با توان اقتصادى و سياسـى كشـورها 

رابطه مستقيم دارد
ــى وزير علوم،  دكتر "وحيد احمدى"، معاون پژوهش
ــم  ــخنانى در اين مراس ــات و فّناورى  نيز طى س تحقيق
ــته  ــاختار اقتصادى دنياى امروز با گذش با بيان اينكه س
ــاختهاى  ــى تفاوت دارد، تصريح كرد: زيرس به طور اساس
سخت  افزارى و دارايى هايى مشهودى كه تا ديروز در يك 
ــت، جاى خود را  ــگاه اقتصادى نقش تعيين كننده داش بن
ــد و دارايى هاى  ــوآورى، ابداع، خلق محصوالت جدي به ن
ــورهايى كه  ــه همين منظور، كش ــزارى داده اند. ب نرم اف
ــم و فّناورى جهان را  ــهم قابل مالحظه اى از توليد عل س
ــعه يافته و  به خود اختصاص داده اند. از نظر صنعتى توس
در عرصه بين المللى از توان اقتصادى و سياسى بيشترى 

برخوردارند. 
ــذارى در امر  ــرمايه گ ــت: در دنياى امروز، س وى گف
تحقيقات و توليد علم با توان اقتصادى و سياسى كشورها 
ــتقيم دارد. بر اين اساس، بكارگيرى و مديريت  رابطه مس
ــد نوآورى و  ــح دانش در هر جامعه اى زيربناى رش صحي
ــد  ــت. به همين منظور، الزمه رش ــكوفايى خالقيتهاس ش
ــروز، مراكز توليد دانش، فّناورى و  اقتصادى در دنياى ام
مهارتهاى فنى است كه از جمله مهمترين آنها دانشگاهها 
ــه عنوان ركن  ــى و فنّاورى  اند كه بايد ب ــز پژوهش و مراك
ــعه همه جــانبه كشور مورد حمـايت  اسـاسى در تـوس

قرار گيرند.
ــه پيش روى  ــى ك ــؤاالت اساس ــدى يكى از س احم
كشورهاى كمتر توسعه  يافته قرار دارد را چگونگى ايجاد 
ــركتها و هسته هاى فّناور و پاسخ اين سؤال را  و تقويت ش

كارآفرينى مبتنى بر فّناورى عنوان كرد.
ــان، علم و هنر  ــى دانش بني ــه وى، كارآفرين به گفت
ــعه  ــايى و بهره بردارى از فرصتها براى ايجاد و توس شناس
مشاغل جديد و به عبارتى، فعاليتى خالق و كسب ارزش 

افزوده است.
ــك قابليت ذاتى  ــرد: كارآفرينى ي ــدى تأكيد ك احم
ــابى و قابل پرورش و شيوه اى عملى  ــت؛ بلكه اكتس نيس
ــت.  ــش، دقت و كار هدفمند اس ــت كه الزمه اش دان اس
ــورهاى  ــت كه كش ــه دهه اس به همين دليل، بيش از س
ــرفته صنعتى بحث كارآفرينى دانش بنيان را به طور  پيش
ــبختانه در سالهاى  جدى مورد توجه قرار داده اند و خوش
ــژه اى به اين امر  ــور توجه وي ــگاههاى كش اخير در دانش

صورت گرفته است.
ــرايط حاضر بر اساس قوانين  وى با بيان اينكه در ش
موجود، وزارت علوم به عنوان پايگاه اصلى توليد و اشاعه 

در چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فّناورى مطرح شد:

پژوهش الزمه رسيدن به اقتصاد دانش بنيان و توسعه پايدار استپژوهش الزمه رسيدن به اقتصاد دانش بنيان و توسعه پايدار است
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ــعه و  ــت ويژه اى در روند توس ــاورى از اهمي ــش و فّن دان
ــت، تصريح  ــرفت فعاليتهاى فن آفرينى برخوردار اس پيش
ــه خاصى به  ــن وزارتخانه توج ــبب اي ــرد: به همين س ك
ــتا، يكى  ــات دارد. در اين راس ــازى تحقيق امر تجارى  س
ــاى مرتبط با  ــتر به فعاليته ــات الزم، توجه بيش از اقدام
ــه ارتقاى اعضاى هيأت  ــات و نوآوريها در آيين نام اختراع
ــت كه البته هنوز كافى نيست و بايد فعاليتهاى  علمى اس
ــعه فّناورى، بيش از اين مورد توجه  منجر به ايجاد و توس

قرار گيرد.
ــى وزرات علوم در  ــت: از جمله اقدامات اساس وى گف
ــان مى توان به  ــب و كار دانش بني ــت حمايت از كس جه
"تسريع تمام مشوقها و معافيتهاى قانونى مراكز، مؤسسات 
ــركتهاى دانش بنيان در شهركهاى  و شركتهاى فّناور، ش

فّناورى و مراكز رشد و پارك هاى علم و فّناورى"، "تمهيد 
ــاز وكارهاى الزم براى گسترش همكاريهاى آموزشى،  س
ــار فّناورى  ــى و فّناورى بين المللى، انتقال و انتش پژوهش
ــورهاى ديگر"  ــور و صادرات فّناورى به كش در داخل كش

اشاره كرد.
ــوقهاى الزم به  ــزام و يا ارائه مش ــدى افزود: ال احم
طرفهاى خارجى قراردادهاى بين المللى، سرمايه گذاران 
ــور  ــركتهاى صادر كننده كاال و خدمات كش خارجى، ش
براى انتقال بخشى از فعاليتهاى تحقيق و توسعه مربوط 
ــور، انجام آن با مشاركت طرفهاى داخلى و  به داخل كش
تدوين برنامه راهبردى ايجاد مناطق ويژه علم و فّناورى 
ــرزمين با لحاظ كردن  ــاس آمايش س ــور بر اس در كش
ــوراى  ــط ش ــيم كار ملى و منطقه اى توس مزيتها و تقس
ــت كه دولت موظف است  عالى عتف از ديگر مواردى اس
ــتاوردهاى  ــتاى بهبود فرآيندهاى بكارگيرى دس در راس
ــازى فّناورى در كشور مورد توجه  ــى و تجارى س پژوهش

قرار دهد.
وى اظهار كرد:   دولت بايد در تعامل با دستگاههاى اجرايى، 
تشويق آنها در حمايت از شكل گيرى مؤسسات و شركتهاى 
ــى و فّناورى از  ــان، ارائه امكانات، خدمات علم دانش  بني
قبيل منابع و تجهيزات پژوهشى، آزمايشگاهها و كارگاهها 

با نرخ ترجيحى يارى رساند.
ــان كرد: اجراى قانون  احمدى در ادامه خاطرنش
ــان،  ــش بني ــركتهاى دان ــات و ش ــت از مؤسس حماي
ــون در تعامل با  ــى قان ــع اجراي ــع موان ــرى رف پيگي
ــور و تدوين  ــاورى رئيس جمه ــى و فّن ــت علم معاون
دانشگاهها  از  ــى  زايش شركتهاى  ــيس  تأس شيوه  نامه 
ــور از ديگر مواردى است كه  ــگاههاى كش و پژوهش

بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــى وزير علوم در بخش پايانى سخنان  معاون پژوهش
ــى رود، در اين برهه از زمان،  ــود تصريح كرد: انتظار م خ
دانشگاهها با كمك مراكز تحقيقاتى و فّناورى و با رويكرد 
ــگاهى را به توان  خالقانه و مدبرانه، دانش آموختگان دانش
ــازى مجهز كنند  كارآفرينى از طريق آموزش و فرهنگس
ــر تحصيل در  ــه نفس كه عالوه ب ــى با اعتماد ب و جوانان
ــند  ــگاهها مجهز به دانش و مهارت كارآفرينى باش دانش
ــت  ــا بتوانند به جاى پش ــا آنه ــه دهند ت ــل جامع تحوي
ميزنشينى و استخدام شدن توسط ديگران با جست وجوى 
فرصتهاى فراوانى كه در عرصه اقتصادى، كشور به صورت 
ــاى كارآفرينى خـود  ــوه دارد، جامعه را از فعـاليته بالقـ

بهره مند كنند.
ــاى دانشگاهها و  ــان كرد: رؤس وى در پايان خاطرنش
ــالهاى  اعضاى هيأت علمى بايد تالش كنند تا در طول س
ــعه كشور دانشگاههاى نسل سوم  اجراى برنامه پنجم توس
تحت عنوان دانشگاههاى كارآفرين را در كشور شكل دهند.

معرفى و تقدير از برترين  هاى پژوهش كشور 
ــومين روز از  ــنبه، 25 آذرماه همزمان با س روز دوش
ــعار "پژوهش و  ــال با ش ــه پژوهش و فّناورى كه امس هفت
ــد، در مراسمى با  ــعه پايدار" برگزار ش فّناورى، كليد توس
حضور دكتر حسن روحانى، رئيس جمهور در سالن اجالس 

سران از برترين هاى پژوهش در كشور تجليل شد.
ــى دانا، وزير  ــم كه با حضور دكتر فرج ــن مراس در اي
علوم، تحقيقات و فّناورى و جمعى از مسؤوالن حوزه علم 
و فّناورى كشور برگزار شد، 47 پژوهشگر، مدير پژوهشى، 
مؤسسه پژوهشى، مركز رشد فّناورى، واحد فّناور و پارك 
ــم و فّناورى، با اهداى جوايز و اعطاى لوح، مورد تقدير  عل

قرار گرفتند.
پژوهشگران برگزيده دانشگاههاى كشور 

بر اساس اين گزارش، دكتر تورج محمدى (پژوهشگر 
ــيمچى  ــى)، دكتر عبدالرضا س ــى مهندس ــر گروه فن برت
ــگر برتر گروه فنى مهندسى)، دكتر نيما امجدى  (پژوهش
ــر نادر زالى  ــى)، دكت ــگر برتر گروه فنى مهندس (پژوهش
ــى بهزادفر  ــر)، دكتر مصطف ــروه هن ــگر برتر گ (پژوهش
ــا نيكبخت  ــر)، دكتر غالمرض ــگر برتر گروه هن (پژوهش
بروجنى (پژوهشگر برتر گروه دامپزشكى)، دكتر محمود 
ــتان (پژوهشگر برتر گروه كشاورزى)، دكتر  شفاعى بجس
ــگر برتر گروه كشاورزى)، دكتر  زهرا امام جمعه (پژوهش
ــگر برتر گروه كشاورزى)، دكتر  محمد خانجانى (پژوهش
ــانى)، دكتر  ــروه علوم انس ــگر برتر گ ــادل آذر (پژوهش ع
ــانى)، دكتر  ــگر برتر گروه علوم انس نجمه حميد (پژوهش
ــگر برتر گروه علوم انسانى)، دكتر  كريم صادقى (پژوهش
ــوم پايه)،  ــر گروه عل ــگر برت ــر قليوند (پژوهش محمدباق
ــروه علوم پايه)،  ــگر برتر گ دكتر عليرضا ختانى (پژوهش
ــگر برتر گروه علوم  ــينخانى (پژوهش ــامان حس دكتر س
ــر گروه علوم  ــگر برت ــگرى (پژوهش پايه)، دكتر رضا عس
ــر گروه علوم  ــگر برت ــه)، دكتر بهزاد مهرابى (پژوهش پاي
ــگر برتر  ــمى پيربلوطى (پژوهش ــه)، دكتر عبداله قاس پاي
ــالمى) دكتر حميد ماجدى (پژوهشگر  ــگاه آزاد اس دانش
ــود قرآن نويس  ــالمى)، دكتر محم ــگاه آزاد اس برتر دانش
ــالمى)، محمد رياحين  ــگر برتر دانشگاه آزاد اس (پژوهش
ــى كاربردى)، رقيه  ــگاه جامع علم ــگر برتر دانش (پژوهش
اشرفى يورقانلو (پژوهشگر برتر دانشگاه فنى-حرفه اى) و 
دكتر عبدالرسول قرائتى جهرمى (پژوهشگر برتر دانشگاه 
پيام نور) به عنوان برترين پژوهشگران گروههاى مختلف 

دانشگاههاى كشور برگزيده و معرفى شدند. 

پژوهشـگران و مديران پژوهشـى برگزيده 
وزارتخانه ها و دستگاههاى اجرايى و مديران 
پژوهشى دانشگاهها و مؤسسات پژوهشى

ــش و فّناورى،  ــت هفته پژوه ــم گراميداش در مراس
ــى برگزيده وزارتخانه ها و  ــگران و مديران پژوهش پژوهش
ــتگاههاى اجرايى و نيز مديران پژوهشى دانشگاهها و  دس
ــى معرفى و تجليل شدند كه بر اساس  مؤسسات پژوهش
ــت اعالم شده، دكتر مهدى فتح اله (مدير پژوهشى  فهرس
ــتگاههاى اجرايى)، دكتر عباسعلى  برتر وزارتخانه ها و دس
ــر وزارتخانه ها و  ــى برت ــى مغانجوقى (مدير پژوهش مطلب
ــى عنايتى (مدير  ــى)، دكتر احمدعل ــتگاههاى اجراي دس
ــتگاههاى اجرايى)،  ــا و دس ــر وزارتخانه ه ــى برت پژوهش
ــى برتر دانشگاهها  ــعود تجريشى (مدير پژوهش دكتر مس
ــى تبريزى  ــر مهرداد امام ــى)، دكت ــات پژوهش و مؤسس

ــگاهها و مؤسسات پژوهشى)،  ــى برتر دانش (مدير پژوهش
ــى برتر دانشگاهها  دكتر محمدعلى بهدانى (مدير پژوهش
ــكوفه نيكفر(پژوهشگر برتر  ــى)، ش ــات پژوهش و مؤسس
ــال آزادبخت  ــى)، لي ــتگاهاى اجراي ــا و دس ــه ه وزارتخان
ــتگاههاى اجرايى  ــا و دس ــر وزارتخانه ه ــگر برت (پژوهش
مرتضى محمودى (پژوهشگر برتر وزارتخانه ها و دستگاههاى 

اجرايى)، دكتر حجت اله ربانى (پژوهشگـر برتر وزارتخانه 
ــد عزتى مصلح  ــى)، دكتر مجي ــتگاههاى اجراي ها و دس
ــتگاههاى اجـرايى)،  ــر وزارتخانه ها و دس ــگر برت (پژوهش
ــگـر برتــر وزارتخـانه ها و  دكتـر فاطمه سفيدكن (پژوهش
ــگر برتر  ــتگاههاى اجرايى)، دكتر راضيه لك (پژوهش دس
ــى)، دكتر كورش پرند  ــتگاههاى اجراي وزارتخانه ها و دس
(پژوهشگر برتر وزارتخانه ها و دستگاههاى اجرايى)، دكتر 
مصطفى عرفانى (پژوهشگر برتر وزارتخانه ها و دستگاههاى 
ــى محمدى زيارانى (پژوهشگر برتر  اجرايى)، دكتر قدس
ــتگاههاى اجرايى) جوايز خود را در اين  وزارتخانه ها ودس

بخش دريافت كردند.
مؤسسـات پژوهشـى و پـارك هـاى علم و 

فّناورى برتر 
سومين بخش از جوايز برگزيده هاى پژوهش كشور به 
ــات پژوهشى برتر، واحدهاى فّناور برتر، مراكز رشد  مؤسس
ــاورى برتر اختصاص  ــارك هاى علم و فّن ــاورى برتر و پ فّن

داشت.
ــگاه صنعت نفت (مؤسسه پژوهشى  در اين بخش، پژوهش
ــه  برتر)، مركز تحقيقات فّناورى اطالعات و ارتباطات (مؤسس
ــازى  ــز تحقيقات هنر، معمارى و شهرس ــى برتر)، مرك پژوهش
ــيخ بهايى  ــى برتر)، پارك علم و فّناورى ش ــه پژوهش (مؤسس
ــان  ــر)، پارك علم و فّناورى خراس ــم و فّناورى برت (پارك عل
جنوبى (پارك تازه تاسيس برتر)، مركز رشد واحدهاى فّناورى 
پارك استان آذربايجان شرقى (مركز رشد فّناورى برتر)، مركز 
ــالمى واحد قزوين (مركز رشد فّناورى  ــگاه آزاد اس رشد دانش
برتر) و شركت سينا ارتباط به عنوان (واحد فّناور برتر دانشگاه 

آزاد اسالمى) معرفى شدند. 

 ادامه معاون اول رئيس جمهور، وزير و 
معاون پژوهش و فّناورى... 

ــگرها در داخل  ــارى تصريح كرد: اين حس دكتر انص
كشور ساخته شده و هزينه ساخت آن بسيار كمتر از مشابه 
ــت. همچنين قابليت برنامه  نويسى بر روى  خارجى آن اس
حسگر و انجام پردازشهاى الزم يكى از قابليتهاى منحصر 

به فرد آن است كه مشابه خاصى براى آن وجود ندارد. 
ــط  ــى نذير" توس ــاى 24 بيت ــاخت "ديجيتايزره س
ــگاه دستاورد ديگرى بود كه مدير شبكه ملى باند  پژوهش
ــه بازديدكنندگان  ــگاه در حين اين ديدار ب پهن پژوهش
ــى شبكه هاى  معرفى نمود و گفت: يكى از نيازهاى اساس
ــتگاههاى ديجيتايزر با هدف  ــتفاده از دس لرزه نگارى اس
تبديل سيگنال هاى آنالوگ دريافتى از حسگرهاى لرزه اى 
به سيگنال ديجيتال، ذخيره و ارسال اين سيگنال هاست 
ــا ديجيتايزرهاى خارجى  ــور ب ــا كنون عمده نياز كش و ت
تأمين مى شد كه با ساخت آن توسط پژوهشگاه عالوه بر 
صرفه جويى مالى 25 درصدى در مقايسه با نمونه خارجى ، 
دانش فنى و علمى كسب شده در اين راستا، امكان تعمير 

ديجيتايزرهاى موجود در كشور را نيز به همراه آورد.
قابل ذكر است كه چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهاى 
پژوهش و فّناورى صبح روز شنبه، 23 آذرماه، همزمان با 
ــگاههاى تهران  آغاز هفته پژوهش در محل دائمى نمايش

آغاز و به مدت يك هفته ادامه داشت.

ش و شژپ و ژپ
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اولويتهاى پژوهشى در علوم و فنون زلزله در ايران 

تهيه و تنظيم: پروانه پيشنمازى

رئيس مركز ملى پيش بينى زلزله "شناخت 
پيشينه رخدادهاى لرزه اى در ايران"، "توجه به 
خطرپذيرى زياد لرزه اى شهر تهران" و "توسعه 
واحدهاى پژوهش و توسعه R&D" را از جمله 
ــم زلزله در  ــى عل مهمترين اولويتهاى پژوهش

ايران دانست.
دكتر "مهدى زارع" كه روز 16 آبان در يك 
نشست علمى به مناسبت هفته جهانى علم در 
ــى در علوم و فنون زلزله در ايـران" سخن  ــينيه ارشاد در مورد "اولويتهاى پژوهش حس
مى گفت، ضمن اعالم مطلب فوق افزود: اولويتهاى پژوهشى در ايران بايد با رويكردهاى 
كاهش خطرپذيرى زلزله، تالش براى ساماندهى فعاليتها، امكانات و تجهيزات به صورت 
ــبكه علمى پژوهشى در زمينه زلزله در سطح ملى و بين المللى (با هدف بهره بردارى  ش

در كشور) و در نهايت مديريت خطرپذيرى سانحه تعيين شوند.
ــانحه"، اين مقوله را  ــردن "مديريت خطرپذيرى س ــد بر جدى تلقى ك ــا تأكي وى ب
ــام داد. به عبارت  ــل انتظار بايد انج ــانحه قاب ــت كه براى س مجموعه فعاليتهايى دانس
ديگر، در مناطقى كه احتمال سانحه بزرگ وجود دارد، پيش از بروز، با روشهاى علمى 
ــت  ــارت بار آن و در هنگام و پس از رخداد با هماهنگى و هدايت درس پيامدهاى خس

اطالعات و نيروها، خسارات را كاهش داد.
ــگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، تهران  اين عضو هيأت علمى پژوهش
را مصداق بارز اعمال و اجراى مديريت خطرپذيرى سانحه دانست و تصريح كرد: توجه 
به مديريت خطرپذيرى در كالن شهر تهران به عنوان پايتختى با بيش از 12/5 ميليون 
جمعيت كه در معرض خطرپذيرى زياد زلزله است و هر نوع زلزله شديد در نزديكى يا 
ــدوده آن كه موجب بروز يك فاجعه ملى و رويدادى با تبعات بين المللى خواهد  در مح

بود، يك ضرورت است.
دكتر زارع گفت: سى سال قبل، در دنيا در بحث مديريت سانحه يا بحران بيشتر به 
پدافند غيرعامل يا دفاع غيرنظامى مى پرداختند. اين رويكرد بتدريج به سمت كمكهاى 
ــه جاى واكنش  ــردن رفتار علمى ب ــانحه و امداد (جايگزين ك ــخ به س ــرارى، پاس اضط
ــى هنگام بروز سانحه)، كمكهاى بشردوستانه، مديريت اضطرارى، حفاظت غير  احساس
ــالهاى اخير جاى خود را به رويكرد  ــانحه رفت و سرانجام در س نظامى، جلوگيرى از س

مديريت خطرپذيرى سانحه داده است.
ــى از زلزله در ايران و  ــارات ناش ــر زارع با نگاهى اجمالى و توصيف آمارى خس دكت
جهان، تصريح كرد: حدود دو ميليون انسان از ابتداى سده بيستم تا كنون (حدود 110 
سال) در زمين لرزه هاى مختلف در دنيا كشته شده اند. حدود 120 هزار نفر از اين تلفات 
ــت. بر اساس گزارش  ــتم در ايران اس ــده بيس مربوط به آمار تلفات زلزله ها از ابتداى س
سازمان ملل متحد (UNISDR) در سالهاى 2000 تا 2012، سوانح طبيعى موجب 1/9 
ميليون نفر كشته، 2/9 ميليون نفر مجروح و مصدوم و آسيب ديده و 1/7 تريليون دالر 
ــارت مالى در جهان شده است. حدود نيمى از اين آسيبها به رخداد زمين لرزه ها در  خس
اين بازه زمانى در جهان مربوط است. در جهان، ساليانه  حدود 13000 زلزله با بزرگاى 
ــا 4/9 ، 1300  زلزله با بزرگاى بين 5 تا 5/9، 130 زلزله با بزرگاى 6 تا 6/9،  ــن  4 ت بي
يك زلزله با بزرگاى  8 تا 8/9  و 0/1 زلزله (هر 10 سال يك زلزله) با بزرگاى بين 9 تا 
9/5 (بزرگترين زلزله ثبت شده در تاريخ)  به وقوع مى پيوندد. در ايران هر سال حدود 
ــا بزرگاى  4 تا 4/9، 25 زلزله با بزرگاى  5 تا 5/9،  دو زلزله با بزرگاى  6  ــه ب 250 زلزل

تا 6/9،  و 0/2 زلزله (هر ده سال حدود دو) با بزرگاى 7 تا 7/9 رخ مى دهد.  
دكتر زارع افزود: اين آمار نشان مى دهد كه حدود 90 درصد از تغيير شكلهايى كه 
ــور ما اتفاق مى افتد بدون لرزه و حدود 10 درصد با زلزله همراه  ــته زمين كش در پوس
ــبيه تمام آهنگهايى كه در  ــت و آن 10 درصد هم آهنگ مشخصى دارد. آهنگى ش اس

طبيعت واقع مى شود.               
ــهاى صورت گرفته براى اين آهنگ خاص در  ــاره به شمارش ــناس با اش اين زلزله ش
نواحى شهرهاى تهران و تبريز گفت: بر اساس شمارشهاى صورت گرفته در شعاع 200 
ــاالنه پنج زلزله با بزرگاى بين 4 تا 5، هر دو سال يك زلزله  ــهر، س كيلومترى اين دو ش
ــال يك زلزله با  ــال يك زلزله با بزرگاى 6 تا 7 و هر 200 س با بزرگاى 5 تا 6، هر 20 س

بزرگاى بين 7 تا 8 رخ مى دهد
ــى در مديريت علوم و فنون زلزله در ايران، هدف  وى با توجه به اولويتهاى پژوهش
ــاس تجـربيات ملى و  ــش خطرپذيرى زلـزله در ايران  و منطقه بـر اس ــى را كـاه اصـل
بين المللى دانست و گفت: مطلوبست همزمان با توسعه علم و فّناورى، افزايش توليدات 

علمى و فنى در زمينه زلزله نيز تجربه شود.
ــعه اى اولويتهاى پژوهشى در  دكتر زارع مواردى را از ملزومات اهداف اجرايى–توس

حيطه زلزله در كشور دانست، از جمله: 
- توليد دانش علمى، جستجو و كشف علمى؛ 

ــى قابل انعطاف و  ــاركت  علمى ملى و بين المللى با مديريت پژوهش ــعه مش - توس
انطباق با شرايط و تمركز بر نتايج و توليدات؛

ــخگويى به نيازهاى موجود براى   - فراهم آوردن دانش علمى و فنى الزم براى پاس
كاهش خطرپذيرى در ايران؛ 

ــراى تضمين  ــد و فّناورى نو ب ــاى علمى جدي ــر روى ظرفيته ــرمايه گذارى ب - س
پاسخگويى به چالشهاى آينده؛ 

- توجه خاص به نوآورى در عين حركت در استانداردهاى مطلوب بين المللى؛ 
- ايجاد ارتباط پژوهشى-مديريتى با دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات پـژوهشى 
بين المللى، مؤسسات دولتى داخلى و واحدهاى پژوهشى فعال در بخش خصوصى 
ــبكه اى علمى- با اطمينان كافى از فرآيند توليد دانش در اين زمينه بر مبناى ش

ملى-بين المللى عملياتى شده؛ 
- توليدات علمى مورد توجه و استفاده در كشور و در سطح جهان؛ 

- ظرفيت سازى علمى براى جذب عضو هيأت علمى، پژوهشگر ميهمان و دانشجوى 
خارجى در پژوهشگاه زلزله؛ 

ــى بر روى ميزان تأثير و اهميت توليدات علمى مركز، تالش مداوم افزايش  - ارزياب
اين اثر بر روى مديريت منابع، مقررات و سياستگذاريها؛ 

- توسعه توليد علم و فّناورى در دانش و فن زلزله در ايران و در جنوب غرب آسيا؛ 
- افزايش انتشار كتاب، نقشه و انتشارات چندرسانه اى از نتايج پژوهشهاى به عمل 

آمده براى كاربرد در اهداف آموزشى و ترويجى.
ــاماندهى  ــى زلزله ايران، س ــعه واحدها و مراكز پژوهش ــه، توس ــر زارع در ادام دكت
پايگاه داده هاى علمى زلزله ايران، توسعه فّناوريهاى مرتبط با علوم و فنون زلزله، توسعه 
ــات درجه يك پژوهشى در سطح  ــاركت با مؤسس ــطح مش همكاريهاى بين المللى در س
ــدار زلزله در ايران را از جمله برنامه هاى  ــعه برنامه آكادميك پيش بينى و هش جهان و تـوس
علمى در راستاى گسترش پژوهش در حيطه علوم و فنون زلزله در ايران دانست و گفت: 
توسعه واحدها  و مراكز پژوهش و توسعه زلزله ايران بدين معناست كه در يك بازه زمانى 
ــى در نقاط مختلف لرزه خيز كشور به  ــاله مراكز پژوهش ــخص، به عنوان مثال، ده س مش
عنوان نودهاى فعاليتهاى پژوهشى در امر زلزله بويژه در مناطق زلزله زده قبلى ايران  نظير 
ــان رضوى، سلماس در استان آذربايجان غربى، اردكول قائن در  فردوس در استان خراس

استان خراسان جنوبى، بم در استان كرمان و منجيل در استان گيالن ساماندهى شود.
ــى زلزله ايران نيز به معنى ايجاد بايگانى  ــاماندهى پايگاه داده هاى علم منظور از س
ــاس زمان رخداد در قبل از سده بيستم و پس از سال  ــتندات زلزله هاى ايران بر اس مس
ــتهاى ثبت زلزله هاى ايران و دستگاههاى لرزه نگارى  1900، ايجاد بايگانى كامل نگاش
ــزش و روانگرايى در هنگام زلزله هاى ايران،  ــته تا كنون، ايجاد بايگانى زمين لغ از گذش
ــكل موج ((Wave Form) زمين لرزه هاى ثبت شده در ايران  ساماندهى كاتالوگ ها،  ش
و پيش نشانه هاى غير لرزه اى زلزله است كه در نهايت به عملياتى شدن الگوهاى قابل 

تشخيص از شكل موج زلزله  ها، با استفاده از اطالعات اين بانك منجر مى شود.
ــى در ايران را توسعه آزمايشگاه ابزارهاى  ــعه ابزارها و تجهيزات زلزله شناس وى توس
ــعه تجهيزات لرزه نگارى و سنجش هاى لرزه اى  ــلش و زمين، توس لرزه نگارى و مدل گس
ــعه تجهيزات ژئوتكنيك و ارتعاش و ديناميك خاك،  توسعه تجهيزات  ــى، توس و ارتعاش
ــرفته   ــگاه پيش ــخ زمين در هنگام زلزله، راه اندازى آزمايش ــازى تمام مقياس پاس مدلس
ژئوتكنيك،  سانتريفيوژ پژوهشگاه زلزله، توسعه نجهيزات سه محورى ديناميكى سنگ  و 
ــعه تجهيزات برش ساده، راه اندازى آزمايشگاه پيشرفته ديناميك سازه، توسعه مدل  توس
ــازى و مدل هاى سازه ها را از جمله  ــازه ها، توسعه تجهيزات مقاوم س به اندازه واقعى از س

مصاديق و ملزومات توسعه فّناوريهاى مرتبط با علوم و فنون زلزله در كشور دانست.
اين عضو هيأت علمى، توسعه پيش بينى زلزله با رصد چند پارامترى، از پايش لرزه ها 
و تغييرات ژئوفيزيكى در زمين تا  توسعه گروههاى آكادميك و هماهنگ كردن فعاليت 
ــبكه اى اين گروهها، توسعه سامانه ملى هشدار زلزله در ايران در يك بازه زمانى پنج  ش
ــعه برنامه آكادميك  ــامانه بر خط پيش يابى را از محورهاى اصلى توس ــاله و ايجاد س س

پيش بينى و هشدار زلزله در ايران ذكر كرد. 
ــطح مشاركت با مؤسسات  ــعه همكاريهاى بين المللى در س دكتر زارع در پايان توس
ــاركت در پروژه هاى تحقيقاتى با مؤسسات  ــى در سطح جهان را مش درجه اول پژوهش
ــى در جهـان بر پايه به اشتراك گذاشتن دانش و اجـراى  بين المللى درجه اول پـژوهش
ــگاهى از سوى پژوهشگران ايرانى و محققان و با  برنامه هاى مطالعاتى ميدانى و آزمايش

حضور محققان و دانشجويان از مؤسسات پژوهشى درجه اول در دنيا عنوان نمود.
ــيار و عضو هيأت علمى  ــناس، دانش ــت كه دكتر مهدى زارع، زلزله ش قابل ذكر اس
ــى و مهندسى است كه تا  ــگاه بين المللى زلزله شناس ــكده زلزله شناسى پژوهش پژوهش
مهرماه سال جارى به مدت شش سال مسؤوليت معاونت پژوهشى و فّناورى پژوهشگاه 
را عهده دار بود و در حال حاضر با عنوان رئيس مركز ملى پيش بينى زلزله در پژوهشگاه 

مشغول فعاليت است.
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ــدد در نقاط  ــارب زلزله هاى متع تج
ــر نقش اصلى  ــا، تأكيدى ب مختلف دني
اهالى محل، بويژه همسايگان، در كاهش 
ــل، هنگام و  ــوب زلزله در قب ــار نامطل آث
بويژه در امداد رسانى بعد از زلزله است و 
ــان مى  دهد كه در بيشتر مواقع افراد  نش
ــند كه در  ــرادى مى باش ــه اولين اف محل
ــد به كمك  ــزرگ مى توانن ــه هاى ب زلزل
همسايگان خود بشتابند. بر اين اساس، اين نوشتار با هدف ارائه آموزش و فعال نمودن 
ــهر صورت گرفته تا قبل از  ــردم محلى و گروههاى مختلف مردم در محله هاى هر ش م
سانحه به صورت دو جانبه  با دولت محلى (Local Government) همكارى نمايند و با 
افزايش توانمنديهاى خود و يا به روز رسانى آنها بتوانند قبل از زلزله و بخصوص بالفاصله 
پس از آن، تا زمان رسيدن گروههاى نجات و امداد به مناطق آسيب ديده، به طور مؤثر 
به يكديگر كمك نمايند. در اين راستا، ابتدا بايد نقش اعضاى جامعه در سه مرحله قبل، 

هنگام و پس از زلزله در نظر گرفته شود. 
در مرحله اول، نقش اصلى مردم كسب آمادگى است. در اين مرحله، افراد بايد  در 
دوره هاى آموزشى كه توسط كارشناسان ذى ربط برگزار مى شود، شركت فعاالنه داشته 

باشند. مواردى از جمله: 
- ايمن  سازى ساختمانها و چگونگى پناهگيرى؛ 

ــات  ــركت فعال در دوره  هاى مربوط به طرح خودامدادى محله  اى و ديگر جلس - ش
مربوط به آن در مقياسهاى مختلف؛ 

- چگونگى انجام وظيفه به طور مؤثر در آماده سازى برنامه  هاى اضطرارى؛ 
- فعاليتهاى پس از زلزله بر اساس برنامه هاى اضطرارى؛

- انجام امور و وظايف در ارتباط با مسائل فوق. 
در مرحله دوم، پناهگيرى مردم كه در مرحله آمادگى به آنها آموزش داده شده است.   
در مرحله سوم، وظيفه مردم اجراى نقشهايى است كه بر اساس آموزشهاى نجات، 
ــده  امداد، تخليه اضطرارى و غيره با توجه به طرح خودامدادى محله  اى به آنها داده ش

است. 
يكى از جنبه هاى اصلى براى آمادگى، ايجاد ارتباطات مناسب ميان دولت و جامعه 
ــت تا بتوان مشاركت مناسبى را در ميان تمامى گروههاى ذى  نفع در جامعه  محلى اس

برقرار ساخت. سؤاالت مطرح اين است: 
- مراكز خودامدادى محله  اى با كدام مراكز دولتى و چگونه هماهنگى نمايند؟

- افراد كليدى مديريت اين مراكز در شرايط عادى و  بحران چه كسانى هستند؟
ــؤوليتهايى  ــراد كليدى، خصوصاً مديران، در رده  هاى مختلف چه وظايف و مس - اف

دارند؟
- در صورت عملكرد نه چندان مناسب برخى افراد كليدى در زمان سانحه و يا عدم  

دسترسى به آنها، چه كسانى بايد وظايفشان را بر عهده گيرند؟
سؤاالتى نيز در خصوص جامعه محلى مطرح مىشود: 

- آيا مردم محله مى  دانند كه در معرض خطر زلزله بزرگ قرار دارند؟
- آيا مى دانند قبل، هنگام و بعد از زلزله چه واكنشى داشته باشند؟

- آيا براى كمك به خود و ديگران نقشه و برنامه  ريزى و مهارت كافى دارند؟
- آيا براى وظايفى كه به آنها محول شده آماده اند؟ 

قبل از تعيين وظايف، بايد مهارتها و توانمنديهاى مورد نياز مردم در شرايط اضطرارى 
شناسايى شود، مواردى از قبيل آشنايى با:

- اصول امداد و كمكهاى اوليه؛
- نحوه كمك  رسانى به مجروحين؛ 

- مهار و كنترل آتش؛
- استفاده از تجهيزات ارتباطى و مخابراتى؛

- خدمات مربوط به نجات افراد مانند آوار بردارى؛
- استفاده از وسايل و ابزار اضطرارى بسيار ساده از قبيل سيستم هشدار خطر؛

- نحوة تقويت روحى-روانى.
وظايف بايد از قبل با توجه به مهارتها و توانمنديهاى هر شخص و با توجه به گروه 

سنى و ميزان در دسترس بودن هر كدام تعيين و به آنها واگذار شود. افراد ساكن در آن 
ــوراى خودامدادى محله (در شرايط اضطرارى) و مقامات دولت  محلى  ناحيه، اعضاى ش
گروههاى مهم و مؤثر در اين مرحله اند. اعضاى شوراى خودامدادى محله، رابط مردم و 
دولت محلى اند. برخى از وظايف ساكنان محله در ارتباط با امر خودامدادى محله عبارت 

است از: 
- شناسايى محل سكونت خود؛

- شركت در دوره هاى آموزشى امداد و نجات؛ 
- تهيه لوازم اضطرارى؛

- شناسايى نقاط امن در منزل؛
- مقاوم سازى منزل؛

- تأمين ضروريات اوليه؛
- تعيين سرگروهها. 

ــائل مهم ديگر در اختصاص وظايف، استفاده از داوطلبين است   البته يكى از مس
كه منابع ارزشمندى محسوب مى شوند؛ زيرا زمان و مهارتهاى خود را در اختيار يك 
ــه قرار مى دهند. در طراحى يك برنامه، بايد ابتدا در مورد داوطلبين مورد نياز با   برنام
بيشترين اثربخشى و سپس، استفاده از تالشهاى آنان براى مدت مديدى در اين راستا 

فكر كرد [1].
ــت آموزشهاى مورد نياز را فراگيرند. به عنوان  ــرها در يك محله الزم اس تمامى قش
مثال، افرادى كه در يك مجتمع مسكونى زندگى مى كنند، شامل گروههاى مختلفى از 
جامعه  اند كه بعد از طبقه  بندى مى  توان وظايفى به آنها تفويض نمود و آنها را آموزش داد 

تا بتوانند در موقع بروز سانحه به امر خود امدادى و دگر امدادى بپردازند [2].
 موارد ديگر براى بررسى عبارت است از: 

-  مطالب مورد نياز براى آموزش؛ 
- ابزارها و رسانه  هاى آموزشى مناسب؛ 
- زمان مورد نياز و كافى براى آموزش؛ 
- تخصص و كارآيى آموزش دهندگان. 

اين موارد مهمند و بايد به آنها توجه اساسى نمود. در بسيارى از موارد مردم در مورد 
ــده و در خصوص عواقب ناگوار آنها آگاهى چندانى ندارند؛ در نتيجه  ــوانح توجيه نش س
فعاليتى براى كاهش اين عواقب نمى  كنند. همچنين بايد با دعوت از متخصصان زلزله 
براى شركت در جلسات محله و يا مجتمع، مردم از قشرهاى مختلف جامعه با اين پديده، 

پيامدها و معيارهاى ايمنى در رابطه با آن آشنا شوند. 
ــامل كودكان، سالمندان، زنان و افرادى  ــيارى از مردم آسيب  پذير ش گروههاى بس
با ناتوانيهاى جسمى نيز در يك محله زندگى مى  كنند. با وجود اين، مى توان اين افراد 
ــا نكات ايمنى قبل، هنگام و پس از زلزله را از طريق بكارگيرى مطالب  ــوزش داد ت را آم
آموزشى مختلف و ابزار خاص فرا گيرند. برخى از اين آموزشها  مى تواند براى زنان خانه  دار 
و يا افراد مسن  تر كه قادر نيستند به سرعت از جاى خود حركت نمايند، انجام شود. با  
ارزيابى صحيح بايد مشخص شود كه چگونه مى  توان حتى از توانايى هاى اين افراد بهره 

جست.
مجموعه دستورالعملهاى مربوط به گروههاى مختلف مردم، بايد توسط افراد معتمد 

و آگاه از موضوع، تهيه و موارد زير را شامل شود: 
-  ايمنى  سازه  اى يعنى انتخاب ساختگاه در طراحى و برنامه ريزى شهرى و پايدارى 

ساختمانها در برابر حركت قوى زمين؛ 
-  ايمنى  لرزه  اى در مناطق مسكونى شامل كيفيت مواد ساختمانى، مقاومت سازه 

ساختمان و اسكلت؛
-  آگاهى و آموزش معيارهاى ايمنى در مراحل قبل، هنگام و پس از زلزله.

ــاس  ــدادى قبل، هنگام و پس از زلزله مى تواند بر اس ــؤوليتهاى خودام در كل، مس
موقعيتهاى  اعضاى خانواده تقسيم شود: 

فرد؛   -  
خانواده؛  -  

افراد ساكن در هر بلوك ساختمانى؛  -  
افراد ساكن در مجتمع  هاى مسكونى؛  -  

افراد ساكن در محله.  -  

آموزش مردم در خصوص زلزله و خودامدادى محله  اىآموزش مردم در خصوص زلزله و خودامدادى محله  اى
ياسمين استوار ايزدخواه*

ادامه در صفحه20
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بـــــم 
شهر ارگ، نخل و زلزله

عباسعلى تسنيمى*

ــداد زمين لرزه 5 دي ماه 1382  نگاهى گذرا به رخ
(26 دسامبر2003) شهرتاريخى بم، حكايت از نكاتى دارد 
كه شايد نتوان در اين مختصر به همه آنها به طور شايسته 
ــتاورى  ــاره كرد. اين زمين لرزه ويرانگر با بزرگاى گش اش
6/5 در ساعت5:26:26 به وقت محلى (1:26:26 به وقت 
ــاكنان 143 هزار نفرى منطقه را كه در خواب  GMT) س
ــره  اى تلخ، ولى،  ــت زده كرد كه خاط ــد چنان وحش بودن

درس  آموز براى مديران كشور به جا گذاشت. 
ــدن حدود 30 هزار نفر، مجروح  ــته ش براستى! كش
ــزار نفر و  ــدن 75 ه ــزار نفر، بى خانمان ش ــدن 10 ه ش
ويران شدن ارگ بم، ميراث تاريخى و ارزشمند اين شهر 
ــوان بزرگترين  ــال و به عن ــا قدمتى بيش از دو هزار س ب
ــتى و گلى جهان، در زمانى كوتاه براى آنها كه  نماد خش
ــت؟ بويژه اينكه هيچ زمين لرزه  مانده اند چه پيامى داش
ــيصد و  ــال هزار و س تاريخى تا پيش از پنجم دى ماه س
ــتاد و دو در اين شهر گزارش نشده بود. گفته شد كه  هش
ــتهاى لرزه  اى، برآورد ژرفاى كانونى،  ــتفاده از نگاش با اس
ــى از نزديك بودن  ــتابهاى افقى و قائم، حاك ــينه ش بيش
ــت.  ــهر بم و كم عمق بودن آن بوده اس كانون زلزله به ش
ــهاى تخصصى  آمده بود كه خرابى ساختمانها  در گزارش
و اظهارنظر اهالى ماتم زده در خصوص جنبش و تكانهاى 
احساس شده، بيان كننده اثر تخريبى بيشينه شتاب قائم 
ــاخص اين زلزله بوده است. شدت زلزله  به عنوان يك ش
ــتانه تخريب  ــهر بم در حدود 9 كه معادل آس در پهنه ش
كامل مستحدثات است، از ديگـر برآوردها بود. بى ترديد 
ــور در برابر رويداد  ــه  كش ــان داد ك ــوع اين زلزله نش وق
زمين لرزه هاى بزرگ در حوزه هاى مختلف فنى، اقتصادى 
و اجتماعى بسيار آسيب پذير است. اگر به اطالعات مربوط 

به ساير زلزله هاى بزرگى كه در كشور رخ داده است، رجوع 
شود، حكايتهايى  اينچنين وجود دارد. 

ــال از وقوع اين زمين لرزه،  ــت ده س اكنون با گذش
ــالة اخير و چه اطالعات  ــه به گواهى تاريخ دو هزار س چ
ــتم و چه زلزله  هاى  ــتند علمى و مشاهدات قرن بيس مس
پس از بم، اگر توجه كنيم به وضوح در مى يابيم كه ايران 
ــيب پذير در يكى از خطرخيزترين  به عنوان كشورى آس
ــؤال مطرح است كه  مناطق جهان قرار دارد. حال اين س
ــط هر پنج تا  ــا لهاى اخير به  طور متوس آيا با اينكه در س
ــال يك زمين لرزه با صدمات جانى و خسارات مالى  ده س
ــيار زياد در نقطه اى از كشور رخ داده است، دعوت به  بس
توجه بيشتر به كليه مسائل مربوط به زلزله و هشدار براى 
ــخنى گزاف و بزرگ جلوه دادن حادثه اى  ــيارى، س هوش
ــت؟ آيا در نظر نگرفتن اقدامهاى  طبيعى به نام زلزله اس
ــون تحت لواى مديريت بحران به  بجا و نابجايى كه تاكن
آن پرداخته شده است، سياه نمايى اقدامات صورت گرفته 

تاكنون است؟
ــت كه  ــورهايى اس  بى ترديد ايران امروز يكى از كش
ــرار دارد و وقوع  ــه در صدر جهان ق ــه لحاظ وقوع زلزل ب
ــارات اقتصادى  ــات جانى و خس ــه در آن با تلف ــر زلزل ه
ــر و متخصصان  ــت. بر اهل نظ ــادى همراه بوده و اس زي
ــت كه گر چه جلوگيرى كامل از خسارات  ــيده نيس پوش
ــوار و در مواردى  ــيار دش ــديد بس ــى از زلزله هاى ش ناش
ــق نقاط ضعف  ــد، ليكن با مطالعه دقي ــن مى نماي ناممك
ــريانهاى  ــاختمانها، ش ــتحدثات (س ــيب پذيرى مس و آس
ــوان و بايد  ــى ت ــى و ...) م ــات زيربناي ــى و تأسيس حيات
ــى، روند كاهش ــوان با توجه به مراكز علمى و پژوهش بت
ــيب پذيرى، افزايش ايمنى، ايمن سازى و مقاوم سازى   آس

صحيح و اصولى را به نحو شايسته اى هموار كرد.  
ــد تا اقداماتى جدى تر در حوزه هاى  زلزله بم موجب ش
ــرزه  اى و بهبود مديريت  ــوط به كاهش خطرپذيرى ل مرب
ــتهاى كلى  ــود. تدوين سياس ــور انجام ش بحران در كش
ــوانح طبيعى  ــش آثار س ــگيرى و كاه ــراى پيش ــام ب نظ
ــه در برنامه هاى  ــش ايمنى در برابر زلزل ــه بر افزاي و تكي
ــاله چهارم و پنجم كشور و تصويب قانون تشكيل  پنج س
ــت كه  ــور از مواردى اس ــت بحران كش ــازمان مديري س
ــور حكايت  ــه بم بر مجموعه حاكميتى كش از تأثير زلزل
ــتم سياستهاي كلي  دارد؛ ولى نگاهى اجمالى به بند هش
ــالمى ايران كه درمورد پيشگيري و  نظام جمهورى اس
كاهش خطرهاى ناشـي از سوانح طبيعي و حوادث 
غيرمترقبه تنظيم  و ده سال قبل ابالغ شده است، روشن 
ــتور كار قرار  ــيار مهمى در دس مى كند كه بايد موارد بس
ــد  مى گرفت و در برنامه  ريزيها با اولويت ويژه لحاظ مى ش
ــد. ناگفته آشكار  ــته اجرا نش ــفانه به نحو شايس كه متأس
ــت كه منظور، انكار اقدامهاى انجام شده نيست؛ ولى  اس

ــب با اهداف سند چشم- آيا اين اقدامها، متوازن و متناس
ــت؟  ــتهاى كلى نظام بوده اس انداز و اين بخش از سياس
ــت ساله كه ده سال آن گذشت انتظار  در پايان دوره بيس
ــورى  ــار مى رود كه ايران كش ــت و همچنان انتظ مى رف
ــه زلزله و پيامدهاى  ــنا و آگاه ب خواهد بود با مردمى آش
ــتحدثاتى ايمن  ــى زندگى ايمن در آن و مس آن و چگونگ
ــتها  ــازگار با زمين لرزه. آيا از تاريخ ابالغ اين سياس و س
ــت يافته  ايم؟ اينك الزم  تا كنون به اهداف مورد نظر دس
ــت به بهانه دهمين سالروز وقوع زلزله بم، به كارهاى  اس
ــب برنامه  ها، قوانين،  ــده از قبيل تدوين و تصوي انجام ش
مقررات، استانداردها و ساير اقدامهاى علمى، پژوهشى و 
اجرايى توجهى ويژه مبذول داشت و نقاط مثبت و ضعف 
ــه هموارتر كردن را ههاى  ــايى نمود و براى هرچ را شناس

مرتبط، اقدامهاى جدي ترى نمود. 
ــه كه از  ــر مبناى آنچ ــه بايد ب ــن باوريم ك ــا بر اي م
ــته آموخته ايم، نيازهاى پيش رو را به درستى و نه  گذش
ــه راه اجرايى كردن  ــى كرد و نقش صرفاً آرمانى بازشناس
ــتهاى كلى در زمينه پيشگيري و كاهش خطرهاى  سياس
ــت در  ــه را تهيه و به كار برد. مرحله نخس ــي از زلزل ناش
ــگيرى و  ــتا، "تهيه و اجراى طرحهاى جامع پيش اين راس
ــاركت نهادهاى علمى، تحقيقاتى و  مديريت بحران با مش

اجرايى در كشور است".
پژوهشگاه براى آغاز حركتهاى اصـولى و هماهنگ، بر 
آن شد كه اقدام به برگزارى همايشى دو روزه تحت عنوان 
ــرو"  ــال پس از زلزله بم، آموخته  ها و گامهاى پيش "ده س
نمايد تا با همفكرى و هم افزايى مراكز پژوهشى و اجرايى 
ــرى و مديريت  ــه و كاهش خطرپذي ــه در موضوع زلزل ك
ــهايى را كه موجب افزايش  بحران فعاليت مى كنند، روش
ــور مى شود هرچه دقيق تر شناسايى  ضريب ايمنى در كش
ــازمانها و مراكز  و در هماهنگى و هم افزايى كامل همه س
ــتيابى هرچه بيشتر به ايمنى در برابر  ذى ربط، زمينه دس
ــم انداز جمهورى اسالمى ايران  ــاس افق چش زلزله بر اس
ــت كه همايش مذكور  ــم نمايد. اميد اس (1404) را فراه
بهانه اى باشد براى تالش مضاعف همه كسانى كه به رشد 
و تعالى ايران و كشورى ايمن در برابر زلزله مى انديشند.
* استاد و  رئيس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

ید سا ا قلم  ید  سا ا قلم   

ادامه يادداشت
ــى  ــى و مهندس ــگاه بين المللى زلزله شناس پژوهش
ــى از  ــيب پذيرى ناش ــش آس ــتاى كاه ــه، در راس زلزل
ــى در زمينه هاى  ــوازات فعاليتهاى پژوهش ــه و به م زلزل
ــور، به امر آموزش  ــى و امور سازه اى در كش زلزله شناس
ــت. اهداف اصلى  ــيارى داده اس همگانى نيز اهميت بس
ــترش  ــگاه، گس ــهـاى همگانى" پژوهش ــروه آموزش "گ
ــى در برابر زلزله در  ــگيرى و آمادگ فرهنگ ايمنى، پيش
ــهاى  ــه و بهره گيرى از تمامى روش ــطوح جامع كليه س
ــت. اين امر نزديك  ــى كاربردى اس ــى و پژوهش آموزش
ــت كه از طريق آموزش قشرهاى مختلف  به دو دهه اس
ــودك و دانش  آموزان در  ــودكان در مهد هاى ك مانند ك
ــع مختلف تحصيلى، از جمله درج مطالب ذى  ربط  مقاط

ــاى زلزله و ايمنى  ــى و نيز اجراى مانوره در كتب درس
آغاز گرديده است  و همچنان ادامه دارد. آشنايى اجمالى 
ــرورى  قبل، هنگام و پس از  ــا علوم زمين و اقدامات ض ب
ــه، مهدهاى كودك و ادارات تهيه  زلزله در منزل، مدرس
و ارائه گرديده  است. همچنين در نظر است تا در آينده، 
ــر گروههاى  ــوانح به ديگ ــائل مربوط به س آموزش مس
ــاكنان مجتمع هاى مسكونى،  مختلف جامعه از قبيل س
ــالمندان و معلولين، كاركنان سازمانهاى مرتبط  زنان، س
ــهرى، رانندگان تاكسى و ... به  با تأسيسات زيربنايى ش
ــتا مطالعات  ــرد كه البته در اين راس ــل انجام پذي تفصي
ــت. همچنين قابل  ــى نيز صورت پذيرفته اس و تحقيقات
ــاختمانها  ــى فيزيكى س ــاى آمادگ ــت كه ارتق ذكر اس
ــى از زلزله،  ــا نيروهاى ناش ــراى مقابله ب ــات ب و تأسيس

ــت اندركاران امر طراحى و  نيازمند آموزش تخصصى دس
ساخت و ساز اين گونه مستحدثات مى باشد. 

ــد، يكى از  ــتر گفته ش در انتها و همان  گونه كه پيش
ــات براى ايجاد، حفظ و ارتقاى آمادگى،  مهمترين اقدام
ــاى فرهنگ ايمنى در  ــترش آموزش همگانى و ارتق گس
ــطوح جامعه مى باشد. بديهى است با اطالعات  تمامى س
ــى و آمادگى در زمينه "ايمني در برابر زلزله"، مردم  كاف
قادرند تا حد زيادى خود را براي رويارويى با عواقب ناشى 
از اين پديده آماده سازند و نقشى مؤثر در خودامدادى و 
دگرامدادى در هنگام وقوع زلزله و بعد از آن ايفا نمايند.

 * عضو هيأت علمى پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران 
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حضور پژوهشگاه در نمايشگاه ترويج علم
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله به 
مناسبت هفته جهانى علم در نمايشگاه ترويج علم كه از 4 
تا 9 آبان در برج ميالد تهران برپا شده بود، حضور داشت.

علم  ترويج  انجمن  همت  به  كه  نمايشگاه  اين  در 
عموم  بين  علم  ترويج  كردن  نهادينه  هدف  با  و  ايران 
مردم، اشاعه تفكر علمى به منظور ايجاد زمينه مناسب 
و  مشاركت  جلب  و  جامعه  در  علم  كردن  همگانى  براى 
ساله در آبان  هماهنگى ميان نهادهاى مروج علم، همه 
شود،  مى  تشكيل  علم  جهانى  هفته  مناسبت  به  ماه 

دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراكز و انجمنهاى علمى حضور 
مى يابند و  به ارائه دستاوردهاى علمى خود مى پردازند.

علمى،  سخنرانيهاى  برگزارى  كه  است  ذكر  قابل 
جلسات نقد و بررسى با موضوعات گوناگون علمى، نمايش 
ديگر  جمله  از  علم  ترويج  جايزه  اعطاى  مراسم  و  فيلم 

فعاليتهايى است كه در طول اين هفته صورت گرفت.
دانشيار  و  علمى  هيأت  عضو  زارع،  مهدى  دكتر 
در  آبان   7 شنبه  سه  روز  شناسى،  زلزله  پژوهشكده 
بحران  و  هوا  آلودگى  با  "مقابله  عنوان  تحت  ميزگردى 
زلزله" كه از جمله برنامه هاى اين انجمن در هفته مذكور 

بود، حضور يافت و سخنرانى نمود.

براى اولين بار

امضاى تفاهمنامه همكارى
پژوهشگاه زلزله شناسى، مؤسسه ژئوفيزيك و 

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
تفاهمنامه همكارى مشترك سه جانبه بين پژوهشگاه 
ــه  ــى زلزله، مؤسس ــى و مهندس ــن المللى زلزله شناس بي
ــگاه تهران و مركز تحقيقات ساختمان و  ژئوفيزيك دانش

مسكن براى اولين بار امضا شد.
ــكارى در زمينه هاى  ــه، هم ــن تفاهمنام هدف از اي
ــى، پژوهشى، اجرايى و ارتباط با صنعت به منظور  آموزش
ــتر براى  ــجم  تر با ارزش افزوده بيش ــام اقدامات منس انج
ــا، تبادل  ــادى زمين لرزه ه ــار اجتماعى-اقتص ــش آث كاه
فّناورى و داده هاى به دست آمده از شبكه هاى لرزه نگارى 
ــوط به خطر زلزله،  ــتابنگارى در حوزه مطالعات مرب و ش
ــى، آسيب پذيرى، كاهش خطرپذيرى لرزه اى،  زلزله شناس
ارزيابى آثار زمين لرزه ها، بهره گيرى از امكانات و تجهيزات 

طرفين در چهارچوب مقررات و توافقات فيمابين در اين 
تفاهمنامه سه ساله عنوان شد.

ــنبه، 7 آبان ماه در  ــه ش در اين تفاهمنامه كه روز س
ــى و  ــگاه بين المللى زلزله شناس محل دفتر رئيس پژوهش
ــى زلزله به امضاى رؤساى سه مركز رسيد، انجام  مهندس
ــداد زلزله هاى مهم  ــگام رخ ــى در هن ــاى ميدان بازديده
ــود آنها، تهيه  ــات و ظرفيتهاى موج ــتفاده از امكان با اس
ــهاى فّنى فورى، مقدماتى و نهايى زمين لرزه ها به  گزارش
ــترك، برگزارى كارگاههاى آموزشى، جلسات  صورت مش

ــها، تبادل استاد، دانشجو  ــخنرانى، سمينارها و همايش س
ــى، پژوهشى  ــتفاده از امكانات آموزش ــناس، اس و كارش
ــرزه اى، تهيه  ــادل برخط اطالعات ل ــگاهى، تب و آزمايش
ــا زلزله، انجام  ــاى اطالعاتى مرتبط ب ــامانه ها و اليه ه س
ــترك لرزه  خيزى، زلزله شناسى و مهندسى  مطالعات مش
ــده  ــه زمينه هاى همكارى فيمابين ذكر ش زلزله از جمل

است.
ــى  ــناد و مدارك علمى-پژوهش ــادل تجربه ها، اس تب
ــه تجهيز و  ــترك در زمين ــكارى مش ــه اى، هم و كتابخان
ــتابنگارى،  ــتگاههاى لرزه نگارى و ش ــردارى از ايس بهره ب
پردازش داده ها، راه اندازى ايستگاههاى جديد و مشترك 
ــادل برخط اطالعات  ــا ثبت و تب ــاير موارد مرتبط ب و س
ــاى  ــها و طـرحه ــنهادها، گـزارش ــه پيش ــرزه اى، ارائـ ل
ــوب  چهارچـ در  ــتـى  باالدس ــاى  نهاده ــه  ب ــترك  مش
ــرزه اى  ــرى ل ــش خطرپذي ــتهاى كاه ــا و سياس برنامه ه
ــريه علمى  ــار نش ــى و انتش ــاالت علم ــه مق ــور، ارائ كش
ــاى همكارى  ــه از ديگر حوزه ه ــترك مرتبط با زلزل مش

ذكر شده در اين تفاهمنامه ياد شده است.

رئيس انجمن بين المللى زلزله شناسى و فيزيك زمين:

نقش محققان پژوهشگاه در طرح تهيه مدل لرزه خيزى 
خاورميانه ( EMME) چشمگير بود

فّناورى  مؤسسه  ژئوديناميك  و  زلزله شناسى  استاد  جياردينى"،  "دومنيكو  دكتر 
  (EMME)از اتمام مرحله اول طرح مدل زمين  لرزه منطقه خاورميانه ،(ETH) زوريخ

در استانبول تركيه خبر داد.
مجرى اين طرح با اشاره به نقش تاثيرگذار پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و 
مهندسى زلزله در اجراى اين پروژه گفت: محققان پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 
با  ارتباط  برقرارى  و  پروژه  اين  اجراى  در  چشمگيرى  نقش  ايران،  زلزله  مهندسى  و 

محققان ايرانى داشتند.
واگذارى  سنجى  امكان  براى   (1392) جارى  سال  آبان   6 دوشنبه  روز  كه  وى 
مديريت مرحله دوم طرح به ايران در پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله حضور يافت، با رئيس و تعدادى از اعضاى هيأت علمى پژوهشگاه ديدار كرد و 
به رايزنى و تبادل نظر درباره اين پروژه پرداخت و گفت: اين پروژه، نخستين مطالعه 
لرزه در اين منطقه است كه از آوريل 2009 با همكارى  جامع در مورد خطر زمين 
ارمنستان،  گرجستان،  پاكستان،  ايران،  سوئيس،  تركيه،  كشورهاى  از  كارشناسانى 
آذربايجـان، اردن و لبنـان اجرا و نتايج مـرحله اول آن در نشست اول اكتـبر 2013 

(9 مهر ماه جارى) در استانبول ارائه شد.
جياردينى گفت: در اين طرح عالوه بر بررسى خطرهاى ناشى از زلزله در منطقه 
اطالعات  ارائه  زلزله،  جانى  آسيبهاى  و  مالى  خسارات  كاهش  راهكارهاى  خاورميانه، 
جهانى،  مقياس  در  بومى  دانش  ارزشيابى  منطقه،  لرزه خيزى  خصوص  در  دقيق 
در  آسيبها  كاهش  و  ساختمانها  لرزه اى  پذيرى  آسيب  تحليل  لرزه خيزى،  نقشه هاى 
شهرهاى كراچى، مشهد، تفليس، ايروان، اربد (اردن) و تير (لبنان) نيز انجام شد كه 
پژوهشگاه زلزله شناسى عالوه بر مشاركت در اجراى بخشهاى مختلف اين طرح، نقشى 

محورى در مطالعات مربوط به شهر مشهد ايفا كرده است.
رئيس انجمن بين المللى زلزله شناسى و فيزيك زمين با اشاره به مشاركت بيش 
اول  مرحله  اجراى  در  منطقه  كشورهاى  پژوهشگران  و  دانشگاهيان  از  نفر   100 از 
طرح مدل زمين لرزه خاورميانه اظهار داشت: هدف اساسى اين طرح ارائه چهارچوب 
راهكارهاى  زلزله،  برابر  در  پذيرى  آسيب  و  لرزه خيزى  مطالعات  استاندارد  روشهاى   و 
كه  است  خاورميانه  زلزله  مدل  به  دستيابى  و  منطقه  كشورهاى  به  آسيب  كاهش 

دستيابى به آن بدون مشاركت محققان منطقه امكانپذير نبوده است.
طرح  بعدى  مرحله  برنامه هاى  درباره  سوئيس  زلزله شناسى  سرويس  سابق  مدير 
گفت: در مرحله اول، مطالعات ما به طور عمده بر خشكى متمركز بود كه در نشست 
پايانى اين مرحله (از سى ام سپتامبر تا دوم اكتبر 2013) به ميزبانى رصدخانه كانديلى 

كم  قسمتهاى   در  لرزه خيزى  مطالعات  پروژه،  ادامه  در  شد  قرار  استانبول،  در  تركيه 
عمق پوسته و مطالعات برآورد خطر سونامى با توجه ويژه به منطقه مكران انجام شود.

جياردينى تصريح كرد: در مرحله دوم طرح، 10 شهر مورد بررسى قرار مى گيرد 
كه حداقل دو شهر شيراز و قزوين از ايران در بين آنها هستند. در اين مرحله، تمركز 
بر جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى زلزله در بررسى شهرهاى نمونه هم بيشتر مى شود.

وى درباره ويژگيهاى لرزه خيزى خاورميانه گفت: كانونهاى لرزه خيزى در خاورميانه 
بسيار پراكنده و متنوعند و شهرهاى بسيار زيادى در منطقه اى وسيع در معرض خطر 

زلزله اند.
گفتنى است پروژه EMME نخستين مطالعه جامع در مورد خطر زمين  لرزه در 
منطقه خاورميانه است كه با همكارى كارشناسان كشورهاى مختلف منطقه از آوريل 
است.  شده  پشتيبانى  توسعه  و  اقتصادى  همكارى  سازمان  طرف  از  و  شروع   2009
مديريت مرحله اول اين طرح بر عهده رصدخانه كانديلى دانشگاه بوغازيچى استانبول 
بود كه در مهرماه سال جارى به اتمام رسيد. طرح مذكور بر پايه پروژه مدل جهانى 
زلزله (GEM)  توسط دانشگاه پلى تكنيك زوريخ و با مديريت "دومينيكو جياردينى" 

اجرا مى شود.

ه گا ش و ژپ ر  با ها گا ش و ژپ ر  با ا
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ــن المللى  ــگـاه بيـ رئيس پژوهش
زلزله شناسى و مهندسى زلزله با تأكيد 
ــازى ساختمانهاى  بر اولويت مقاوم س
دانشگاهها  ساختمان  مانند  راهبردى 
ــرمايه هاى  گفت: با توجه به حضور س
علمى كشور در خوابگاهها و كالسهاى 
درس دانشگاهى، وزارت علوم بايد به 
توجه  ــاختمانها  س اين  ــازى  س مقاوم 

ويژه نمايد.
دكتر "عباسعلى تسنيمى" كه صبح روز سه شنبه در دومين گردهمايى" آشنايى با 
روشهاى مقاوم سازى ساختمان دانشگاههاى كشور"در وزارت علوم، تحقيقات و فّناورى 
ــنامه فنى و  ــمردن تدوين شناس ــخن مى گفت، ضمن بيان مطلب فوق و ضرورى ش س
كالبدى ساختمانهاى دانشگاهها افزود : ويرايش دوم دستورالعمل بهسازى لرزه اى آماده 

و اميد است در آينده  اى نزديك منتشر شود.
دكتر تسنيمى گفت: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در آستانه 
ــالگرد رخداد زلزله بم، همايش ملى-منطقه اى زلزله بم را از 3 تا 5 دى ماه  دهمين س
ــتاى تدوين و  ــال جارى برگزار مى نمايد و محورهاى مورد نظر اين همايش در راس س
ــطح  ــاله (1392 - 1404) كاهش خطرپذيرى لرزه اى در س ــق راهبردهاى 12 س تحق

منطقه است.
دكتر محمد حسين اميد، معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات 
و فّناورى نيز گفت: براى اتمام طرحهاى پژوهشى در بخش آموزش عالى كشور به بيش 
ــان منابع مالى و براى اتمام طرحهايى كه بيش از 80 درصد آنها  ــارد توم از 2500 ميلي

پايان يافته، 350 ميليارد تومان بودجه نياز است.
وى تصريح كرد: سياستهاى وزارتخانه در دوره پيش رو و نگاه ما به حوزه طرحهاى 
ــت و تالش مى شود از  ــتگذارى و نظارت اس ــتادى، سياس عمرانى، توجه به بحثهاى س

كارهاى اجرايى پرهيز شود.
معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزير علوم، برگزارى كارگاههاى متعدد در حوزه هاى 
مختلف، هماهنگى در معمارى و طراحى از منظر بحثهاى كالن برنامه ريزى و طرحهاى 
شهرى محيط  هاى دانشگاهى  را از جمله كارهاى در دست اقدام در اين دوره برشمرد. 
وى با بيان اينكه اعتبارات بر اساس شاخصها  توزيع خواهد شد، اظهار داشت: توزيع 
ــهاى اجرايى بر  اعتبارات چه در طرح تملك با نقش حمايتى و چه در تجهيزات و بخش

اساس شاخص صورت مى گيرد.
ــاره به تفويض اختيار به دانشگاهها و مناطق هشتگانه، خاطر نشان  دكتر اميد با اش
ــود و اداره آنها به صـورت  ــى اختيارات به مناطق واگذار مى ش ــرد: در بحثهاى نظارت ك

دوره  اى انجام مى گيرد. 
ــال گذشته 12  وى درخصوص وضعيت تخصيص بودجه گفت: بودجه عمرانى در س
درصد و در بحث تعمير و تجهيز 20 درصد بود كه تخصيص هاى امسال تاكنون در اكثر 

رديفها بين 20 تا  30 درصد است و اميد است اين ارقام به 50 درصد افزايش يابد.
ــال هم  معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزارت علوم همچنين تصريح كرد: امس
ــبت به سال گذشته مناسب تر، اما  در بودجه جارى و هم در بودجه عمرانى وضعيت نس

هنوز هم ناكافى است.
ــگاهها افزود: در  ــر اميد در خصوص ضرورت حضور فعالين خّير در حوزه دانش دكت
ــر كشور را  ــتيم كه بتواند كمكهاى خّيرين سراس حال طراحى نهادهاى غيردولتى هس

ساماندهى نمايد؛ به طورى كه همه مناطق از اين كمكها بهره مند شوند.
در ادامه مراسم، دكتر "مهراهللا رخشانى مهر"، مدير كل نظارت بر طر حهاى عمرانى 
وزارت علوم، ايران را با توجه به وقوع زلزله هاى متعدد، يكى از پربحران ترين كشورهاى 
جهان برشمرد و گفت: در سا لهاى اخير اداره كل نظارت بر طرحهاى عمرانى، مديريت 
ــگاهها را در قالب يك تفاهمنـامه به پژوهشگـاه  ــازى ساختمانهاى دانش طرح مقاوم س
ــن تفاهمنامه،  ــتاى اجراى اي ــذار كرده و در راس ــى زلزله واگ ــى و مهندس زلزله شناس
كارگروهى از افراد متخصص تشكيل شده كه قرار است با استفاده از افراد با تجربه اين 

كارگروه  تقويت شود.
وى افزود: دنبال تشكيل كارگروه معمارى، سازه، تأسيسات مكانيكى و برقى هستيم 
و هدف از تشكيل اين كارگروهها اين است در صورتى كه دانشگاهى احساس نياز كند، 

پروژه هايى كه در مرحله طراحى مشاور است، در اداره كل طرحهاى عمرانى، طرح هاى 
پيشنهادى مشاور، توسط اعضاى كارگروه، داورى و بازبينى شود.

ــتگانه  ــاماندهى مناطق هش مدير كل نظارت بر طرحهاى عمرانى وزارت علوم، بر س
ــرد و گفت: در هر منطقه  ــكيل كميته نظارت تأكيد ك ــاى عمرانى با اولويت تش طرحه
ــكل از مهندسان برق، سازه يا عمران، معمار و تأسيسات، به عنوان كميته  گروهى متش
ــان زبده طرحهاى عمرانى هر منطقه اند و بازوى  ــود كه كارشناس ناظرين انتخاب مى ش
اجرايى دبير آن منطقه و در نهايت، بازوى اجرايى اداره كل نظارت بر طرحهاى عمرانى 

خواهند بود.
ــه تصريح كرد: بازديد  ــاب كميته نظارت در هر منطق ــاره به مزاياى انتخ وى با اش
كارشناس اداره طرحهاى عمرانى به صورت تك رشته اى نخواهد بود؛ چرا كه كارشناسان 
ــن هر منطقه به  ــت كميته ناظري ــه تخصصهاى متفاوتى دارند و در نظر اس ــن كميت اي

مناطق ديگر نيز فرستاده شوند كه راهكارى براى انتقال تجربيات بين مناطق باشد.
ــاختمان  ــازى س ــهاى مقاوم س ــنايى با روش ــت دومين گردهمايى آش ــى اس گفتن
ــور دكتر  ــاه 1392 با حض ــم آذر م ــنبه، پنج ــه ش ــور صبح روز س ــگاههاى كش دانش
ــراهللا  ــر مه ــع، دكت ــت مناب ــى و مديري ــاون ادارى، مال ــد، مع ــين امي ــد حس محم
ــتاد  ــور، دبير س ــادى نظرپ ــر ه ــى، دكت ــاى عمران ــر كل طر حه ــر، مدي ــانى مه رخش
ــن المللى  ــگاه بي ــنيمى، رئيس پژوهش ــعلى تس ــى وزارت علوم، دكترعباس ــور رفاه ام
ــكده  ــروقد مقدم"، رئيس پژوهش ــى زلزله، دكتر "عبدالرضا س ــى و مهندس زلزله شناس
ــى سازه پژوهشگاه زلزله شناسى و مدير طرح مقاوم سازى دانشگاهها و مهندس  مهندس
"مبينى"، مدير كل فّناورى اطالعات سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور در 

سالن اجتماعات وزارت علوم، تحقيقات و فّناورى برگزار شد.

ه گا ش و ژپ ر  با ها گا ش و ژپ ر  با ا

آخرين شماره پژوهشنامه زلزلهشناسى و مهندسى زلزله منتشر شد
ــنامه زلزلهشناسى و  آخرين شماره پژوهش
مهندسى زلزله در 82 صفحه حاوى شش مقاله 
ــاى اخير ايران  ــه زمين لرزهه ــار مربوط ب و اخب

منتشر شد. 
ــماره از نشريه كه مربوط به  مقاالت اين ش
ــد، عبارتند از: اثـر اندركنـش  بهـار 92 مىباش
ــوار  ــد و دي ــرزهاى س ــخ ل ــر پاس ــازه ب آب-س
ــم جعفرى و  ــد داودى، محمدكاظ حائل(محم
ــالجقه)، بررسى اثر ميانقابى ديوارها بر  آزاده س
روى رفتار لرزهاى اتصاالت داراى نشيمن (مجيد 
محمدى و معصومه حسن زاده)، مطالعه موردى 
ــاوم در برابر زلزله  ــن  آرمه مق ــاختمان بت يك س
ــذارى انفجار(عليرضا مرتضايى)،  تحت اثر بـارگ
رفتار لرزه اى و پارامترهاى مؤثر در فرو افتادن عرشه پلهاى مورب تك دهانه (حسين 
پرستش، محبوبه طاهرى، جواد يزدان ستا و زهرا تبريزيان)، تحليل عددى نقش كمانش 
ميلگرد در رفتار غيرخطى ستونهاى بتن مسلح (سيد شاكر هاشمى و محمد واقفى)، 
"مطالعه موردى  ــى توانمنديها و نيازهاى زنان در شرايط بحران، با رويكرد زلزله بررس

زلزله 5 دى 1382 بم" (فرخ پارسىزاده و مليحه اسكندرى).
قابل ذكر است كه پژوهشنامه زلزلهشناسى و مهندسى زلزله يك نشريه علمى-
شده نمايه   (ISC) اسالمى  كشورهاى  علوم  استنادى  نظام  در  كه  است  ترويجى 

است.

رئيس پژوهشگاه:

 مقاوم سازى ساختمانهاى دانشگاهى كشور كه آينده سازان و سرمايه هاى كشور را در خود جاى داده اند، ضرورى است

انتصاب در پژوهشگاه
به موجب حكمى از سوى رئيس پژوهشگاه، دكتر "مجيد محمدى" از تاريخ 25 

آبان ماه امسال (1392) به سمت مديريت امور پژوهشى منصوب شد.
قـابل ذكـر است كه مديريت سمت مذكــور را پيش از اين، دكتـر "ابـراهيم 
و  پژوهش  معاونت  سمت  به  مهرماه  تاريخ 20  از  كه  داشت  عهده  بر  شناس"  حق 

فّناورى پژوهشگاه ارتقا يافت.

 خبر
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ناتان مورتيمور نيومارك (1981-1910)
مترجم: آزاده خباز*

ــازه  ــدس س ــارك، مهن ــور نيوم ــان مورتيم نات
ــى زلزله و  ــذاران مهندس ــى، يكى از پايه  گ آمريكاي
ــى است. نيومارك در  دارنده مدال ملى علوم مهندس
22 سپتامبر 1910 در نيوجرسى متولد شد و پس از 
گذراندن تحصيالت مقدماتى در كاروليناى شمالى و 
نيوجرسى، به دانشگاه راجرز رفت و در سال 1930 با 
دريافت باالترين رتبه در رشته مهندسى عمران فارغ-

ــد. وى سپس به دانشگاه ايلينويز رفت و  التحصيل ش
زير نظر هاردى كراس، هارولد ام. وسترگارد و فرانك اى. ريچارت مشغول به كار شد.

ــال 1932و مدرك  ــى عمران را در س ــد مهندس ــى ارش نيومارك مدرك كارشناس
ــال  ــى بتنى" در س ــازه در پلهاى قوس دكتراى خود را با موضوع "اندركنش كوله و روس
ــگاه به  ــگاه ايلينويز دريافت كرد. وى پس از فارغ التحصيلى از اين دانش 1934 از دانش
چندين سمت در  بخش مهندسى عمران منصوب شد. در سال 1943 استاد عالى رتبه 
ــد. از سال 1956تا 1973 مدير بخش مهندسى عمران در دانشگاه  مهندسى عمران ش
ــگاه ادامه داد  ــتادى در همان دانش ايلينويز بود. او فعاليت آكادميك خود را با درجه اس
ــد. در دوران مديريت وى دانشگاه به پيشرفتهاى  ــتاد ممتاز بازنشسته ش و به عنوان اس
ــگاه اكنون به نام او  ــت يافت و آزمايشگاه مهندسى عمران دانش ــريع و جديدى دس س

نامگذارى شده است.
ــاور براى انجمن تحقيقاتى دفاع  نيومارك در طول جنگ جهانى دوم به عنوان مش
ــمت، از طرف رئيس-  ــترش علوم كار مى  كرد و در اين س ــى و مركز پژوهش و گس مل
ــال 1948 دريافت كرد. او در چندين نشست و  ــتگى را در س جمهور، گواهينامه شايس
 MX ــركت كرد و همكاريهاى بسيارى در سيستم هاى موشك ــوراى سازمان دفاع ش ش

و Minute Man داشت.
ــا را معرفى نمود كه  ــرال عددى نيومارك-بت ــال 1959 روش انتگ ــارك در س نيوم
ــيل بود و در حال حاضر نيز در محاسبات عددِى  ــيارى از معادالت ديفرانس راه حل بس
ــى بعد او اولين  ــزاى محدود به كار مى   رود. كم ــازه  ها و تحليل اج ــخ ديناميكى س پاس
كامپيوترهاى ديجيتالى ILLIAC II را ارتقا داد كه از اولين كامپيوترهاى ترانزيستورى 
است. اين كامپيوتر براى به كار بردن ترانزيستورهايى طراحى شد كه تا آن موقع هنوز 
ــاخت ILLIAC II به گسترش قابل مالحظة   نرم  افزار كامپيوتر  ــاخته نشده بودند. س س

در مهندسى منجر شد.
ــيتى  ــهر مكزيكوس طراحى برج آمريكاى التين (Torre Latinoamericana) در ش
ــهر  ــاختمان در ش ــال 1984 بلندترين س ــت كه تا س از ديگر موفقيتهاى نيومارك اس

ــمار مى  رفت. نيومارك، مهندس مشاور اين پروژه، برج را به نحوى  ــيتى به ش مكزيكوس
طراحى نمود كه در مقابل زلزله نيز مقاوم بود. طراحى برج در سال 1957 هنگامى كه 
ــهر مكزيكوسيتى را لرزاند و نيز در زلزله  ديگرى در سال 1985 مورد آزمايش  زلزله، ش
ــاهدى بر  ــها مقاومت كرد و اكنون نيز به عنوان ش ــرار گرفت. اين برج در برابر لرزش ق
پيشرفت مهندسى زلزله همچنان پا برجاست. وى طراح لرزه اى پروژه  هاى بزرگى مانند 
ــكا، لوله كشى گاز طبيعى  ــتم انتقال سريع منطقه خليج، سيستم لوله  كشى آالس سيس

آالسكا و در حدود 70 نيروگاه هسته  اى بوده است.
نيومارك در دوران فعاليت علمى خود روش مؤثر، گسترده و در عين حال ساده  اى 
ــازه  اى پيچيده تحت شرايط گوناگون بارگذارى و  را براى تحليل اجزا و مجموعه هاى س
براى محاسبه فشار و تغيير شكل خاك در زير پى  ها ابداع نمود. پس از اكتشاف نفت در 
ــتخراج سريع و انتقال آن به پااليشگاهها  ــكا، نياز مبرمى به طراحى دقيق براى اس آالس
وجود داشت. منطقه آالسكا با پيشنهادهاى گوناگونى براى لوله كشى معمولى زيرزمينى 
خود مواجه بود؛ در آن زمان نيومارك به عنوان مشاور به طراحى بخشهايى از لوله كشى 
ــه نيومارك مطالعات متعددى بر روى  ــل پرداخت. از آنجايى ك در نزديكى خطوط گس
ــازه  ها انجام داده بود، از تجربيات سودمندى براى مواجهه با اين پروژه  تأثير زلزله بر س

مهم برخوردار بود.
ــى ژئوتكنيك داشت. او روشى  ــيارى نيز در مهندس نيومارك فعاليت و مطالعات بس
ــبه  جابه جايى هاى سدهاى خاكى و خاكريزها در زلزله ابداع كرد كه  جديد براى محاس
ــخنرانى  ــد و در پنجمين س بعدها Newmark's Sliding Block Method نامگذارى ش
ــخنرانيهاى ساالنه انجمن ژئوتكنيك بريتانيا) با عنوان "تأثيرات  Rankine (مجموعه س

زلزله بر سدها و خاكريزها" ارائه شد.
ــون را براى بهترين مقاله در سال 1950 به نيومارك  انجمن بتن آمريكا مدال ويس
ــال 1968 موفق به دريافت مدال ملى علوم در زمينه علوم مهندسى  اعطا كرد. او در س
شد. در سال 1962 به عنوان عضو آكادمى علوم و هنر آمريكا انتخاب شد. وى در سال 
ــين  ــز متعدد ديگرى را دريافت نمود. انجمن مهندس ــدال جان فريتز و جواي 1979 م
عمران آمريكا مدالى را پس از وى به نام نيومارك نامگذارى كرد. اين مدال به مهندسين 
ــرفت مكانيك سازه  ها سهم بسزايى داشته و يا در ارتقاى  عمران اين انجمن كه در پيش
ــته  اند، اعطا مى شود. نيومارك  ــى سازه نقش قابل مالحظه  اى داش بنيان علمى مهندس
ــين آكادمى ملى مهندسى (NAE) در سال 1964 بود و دو سال پس از  يكى از مؤسس

آن به عضويت آكادمى ملى علوم (NAS) در آمد.
ــى عمران و معلّم  ــى در مهندس ــاز ايجاد فّعالترين مراكز پژوهش نيومارك زمينه س
ــت. فارغ التحصيالنى كه از  ــى عمران در كشورش بوده اس ــجويان مهندس برترين دانش
ــروان آموزش و صنعت در فّعاليتهاى فّنى و نظامى به شمار مى روند. وى از توانايى  پيش
ــى  ــب دانش مهندس ــجويان جوان براى كس منحصر به فردى در ايجاد انگيزه در دانش

عمران و ترغيب آنان براى انجام كارهاى جديد و متنوع در اين زمينه برخوردار بود.
* كارشناس روابط بين الملل پژوهشگاه

موبايل هايى كه وقوع زلزله را 
هشدار مى دهند

 پيش بينى وقوع زلزله با تلفن همراه تا يك سال 
آينده

ــگاه بركلى  ــه گزارش خبرگزارى مهر، محققان دانش ب
در كاليفرنيا يك برنامه كاربردى براى تلفن  هاى هوشمند 
ــوع زلزله به  ــه مى تواند پيش از وق ــى كرده اند ك طراح

كاربران خود هشدار دهد.
ــگاه بركلى در كاليفرنيا پروژه خود را  محققان دانش
ــده  در همايش جهانى علم كه در ريودوژانيرو برگزار ش
بود، به نمايش گذاشتند تا مشخص شود كه براى مقابله 

با سوانح طبيعى چگونه بايد از فّناورى استفاده كرد.
اين برنامه، بر اساس يك سيستم هشدار زودهنگام 
ــور ريچارد آلن، مدير آزمـايشگاه  ــط گروه پروفس توس
ــگاه كاليفرنيا بركلى، طراحى و ارائه  زلزله شناسى دانش
شده است و مى تواند در چند ثانيه تا يك دقيقه پيش از 
افزايش لرزه ها هشدار دهد؛ اما اين امر بستگى به محل 

استفاده از آن نسبت به مركز زلزله دارد و براى ارائه اين 
كاركرد، انرژى اوليه ناشى از لرزش را (موج P يا اوليه)، 

كه بندرت موجب صدمه مى شود، ثبت مى كند.
ــخيص سريع  اين فنّاورى از الگوريتم   هايى براى تش
ــى كند و زمانى كه  ــتفاده م لرزش، قدرت و محل آن اس
ــد، مى تواند  ــرزش به اوج خود برس ــال دارد اين ل احتم
منطقه اى كه به صورت بالقوه احتمال تأثيرپذيرى از اين 
ــخص كند. اين الگوريتم   ها از اطالعات  لرزش را دارد مش
شبكه هاى محلى كه شبكه هاى زلزله را پايش مى كنند، 
استفاده مى كند. اين برنامه كاربردى قرار است با چندين 
ــپس به صورت رايگان از  ــود و س هزار كاربر آزمايش ش

طريق يك دسترسى داراى كد قابل دانلود باشد.
ــتند  ــتم افرادى كه در مركز زلزله هس در اين سيس
هشدارهاى پيش از وقوع دريافت نمى كنند؛ اما اطالعات 
ــده توسط سيستم به ساير  ــهاى  تشخيص داده ش لرزش
گيرندگان كه چند كيلومترى با مركز زلزله فاصله دارند 
ــال مى شود تا مشخص شود كه كجا چه اتفاقى رخ  ارس

مى دهد و اتفاقات پس از آن چيست.
ــدارها به مردم، زمان كافى براى يافتن يك  اين هش
محل امن، متوقف كردن فعاليت صنعتى و يا حمل و نقل 

ــوم مردم را به طور كلى  ــى دهد تا خطرهايى كه عم را م
ــش از يك ميليارد تلفن  ــد مى كند، كاهش يابد. بي تهدي
ــمند در سراسر جهان مورد استفاده قرار مى گيرد و  هوش

سطح ارتباطات اين دستگاهها بسيار عالى است.
 بـا اسـتفاده از يك نرم افزار جديد: گوشـى 

آيفون وقوع زلزله را به كاربران خود هشـدار 
مى دهد

ــه كاربران  ــى آيفون مى تواند ب ــه جديد گوش برنام
ژاپنى دو دقيقه پيش از آغاز زمين لرزه هشدار دهد.

به گزارش بنانيوز اين نرم افزار از اطالعات سيستم  هاى 
ــال اين پيام هشدار  ــدار دهنده ژاپن براى ارس پيش هش
ــتفاده مى كند. قرار است اين نرم افزار ويژه ژاپنى ها به  اس

همراه سيستم عامل جديد iOS اپل بزودى ارائه شود.
ــتن يا نداشتن به اين  كاربران مى توانند اتصال داش
ــتم را انتخاب كنند. در صورت اتصـال به سيستم  سيس
ــتم دو دقيقه پيش از آغـاز  ـــدار دهنده، اين سيس هش
زمين لرزه، كه وقوع آنها در كشور ژاپن به پديده اى عادى 

تبديل شده است، به كاربران هشدار مى دهد.
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 مجموعه تاريخى-فرهنگى و مذهبى حرم امام رضا (ع) 
ــت كه قدمت آنها به  ــازه  هاى بنايى اس تركيبى زيبا از س
ــى گردد. مصالح  ــى از تاريخ ايران باز م دوره هاى مختلف
ــى ترين مصالح ساخت اجزاى  ــتى كه اساس بنايى و خش
ساختمانى تا پيش از سده اخير بوده است، به زيبايى در 
ــاختارهاى مختلفى براى ايجاد فضاهاى روحانى حرم  س
ــازه هاى ساخته شده به شكل  ــت. تنوع س به كار رفته اس
ــاخته  ــردر كه در انواع مختلفى س جرز، طاق، گنبد و س
ــات بى بديل در  ــيكارى ها و تزئين ــده  اند، همراه با كاش ش
اين مجموعه، ضمن ايجاد زيبايى بصرى شگفت آور براى 

زائرين، بر روحانيت فضاى مجموعه افزوده است.

ــاير همكاران  ــين زاده به همراه س دكتر نقد على حس
ــگاه بين المللى  محقـق خود، در پى قراردادى كه بين "پژوهش
ــتان قدس  ــه"  با " آس ــى زلزل ــى و مهندس زلزله شناس
ــت، به عنوان مجرى اين پروژه  ــده اس رضوى"منعقد ش

ــيب پذيرى  ــروژه در امتداد مطـالعات آس گفت:"اين پـ
لرزه  اى ساختمانهاى حـريم حـرم رضـوى و به منظـور 
ــردر ساعت، سردر  ــه سازه س تدقيق مطالعات بر روى س
باب السالم و رواق دارالسياده، قديمى ترين رواقهاى حرم، 

به انجام رسيده است."
ــاختمانها و نبـود  ــاى خاص اين س ــه دليل ويژگيه ب
ــت كه براى  ــگاهى يا تحليلى الزم اس تجربه هاى آزمايش
بررسى رفتار لرزه  اى و مطالعات آسيب پذيرى، از شبيه سازى 
ــود.  ــتفاده ش ــخ لرزه اى آنها اس رايانه اى براى برآورد پاس
فرضيات بكار رفته در هر شبيه سازى بايد با مدارك كافى 
ــتخراج مى  شود مورد  ــخصات فيزيكى سازه اس كه از مش
ــخصه  ها، فركانس  هاى  تأييد قرار گيرد. از جمله اين مش

طبيعى است كه نقش مهمى در ميزان بار لرزه اى وارد بر 
ــاختمان ايفا مى كند. براى كاليبره كردن فركانس هاى  س
ــازه روشهاى آزمايشگاهى وجود  طبيعى مدل رايانه اى س
دارد كه به صورت تحريك اجبارى يا ارتعاشات محيطى، 

مشخصات مدى سازه را تعيين مى  كند.
ــازه تاريخى  ــه س ــاش محيطى در س ــات ارتع اطالع
ــردر باب السالم و  ــاعت، س ــردر س ــامل س حريم حرم ش
ــتگاهها در ترازهاى مختلف  رواق دارالسياده با نصب دس
ــت.  ــت آمده اس ــات ميانى و بام) به دس ــف، طبق (همك
ــتگاهها  ــات در دو جهت افقى و همزمان بين دس ارتعاش
ــد. اطالعات  ــر يك از مراحل انجام آزمايش ثبت ش در ه
خام جمع آورى شده با روشهاى پردازش سيگنال، تجزيه 
و تحليل و مشخصات ديناميكى اصلى ساختمانها از جمله 
ــتخراج  ــى و ميرايى به كمك آنها اس فركانس هاى ارتعاش
ــد. اين داده هـاى ارزشمند مى تــواند بـراى مطـالعات  ش

آسيب پذيرى لرزه اى و مقاوم سازى به كار برده شود.

ادامه موبايل هايى كه وقوع زلزله...
با اين همه، گاه اين پيام هشدار تنها چند ثانيه 
ــال خواهد  ــش از وقوع زمين لرزه به كاربر ارس پي
ــد. در حال حاضر، تمامى تلفن  هاى نسل سوم  ش
 SMS-CBــتن تكنولوژى در ژاپن مجبور به داش

براى هشدار وقوع زمين لرزه هستند؛ اما تلفن  هايى 
ــور توليد مى شوند با اين قانون  كه در خارج از كش

همخوانى ندارند.
ــه تمامى  ــام متنى را ب ــوژى، پي ــن تكنول اي
ــال و  كاربران خود در منطقه وقوع زمين لرزه ارس
آنها را از اين رويداد آگاه مى كند. قابل ذكر است 
كه اين پيامهاى هشدار از طريق راديو و تلويزيون 
ــوژى جديد آيفون از  ــوند. تكنول نيز پخش مى ش
ـــدار دهنده پيچيده ژاپـن بــراى  ــتم هش سيس
ــگـر لـرزه هاى  جمع آورى اطالعـات از هزار حس

زمينى استفاده مى كند.

نماى ايوان دارالسياده-رواق دارالسياده از صحن گوهرشاد

نماى جانبى بخش فوقانى سردر ساعت

جلسه توديع و معارفه معاونتهاى پژوهشى و آموزشى برگزار شد
مراسم توديع و معارفه" معاونتهاى پژوهشى و فّناورى " و "آموزش و تحصيالت تكميلى" در 20 مهرماه سال جارى 

در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمـومى پژوهشگاه، مراسم توديع دكتـر "مهدى زارع" و دكتر "حسين حمزه لـو" و معـارفه دكتـر 
" ابراهيم حق شناس" در پست معاونت پژوهشى و فّناورى و دكتر" حميد زعفرانى" در پست معاونت آموزش و تحصيالت 

تكميلى با حضور رئيس محترم پژوهشگاه، رؤساى پژوهشكده ها و همكاران شاغل در اين معاونتها برگزار شد.
در ابتداى مراسم، دكتر مهدى زارع با اشاره به ويژگى ممتاز رئيس پژوهشگاه به دليل استفاده از نيروهاى تازه نفس 
ــود، عملكرد اين معاونت در بخشهاى  ــان به چرخش نيروها كه به رشد در هر سيستمى منجر مى ش ــخ ايش و اعتقاد راس
مختلف و مشاركت چشمگير اعضاى هيأت علمى در كارهاى اين معاونت شامل برگزارى هفته پژوهش، توانمنديهاى بخش 

رايانه اى، كتابخانه و بخش تجهيزات را از نكات مثبت عملكرد معاونت پژوهشى و فّناورى برشمرد.
در ادامه نيز دكتر حسين حمزه لو با اشاره به فعاليت انجام گرفته در معاونت آموزشى، نتايج حاصل را مرهون فعاليت 

صادقانه همكاران خود در بخشهاى سه گانه اين معاونت دانست.
در پايان مراسم نيز رئيس محترم پژوهشگاه ضمن سخنرانى، به ضرورت تغيير و تحول در نظامهاى مديريتى كه موجب 
ــاس برنامه هاى زيربنايى  ــت كه اهم فعاليتهاى خود را بر اس ــود، از معاونين جديد خواس ــال تجربه در ميان افراد مى ش انتق
پژوهشگاه مدّون سازند. در پايان اين مراسم، با اهداى جوايز و لوح تقدير از دكتر مهدى زارع و دكتر حسين حمزه لو تقدير شد.

ه گا ش و ژپ ر  با ها گا ش و ژپ ر  با ا
توسط پژوهشگاه انجام شد:

تعيين مشخصات ديناميكى سازه هاى تاريخى واقع در حرم مطهر امام رضا (ع)، سردر ساعت، سردر 
باب السالم و بناى دارالسياده   
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مهلت ارسال برگزار كنندگانتاريخ برگزارينام كنفرانس
محل برگزاريمقاالت

كنفرانس ملى مديريت بحران و 
HSE

دبيرخانه دائمى كنفرانس 4 و 5 دى 1392
 HSEتهرانمهر 1392ملى مديريت بحران و

www.dmhse.ir

نخستين همايش شناسنامه فنى و 
 15دى 1392ملكى ساختمان

دبيرخانه دائمى همايش 
شناسنامه فنى و ملكى 

ساختمان
30 آذر 1392

تهران 
مركز همايشهاى دانشگاه 

شهيد بهشتى
cb.ir

دومين كنفرانس مصالح و سازه  هاى 
دانشگاه اصفهانآبان 1392دانشگاه اصفهان8 و 9 اسفند 1392نوين در مهندسى عمران

2ncnms.ir

اصفهان - بهارستان20 بهمن 1392دانشگاه شيخ بهايى بهارستان4  ارديبهشت 1393همايش ملى شهرسازى فرهنگ گرا
www.cupnc.shbu.ac.ir

هشتمين كنگره ملى مهندسى 
عمران

17و 18 ارديبهشت 
1393

دانشگاه صنعتى نوشيروانى 
30 دى 1392بابل

بابل
 دانشگاه صنعتى نوشيروانى

8ncce.ir

 

  اخبار كنفرانس هاى خارجى  اخبار كنفرانس هاى داخلى
The 2nd European Conference 

on Earthq uake Engineering 
and Seismology

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

XV Danube-European 
Conference on Geotechnical 
Engineering 

Date: 9-11 September, 2014 at 9am
Location: Vienna, Austria
Website:http://www.decge2014.at/

3rd Annual International 
Conference on Geological & 
Earth Sciences (GEOS 2014)

Date: 22nd-23rd September 2014
Location: Singapore
Website: http://www.geoearth.org/index.
html

اولين شامپوى مخصوص مناطق آسيب ديده از زلزله در جهان
اولين شامپوى مخصوص مناطق آسيب ديده از زلزله با قابليت شستشو، ضدعفونى كننده و ضد قارچ در ايران توليد و با موفقيت، آزمايش و مورد استفاده واقع شد.  

جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران با همكارى شركت آرايشى - بهداشتى سريتا، طرحى را با عنوان شامپوهاى قابل مصرف در منطقه هاى آسيب ديده از زلزله در دستور كار 
قرار داد كه هدف از ساخت آن، عرضه شامپوهايى با كيفيت منحصر به فرد بود تا بتواند عالوه بر شستشوى مو، قابليت ضد عفونى و ضد باكتريايى داشته و با امكانات محدود 
منطقه زلزله زده همچون درجه حرارت بسيار پايين آب و نيز كيفيت آب با سختى باال نيز كف كند و مورد استفاده قرار گيرد. شامپويى كه قابليت آن را دارد كه عالوه بر موها 

سطح بدن را هم در برابر بيماريهاى قارچى و باكتريايى محافظت نمايد.
اولين نمونه  هاى اين شامپوها كه حاصل تالش و تحقيق گروه  R&D شركت سريتا است، براى آزمايش به هالل احمر ارسال شد تا در شرايط سخت توسط گروههاى داوطلب 

هالل احمر مورد آزمايش قرار بگيرد. نمونه هاى ارسالى در سودان مورد استفاده داوطلبان هالل احمر قرار گرفت و بسيار عالى پاسخ داد.
با وقوع زلزله آذربايجان و گذشت دو ماه از آن بيش از پنج تُن از اين شامپو تهيه و به هموطنان عزيز زلزله زده اين منطقه اهدا شد.

ه ز ه  هو ز ه  و

نقشه فوق معرف لرزه  خيزى ايران طى سه ماه پاييز 1392 مى باشد. طى اين مدت 38 رويداد 
لرزه  اى با بزرگاى بيشتر يا مساوى 4 در كشور رخ داده است كه در نقشه با دايره نشان داده شده  اند.

پهن  باند  نگارى  لرزه   شبكه  ملى  مركز  ايستگاه هاى  توسط  زلزله  ها  اين  كه  است  ذكر  قابل 
كه  شده  اند  محل  تعيين  دقت  به  و  ثبت  زلزله  مهندسى  و  شناسى  زلزله   المللى  بين  پژوهشگاه 

موقعيت ايستگاه ها در نقشه با مثلث مشخص شده است.

پدر امداد و نجات ايران درگذشتنقشه رخدادهاى لرزه اى ايران در پاييز 92
ــن 66  ــنبه، 14 آذرماه در س ــدر امداد و نجات ايران روز پنجش پ
ــالگى بر اثر بيمارى صعب العالج ساركوم روده كوچك دار فانى را  س

وداع گفت.
ــده، از جمله:  ــل فعاليتهاى ارزن ــژن دفترى" به دلي ــوم "بي مرح
ــران، بنيانگذارى امدادهاى  ــبكه امداد و نجات اي بنيانگذارى طرح ش
ــتان هالل احمر ايران، بنيانگذارى  جادهاى، هوايى، دريايى و كوهس
ــگاه علمى كاربردى سوانح طبيعى ايران، بنيانگذارى  و مديريت دانش
ــه علمى كاربردى هالل احمر ايران و مديريت آن، بنيانگذارى  مؤسس
ــتگذارى پايگاه علمى-تحليلى مطالعـات  ــوراى سياس ــت ش و رياس

مديريت بحـران و...، پدر امداد و نجـات ايـران لقب گرفت.
ــال رياست سازمان امداد و  وى همچنين دو دوره به مدت 16 س
ــت و به دليل برخوردارى از تجربه  نجات هالل احمر را بر عهده داش
ــيالبها  ــور در عملياتها، مديريت و امدادگرى در اكثر زلزله ها، س حض
ــه دهه گذشته ايران و جهان، چهره اى  و حوادث مختلف در طول س

ماندگار در ايران و نامى سرشناس در جوامع بين المللى است. 
ــت كه  ــر اس ــل ذك قاب
ــرى فرماندهى  مرحوم دفت

امدادى در زمين-  عمليات 
لرزه بم را عهده دار بود و بارها 
ــن المللى  ــگاه بي در پژوهش
مهندسى  و  ــى  شناس زلزله 
ــخنرانى و  ــه به ايراد س زلزل
تبيين تجارب خود پرداخت. 

روحش شاد، يادش گرامى و راهش پر رهرو باد.
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تعداد كشته ها(نفر)عمق(كيلومتر)بزرگازمانمحل وقوعتاريخ

؟ ؟23:427/3خاور عشق آباد، تركمنستان1327/7/14

؟22:046/18شمال باخترى ايرانشهر، سيستان و بلوچستان1348/8/16

5:516/79420شمال خاورى قائن، خراسان جنوبى1358/8/23    

22:156/61123باختر حاجى آباد، هرمزگان1369/8/15

؟؟1:268مكران، درياى عمان1324/9/7

1130؟5:156/7باختر كنگاور، كرمانشاه1336/9/22

؟15:5279باختر سيه چشمه، آذربايجان غربى1355/9/3

3:045/913660شمال باخترى زرند، كرمان1356/9/29

13:526810خليج  ارس، جنوب باخترى قشم1384/9/6

ادامه "اول آموزش، بعد مانور"

براى تأثير ژرف و ماندگار آموزشـهاى مربـوط به مواجهه صحيح با زلزله در 
ذهن دانش آموزان چه روشهايى را پيشنهاد مى كنيد؟

ــرح را ماندگارتر  ــى ط ــتمرار طرح مى تواند اثر بخش ــدا هدفمندى و اس زمانـى: ابت
ــات و زلزله  ــداد و نج ــوزان در خصوص ام ــه دانش آم ــهايى ك ــپس، آموزش ــد. س نماي
ــل ارتباطى  ــوزان پ ــع، دانش آم ــود. در واق ــا منتقل ش ــه خانواده ه ــه اند، ب ــرا گرفت ف
ــواده ها  ــن طريق به خان ــها به اي ــوند و آموزش ــوب مى ش ــه و خانه محس ــن مدرس بي
ــى  ــوان فعاليتهاى اضافى و نمايش ــى ت ــراى اصالح طرح م ــى يابد؛ اما ب ــال م ــز انتق ني
ــود  ــى دانش آموزان گرفته ش ــاعات درس ــت تا هم وقت كمترى از س را از برنامه كاس
ــح در هنگام بروز  ــورت گيرد تا رفتار صحي ــترى اجراى مانور ص ــم در دفعات بيش و ه
ــكيالت  ــود. همچنين برگزارى مانور، بايد با تش ــن لرزه در دانش آموزان نهادينه ش زمي
ــه همراه باشد و آموزشها به صورت مرحله اى  ــرح وظايف در مدرس مديريت بحران و ش
ــترش يابد؛ در ضمن تكـرار و تمـرين، اثر بخشى طــرح را بيشتــر  و همه جانبـه گس
مى  نمايد و آمادگى روانى و جسمى دانش آموزان را در برابر اين پديده افزايش مى  دهد؛ 
اما، به عنوان پيشنهاد راهكارهاى عملى در راستاى بهبود اثربخشى مانور، ايجاد زمينه 
مشاركت پذيرى در ساير دستگاههـاى دولتى، سازمانها، آسيب شناسى، كاستى هاى مانور، 

ــض اختيـار به دانش   ــا رويكـرد دانش آمـوز محـورى، تفوي ــت فعاليتهاى مثبت ب تقوي
ــدادى"، انجام نظارت بر اجراى طرح و بازديد از  ــوزان در "خود امدادى" و "دگر ام آم
ــازى و مقاوم سازى مدارس از فعاليتهاى مفيدى است كه  مراحل اجرا، تالش براى بهس
ــش آموزان در هنگام بروز  ــالهاى آتى و آمادگى دان ــى تواند به اجراى بهتر مانور در س م

زلزله واقعى كمك كند.
ــت كه هر چه از آموزشهاى خشك  پارسـى زاده: تحقيقات و تجارب ثابت كرده اس
ــهاى غيررسمى و منعطف پيش برويم، آموزشها  ــمى و آكادميك به سمت آموزش و رس

مؤثرتر و ماندگارتر خواهد شد. 
ــه كاركنان  ــد. در ضمن كلي ــش آموز محور باش ــراى مانور بايد دان حسـن پـور: اج
ــند؛ ليكن به منظور  ــته باش ــاركت فّعال داش مدارس هم بايد در كنار دانش آموزان مش
ــهاى الزم را  ــر عميق تر، بايد در مرحله بعدى اجرا، اولياى دانش آموزان هم آموزش تأثي
فرا گيرند. همچنين، شيوه هاى نو و جذاب آموزشى و بهره گيرى از ابزارها و تكنولوژى هاى 
جديد، تأثيرات بيشترى در فراگيرى و تغيير رفتار دارد. اميد است در آينده با برگزارى 
ــهاى جديد آموزش داده شود و به  ــتفاده از اتاق لرزان و ... اين مانورها با روش اردو و اس

اجرا درآيد.
آمـوزش و پرورش به عنوان يكى از اركان اصلى برگزاركننده مانور سـاليانه 
زلزلـه و ايمنى بجز برگزارى مانور، چه اقدامات ديگرى را در راسـتاى آموزش 

مباحث زلزله و علوم ذى ربط به دانش  آموزان انجام داده است؟ 

ــتى  ــالمت و تندرس ــالت آموزش و پرورش بويژه اداره س حسـن  پور: با توجه به رس
ــه امر آموزش اختصاص  ــالمت دانش آموزان، اولويت برنامه ها ب ــن و ارتقاى س در تـأمي
ــى  ــگاه بين المللى زلزله شناس ــتا، ابتدا با همكارى پژوهش ــت كه در اين راس يافته اس
ــت.  ــده اس ــان مبادرت ش ــر از مربيان و مدرس ــرى و عملى 100 نف ــوزش نظ ــه آم ب
ــد كه بدين  ــا آموزش ديدن ــط آنه ــت توس ــه، مدير و رابط بهداش ــپس از هر مدرس س
ــن افراد، كليه  ــپس اي ــزار نفر معلم و مربى آموزش ديدند و س ــش ه ترتيب، جمعاً ش
ــد. كار فرهنگى ديگرى كه  ــه كالس آموزش دادن ــوزان را به صورت كالس ب ــش آم دان
ــاركت پذيرى و اهميت محوريت  ــيوه هاى جديد آموزشى، مش با عنايت به اثرگذارى ش
ــوزش و پرورش  ــالمت اداره كل آم ــط اداره س ــوزان در اجراى برنامه  ها توس ــش آم دان
ــتان تهران انجام گرفت، برگزارى جشنواره سرودهاى دانش آموزى با  ــتانهاى اس شهرس
ــتاندارى تهران بود كه  ــوانح طبيعى با همكارى اس موضوعات حوادث غير مترقبه و س
ــرودها  ــرود از مناطق تابعه به مرحله نهايى راه يافت كه انتخاب و داورى س ــت س هش
ــاير  ــهردارى تهران و س ــن المللى زلزله و مديريت بحران ش ــگاه بي با همكارى پژوهش
دستگاههاى ذى ربط انجام شد. همچنين از آنجا كه مسأله نظارت و ارزيابى در تأثير هر 
طرح و برنامه اى جايگاه ويژه اى دارد، كميته نظارت و ارزشيابى در سطح استان تشكيل 
و چك ليست هاى نظارتى تهيه شد كه شوراى معاونين اداره كل سالمت و پيشگيرى و 
ــاى محترم ادارات كل به عنوان ارزياب در20 منطقه تابعه (هم در مدرسه نمادين  رؤس
ــت ها تكميل شد. سپس در جلسه اى  و هم در مدارس عادى) حضور يافتند و چك ليس
ــى و مقرر شد در سال آتى  ــتگاههاى ذى ربط، ماتريس SWOT كار بررس با حضور دس

نقاط قوت تقويت شده و نقاط ضعف رفع شود. 
ــاركت  ــرى، عملى و ضمن خدمت با هدف مش ــز به صورت نظ ــى ني دوره آموزش
مسؤولين ارشد همه شهرستانهاى تابعه با موضوع مديريت بحران ويژه اعضاى شوراى 
ــى(ره) دماوند در دو مرحله  ــه در اردوگاه مصطفى خمين ــه ادارات تابع ــن كلي معاوني
ــه و آمادگى در برابر آن  ــترى، موضوع زلـزل ــد، تا با جديّت و اهمّيت بيش ــزار ش بـرگ

ــود. برنامه ريزى ش

زمان دقيق وقوع زلزله در حال حاضر قابل 
پيش  بينى نيست، پيشگيرى و رعايت نكات 

ايمنى بهترين راه كاهش آثار سوء اين 
پديده طبيعى است.

هاى بزرگ صدسال اخير ايران در فصل پاييز
 
زلزله

ه ز ه  هو ز ه  و
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ادامه آموزش مردم در خصوص زلزله و خودامدادى محله  اى

ــاكنان  ــى و ابزارهاى مختلفى براى س ــايل آموزش به عنوان نمونه، مى  توان وس
ــكونى ارائه نمود كه قابل استفاده توسط گروههاى بخصوصى از مردم  مجتمع  هاى مس
باشد. به عنوان مثال، كودكان و نوجوانان مى  توانند در كالسهاى يادگيرى براى آمادگى 
ــط يك متخصص و يا  ــايت   هاى مرتبط كه توس ــانحه از طريق اينترنت و س در برابر س
نماينده مجرب برگزار مى  شود، شركت كنند. همچنين انواع ديگرى از رسانه  ها با توجه 
به سن و جنسيت مى  توانند توسط كودكان كه در زمينه آمادگى در برابر سانحه آموزش 
ــود؛ براى نمونه، مى  توان آموزش را در مركز خود امدادى  ديده  اند، به كار گرفته ش
محله   اى هر شش ماه تكرار نمود و تمرين عمليات تخليه و يا رفتن به فضاى باز را در 
ــكونت خود انجام داد. نه تنها كودكان، بلكه والدين آنها نيز مى  تـوانند در اين  محل س

تمـرينات شركت كنند. 
ــورت دوره  اى، اين اقدامات به صورت يك تجربه عملى  با انجام اين تمرينات به ص
براى آنها در خواهد آمد. از پوسترها نيز  مى   توان به عنوان ابزارهايى مناسب براى اطالع- 
 رسانى به مردم استفاده نمود.  اين  گونه پوسترها را مى  توان در راهروهاى مجتمع   هاى 
مسكونى يا بلوك  هاى برجها نصب كرد تا ساكنان و مهمانان را با اين مسائل آشنا سازد. 
به عنوان نمونه، پوستر"آمادگى در برابر زلزله" براى خانواده   ها، تهيه شده توسط بخش 
ــت. براى كودكان از شعر نيز مى  توان  ــگاه، يكى از اين ابزارهاس آموزش همگانى پژوهش
استفاده نمود. شعر "زلزله و ايمنى" موجود و در بسيارى از مهد هاى كودك به كودكان 
ياد داده شده است و به نظر مى  رسد كه تأثير مثبتى بر آنها در انتقال آگاهى به والدينشان 

داشته است.
جلسات مقطعى در مجتمع  هاى مسكونى نيز مى   توان ترتيب داد كه در آن ساكنان 
بتوانند در خصوص تجربيات خود در مورد زلزله و ارزيابى مانورهاى قبلى، گفتگو كنند. 
افرادى كه قبالً زلزله  اى را تجربه نكرده اند، مى  توانند از همسايگانشان تجربياتى را كسب 
كنند. شايان ذكر است كه انجام تمرينات هر شش ماه يك بار مهم است؛ زيرا شنيدن 
ــد. البته ايده دعوت از  ــن به مردم نوعى اعتماد به نفس مى  ده ــب از افراد مطمئ مطال
متخصصين به جلسات مجتمع  هاى مسكونى هر شش ماه ممكن است امكانپذير نباشد؛ 
بنابراين بهتر است نمايندگانى از مردم انتخاب و به آنها آموزش داده شود تا مطالب را به 
گونه  اى مناسب تر به مردم محل منتقل كنند. زمان اين آموزشها مى  تواند براى گروههاى 
مختلف تنظيم شود. محلهاى تجمع مناسب براى كالسها نيز بايد تعيين شود. عالوه بر 
جلسات عمومى كه مى  تواند ماهانه برگزار شود تا بيشتر ساكنان در آنها شركت  كنند، 
ــها مى  تواند براى كودكان در بعد از ظهرها پس از مدرسه انجام شود و براى  اين آموزش
زنان خانه  دار صبحها  و براى سالمندان و افراد با نيازهاى خاص در جلسه  اى مخصوص و 
زمانهاى ويژه ترتيب داده شود. آموزشهاى محله  اى از طريق مساجد، پايگاههاى بسيج، 

ـــوانح  ــطح دانش مردم براى مـواجهه با س هالل احمـر و غيره، در خصوص ارتقـاى س
امكانپذير است.

ــت كه با توجه به جمعيت زياد مردم در محله ها، تعداد بسيارى  البته قابل ذكر اس
ــدود متخصصين اين امر در  ــت و  با  توجه به تعداد مح ــوزش دهنده مورد  نياز اس آم
كشور، ضــرورى است افـراد با قابليت فراگيـرى كـافى بـراى مطالب علمى و فنـى و  
نيــز روان  شناختى مطرح در موضوع زلزله و خودامدادى محله  اى، در هر ناحيه شهرى 
ــايى شوند تا بتوانند به عنوان آموزش دهندگان مردم ايفاى نقش نمايند. آموزش  شناس
اين آموزش  دهندگان مى تواند توسط متخصصين شاغل در سازمانهاى تخصصى كشور 
ــى زلزله صورت گيرد. آموزش-   ــگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندس از جمله پژوهش
گيرندگانى كه قرار است بعداً به عنوان آموزش  دهندگان مردم ايفاى نقش نمايند، بايد 
پس از اتمام دوره آموزشى، آشنايى كافى نسبت به مسائلى از قبيل موارد زير را كسب 

كرده باشند:  
- عمليات مربوط به واكنش اضطرارى؛

- چگونگى بيان مطالب به زبان ساده و قابل فهم براى عموم.
ــى براى اين آموزش  دهندگان به عنوان يك مزيت محسوب  ــتن تجربه آموزش داش
مى شود. همچنين توانمندى برقرارى روابط عمومى مناسب نيز مزيت ديگرى است تا 
آموزش دهندگان بتوانند با قشرهاى مردم در سنين مختلف ارتباط سريع برقرار نمايند.

ــاختار مديريت  ــورت تفصيلى و تدوين س ــه برنامه عملياتى به ص ــت، تهي در نهاي
ــت كه بايد به تفصيل در  ــيار مهمى اس اضطرارى خودامدادى محله   اى نيز از موارد بس
نوشتارى ديگر ارائه شود. براى دريافت مطالب بيشتر در خصوص وظايف افراد محله و 

جزئيات فعاليتهاى پيشنهادى، مى  توان به مرجع [3] مراجعه نمود.

مراجع
ــينى، مازيار و همكاران (1387). "مديريت بحران". تهران: سازمان پيشگيرى و  حس  .1

مديريت بحران شهر تهران، چاپ اول. 
2. Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O. (2006). “Training People for 

Disasters in Residential Complexes- from Risk to Opportunity”, 
ECEES Conference, Switzerland.

ــتوار ايزدخواه، ياسمين؛ حسينى، محمود. (1388). مطالعات بكارگيرى امكانات  3.  اس
خودامدادى محله   اى براى كاهش پايدار خطرپذيرى در برابر زلزله (گزارش پژوهشى). 

تهران: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله.
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پس از آن كه زمين مى لرزد 
بازگشت كشسان بر روى سياره اى مسكونى

مترجم: دكتر مهدى زارع و 
مهندس فرناز كامران زاد

 After the Earth ــاب ــه  كت ــر ترجم ــاب حاض      كت
                Quakes  Elastic Rebound on an Urban Planet
ــاف" و "راجر جى. بيلهام"  ــوزان اليـزابت هــ تـأليف "س
ــال 2006 است.  ــگاه آكسفورد در س ــارات دانش از انتش
مترجمان با بررسى و مطالعه كتاب به اين نتيجه رسيدند 
ــده در مورد  ــا ديدگاههاى جالب و علمى مطرح ش كه ب
ــى و خطر زمين لرزه، مطالب آن  تاريخ و علم زلزله شناس
ــد منبعى خواندنى براى مخاطب عمومى ايرانى و  مى توان

فارسى زبان باشد.
ــأله زلزله اكتفا  ــن كتاب صرفاً با نگاه علمى به مس اي
نكرده، بلكه در متن كتاب بر حسب مورد به بيان تاريخچه  

و ارائه بحث علمى در قالبى داستان گونه پرداخته است. 
ــر  ب ــالوه  ع ــاب  كت ــنده  نويس دو  ــر  ه ــه  چ ــر  اگ
در  ــى،  زلزله شناس ــه  زمين در  ــش  پژوه و  ــص  تخص
ــردم  م ــوم  عم ــراى  ب ــى  علم ــب  مطال ــه  تهي ــه  زمين
ــتارى و راديو و  ــانه هاى نوش ــتار، برنامه هاى رس (در نوش
تلويزيون) سابقه زيادى دارند و با رسانه، همگانى كردن، 
ترويج علم آشنا، صاحب سبك و تخصص اند، اما، پروفسور 
ــناس ترين دانشمندان كنونى دنيا در  راجر بيلهام از سرش

زمينه علم زلزله شناسى است.
ــاى زلزله هاى  ــريح رويداده ــى و تش ــارات تاريخ اش
ــى و حتى   ــى تأثيرگذار از ديدگاههاى زلزله شناس تاريخ
ــبون  ــر زلزله هاى اول نوامبر 1755 ليس ــى (نظي اجتماع
ــكو) از مزيتهاى اين  پرتغال و آوريل 1906 سانفرانسيس

كتاب است. 
ــالروز اولين سال وقوع زلـزله هاى  اين كتاب كه در س
ــط  ــه 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان آذربايجان توس دوگان
ــر و در يازده فصل و 384 صفحه  ــارات مازيار منتش انتش
ــه لرزه خيزى و آمار  ــه اى از تاريخچ ــده، خالص تنظيم ش
ــه مى كند و زلزله هاى ايران،  زلزله هاى مهم جهان را ارائ

ــل به عنوان  ــردآورى مترجمان را در يك فص ــل گ حاص
افزوده ها آورده است. 

 معرفى كتاب
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چكيده
امروزه يكى از دقيقترين و متداولترين روشهاى تعيين تنجش ناحيه اى و آهنگ 
از  استفـاده  بويژه  ژئودتيك،  روشهـاى  از  استفـاده  فعال،  گسلهاى  طـول  در  لغـزش 
اندازه گيرى شبكه هاى GPS است. در اين رابطه، اندازه گيريهاى GPS انجام شده در 

سالهاى گذشته در ايران از يكى از دو نقطه ضعف زير برخوردار بوده است: 
- شبكه هاى اندازه گيرى، تراكم كمى دارند؛ به طورى كه با استناد به نتايج حاصل 
بر  جايى  جابه  سرعت  و  بوده  استنباط  قابل  اى  ناحيه  تغييرشكلهاى  تنها  آنها  از 

روى گسلهاى منفرد امكانپذير نبوده است. 
بسيار  دقت  كه  هاى دائمى،  شبكه  هاى  داده  از  موجود،  گزارشهاى  و  مقاالت  در   -
از  حاصـل  نتــايج  به  بلكه  نشده،  استفاده  تنجش  تعيين  بـراى  دارند،  زيـادى 
اندازه گيريهاى موردى كه دقت كمترى دارند، اكتفا شده است. از اين رو، در اين 
مطالعه با استفاده از شبكه متراكم و دائمى GPS مستقر در تبريز (شمال باختر 
اى را تعيين و به آهنگ لغزش در طول گسلهاى  ايران) مى توان تنجش ناحيه 

فعال منطقه شمال غرب ايران پى برد.
در اين مطالعه، در مرحله نخست با استفاده از حدود شش سال مشـاهده دائمى 
بردارهاى  و  گيرى  اندازه   2010 تا   2005 سالهاي  زماني  بازه  در  كه   GPS هاى  داده 
سرعت  ميدان  از  حاصل  نتايج  است.  شده  محاسبه  ايران  باختر  شمال  ناحيه  سرعت 
ژئودتيكي در منطقه شمال  باختر نشان دهنده يك حركت راستالغز راستگرد غالب در 
اطراف گسل شمال تبريز است كه با حركت به سمت شمال باختر و گسلهاي ماكو، 
خوي و نخجوان آهنگ اين جابه جايي افزايش مي يابد. همچنين يك حركت كششي با 
مؤلفه راستگرد در انتهاي جنوب خاوري گسل شمال تبريز مشاهده مي شود كه در طول 
گسلهاي شمال و جنوب بزگوش مستهلك مى شود. در خاور درياچه اروميه و جنوب 
بلوك آذربايجان بين دو ايستگاه BNAB و MNDB  حركت كششي با مؤلفه راستگرد 
و در همان طول جغرافيايي (در شمال آن) بين دو ايستگاه BNA و SKOH ساز و كار 
فشارشي با مؤلفه چپگرد وجود دارد. حركات راستگرد و كششى در شمال منطقه بين 

كوههاي قفقاز و گسل شمال تبريز هم مشاهده شده است.

در مـرحله دوم، با استفـاده از بــردارهاى سـرعت حــاصل از مشــاهدات دائمى 
نيز  ايران  باختر  شمال  ژئودتيكى  تنجش  آهنگ  بار  نخستين  براى   ،GPS هاى  داده 
محاسبه شده است (شكل 1). محورهاى آهنگ تنجش به دست آمده از بردارهاى سرعت، 
نشان دهنده ساز و كار غالب امتدادلغز راستگرد در راستاى گسل شمال تبريز و ديگر 
گسلهاى منطقه با امتداد شمال باختر-جنوب خاور است كه با يك مؤلفه كوتاه شدگي 
در طول گسلهاى مزبور همراه است. كاهش آهنگ تنجش در نواحى جنوب باخترى 
توان به قـرارگيرى اين نـواحى بر روى  و شمـال خـاورى گسـل شمال تبريز را مى 
مناطق  همچنين  داد.  نسبت  آذربايجان  و  مركزى  ايران  پايدارتر  نسبتاً  هاى  بلوك 
باختر اهر و كليبر عالوه بر حركات راستالغز، يك مؤلفه كششى با روند شمال خاورى 
نيز دارد كه به نظر مى رسد ناشى از فرورانش صفحه خزر جنوبى به زير ناحيه شمال 

باختر ايران باشد. 
در اطراف گسل شمال تبريز و امتداد آن در شمال  باختر منطقه، زواياي آزيموت 
مثلثهاى تنجش به صورت پادساعتگرد در چرخش است (شكل 2). با توجه به اينكه در 
برابر با بردارهاي بيشينه  تمام اين مثلثها، بردار بيشينه كوتاه شدگى (فشارش) تقريباً 
طويل شدگى (كشش) است، حركت در دو طرف گسل شمال تبريز به صورت يكنواخت 
راستگرد خواهد بود. از اين رو، اين رژيم در امتداد شمال  باختر -جنوب خاور در سرتاسر 
منطقه صادق است. در بخش باختر و شمال باختر منطقه (باختر طول جغرافيايي 45/5 
درجه) يك َدَوران ساعتگرد نسبت به بخش خاوري بلوك آذربايجان مشاهده مي شود 
كه تحت اثر فشارش صفحه ايران مركزي به صفحه اوراسيا ايجاد مي شود. چنين به 
نظر مى رسد كه اين َدَوران در فرورانش صفحه خزر به زير بلوك آذربايجان مستهلك 

مي شود. 

* دانشيار پژوهشكده زلزله شناسى
** دكتراى مهندسى عمران- سازمان نقشه بردارى كشور
*** كارشناس ارشد ژئودزى سازمان نقشه بردارى كشور

ش و ژپ ی  ه  شز و ژپ ی  ه  ز

شكل1:  نمايش بلوك هاي در نظر گرفته در منطقه شمال باختر ايران و محورهاي تنجش 
هر يك از آنها به همراه بردارهاى سرعت ژئودتيكى ايستگاهها

شكـل 2:  نمـايش تغييرات آزيمـوت (چرخش) پليگون-مثلثهـاي تنجش در منطقه 
شمال  باختر ايران

GPS محاسبه استرين و تعيين نرخ لغزش در طول گسلهاى جنباى شمال باختر ايران (ناحيه تبريز) با استفاده از اندازه گيريهاى
مجري: خالد  حسامى آذر*

همكاران : حميدرضا نانكلى**، اكرم السادات عليجانزاده***
مدت اجرا: يك  سال
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تعداد مقاالت علمى و شاخصهاى مرتبط با آن همواره به عنوان نمادى براى رشد 
علمى و توسعه يافتگى مطرح بوده است. در اين نوشتار  با استناد بهSJR روند تغييرات 
تعداد مقاالت و شاخصهاى ديگر پژوهشى در ايران مورد بررسى قرار گرفته اند و جايگاه 
كشور در رشته هاى "مهندسى عمران" و "زمين شناسى" (به عنوان دو نمونه) ارزيابى 

شده اند. 
تا 2012  سال 1996  از  شناسى  زمين  و  عمران  مهندسى  مقاالت  تعداد  تغييرات 
ميالدى براى هشت كشور مختلف از جمله ايران در شكلهاى (1و2) نشان داده شده 
قرار  نظر  مد  توسعه  حال  در  و  يافته  توسعه  مختلف  كشورهاى  مقايسه  اين  در  است. 
گرفته اند. نگاهى گذرا به هر دو شكل شرايط پايدارى را به لحاظ تعداد مقاالت براى 
اياالت متحده و بريتانيا نشان مى دهد. در واقع، اين دو كشور از سال 1996 تا 2012 
روند صعودى و نزولى در تعداد مقاالت به چاپ رسيده نداشته اند. اين در حالى است 
كه اياالت متحده همواره بيشترين تعداد مقاالت را داشته، هر چند كه در سالهاى اخير 
كشور چين با روند صعودى، بيشترين مقاالت را بويژه در رشته زمين شناسى به ثبت 

رسانده است. 

ــان  ــد قابل توجهى را در تعداد مقاالت نش ــور، روند رو به رش نمودار مرتبط با كش
ــترى همراه بوده است. مقايسه  ــروع هزاره سوم با آهنگ صعودى بيش مى دهد كه با ش
نمودارهاى كشورهاى ايران و تركيه نشان مى دهد كه فاصله نسبتاً قابل توجه دو كشور 
ــال 2010 تا 2012 تعداد  ــمگيرى يافته است و از س ــالهاى گذشته كاهش چش در س

مقاالت مهندسى عمران ايران از تركيه پيشى گرفته است.
ــورهاى مقايسه شده در شكلهاى (1و2) به لحاظ جمعيت  با توجه به اينكه كش
ــالهاى  ــورها در س ــمگيرى دارند، تعداد مقاالت بر جمعيت كش ــال اختالف چش فع
ــده تا شاخص تعداد مقاالت  به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت  ــيم ش متناظر تقس

ــود. ــتخراج   ش اس
تغييرات اين پارامتر همتراز شده در بازة زمانى 2000 تا 2012 ميالدى در شكلهاى 

(3و4) نشان داده شده است. در شكل (3) تغييرات اين شاخص براى رشته مهندسى 
عمران و در شكل (4) براى زمين شناسى داده شده است. بر اساس اين شكلها، بريتانيا 
داراى بيشترين نسبت تعداد مقاالت به جمعيت (شامل كل كشورهاى حوزه بريتانيا) 
در هر دو رشته عمران و زمين شناسى است و اياالت متحده در جايگاه دوم قرار گرفته 
است. كشورهاى چين و هند كه جميعت قابل توجهى دارند به لحاظ اين شاخص به 
مراتب در شرايط نامساعدترى نسبت به شاخص قبلى (تعداد مقاالت) قرار گرفته اند. 

البته وضيعت كشور چين در رشته زمين شناسى مناسبتر است. 
ايران در هر دو رشته رشد قابل توجهى را در سالهاى اخير بويژه در رشته مهندسى 
عمران داشته است؛ به طورى كه در اين رشته، با شاخص جديد در سالهاى اخير در 

رتبه سوم قرار گرفته است (شكل3).
به  عمران  مهندسى  در  رشد  به  رو  توجه  قابل  روند  و  شكلهاى  (3و4)  مقايسه  با 
با  مقايسه  در  عمران  مهندسى  رشته  در  بيشترى  پژوهشى  تالش  كه  رسد  مى  نظر 
رشته زمين شناسى در ايران صورت گرفته است كه مى تواند مورد توجه پژوهشگران 

زمين شناسى قرار گيرد.
تعداد  نسبت  علمى،  توليدات  آمار  لحاظ  به  پژوهشى  مهم  شاخصهاى  از  يكى 
شكلهاى  در  شاخص  اين  است.  شده  چاپ  مقاالت  كل  تعداد  به  شده   ارجاع  مقاالت 
(5 و 6) براى دو رشته مهندسى عمران و زمين شناسى نشان داده شده اند. البته بايد 
تعداد  براى  بيشتر  فرصت  به  توجه  با   ) دورتر  سالهاى  در  نسبت  اين  كه  شود  توجه 
ارجاعات) بايد بزرگتر باشد و در سالهاى اخير به سمت صفر ميل مى كند؛ ليكن از سال 
1996 تا 2004 روندى نسبتاً پايدار براى اكثر كشورها مشاهده مى شود. در شكلهاى 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  عربستان  جاى  به  عربى  متحده  امارات  كشور   ( و6   5)
ارزشمند  ميزان  خاص  اى  شيوه  به  شكلها  اين  در  مطالعه  مورد  شاخص  اينكه  به  نظر 
دارد.  اعتقاد نگارندگان اهميت بسزايى  به  دهد،  مى  نشان  را  شده  چاپ  مقاالت  بودن 
خوشبختانه كشور ايران وضعيت مناسبى بويژه براى رشته مهندسى عمران دارد. كشور 

چين در مقايسه، شاخص پايين در هر دو رشته دارد. 
مطالعه آمارى انجام شده در اين نوشتار يك بررسى مقدماتى با دو رشته مهندسى 
و  تر  عميق  بررسيهاى  ترديد،  بى  است.  بوده  نمونه  عنوان  به  شناسى  زمين  و  عمران 
توان انجام داد كه نمود شرايط  جامعترى با شاخصهاى بيشتر و در همه رشته ها مى 

علمى ايران هم در جهان و هم در منطقه باشد.
 به عنوان جمع بندى مى توان به اين نكته اشاره نمود كه شاخصهاى تعداد مقاالت، 
نسبت تعداد به جمعيت و نسبت تعداد ارجاعات به تعداد مقاالت به عنوان دو شاخص 

شكل (1): مقايسه تغييرات تعداد مقاالت علمى در  رشته مهندسى عمران در دوره شانزده ساله

شكل(2): مقايسه تغييرات تعداد مقاالت علمى رشته زمين شناسى در دوره شانزده ساله

شكل(3): تغييرات نسبت تعداد مقاالت علمى مهندسى عمران به جمعيت كشورها در يك دوره دوازده 
ساله (2000 تا 2012)

شكل(4): تغييرات نسبت تعداد مقاالت زمين شناسى به جمعيت كشورها در يك دوره دوازده ساله 
(2000 تا 2012)

 بررسى جايگاه علمى ايران در رشته هاى مهندسى عمران و
زمين شناسى با تاكيد بر شاخص تعداد مقاالت

ياسر جعفريان*
 حسين جهانخواه** ، آزاده خباز***
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مهم در توسعه يافتگى علمى كشور مى توانند مورد توجه قرار گيرند؛ هر چند كه ميزان 
توسعه يافتگى واقعى علمى به عوامل متعددى چون كاربردى كردن و بومى سازى اين 

علوم نيز بستگى دارد.

*عضو هيأت علمى پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك پژوهشگاه و سردبير
** عضو هيأت علمى پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك

**كارشناس روابط بين الملل پژوهشگاه

 شكل (5): تغييرات نسبت تعداد مقاالت ارجاع شده به كل مقاالت مهندسى عمران در كشورهاى
مختلف از سال  1996 تا سال 2012

شكل (6): تغييرات نسبت تعداد مقاالت ارجاع شده به كل مقاالت زمين شناسى در كشورهاى مختلف 
از سال1996 تا سال 2012

نگرشى بر رشد علمى در ايران و ضرورت 
توجه به رشد متوازن و هماهنگ شاخصهاى 

علمى براى نيل به توسعه پايدار

از علــم تا عمــل
پروانه پيشنمازى*

ــت كه به جايگاه رفيع و چشمگير  ــالى اس چند س
ــد  ايران در جهان در زمينه نگارش مقاالت علمى، رش
ــور در  ــهم قابل توجه كش ــريع علمى و در نهايت س س
ــود. طى دو سه  ــاره و توجه مى ش توليد علم جهانى اش
ــنيده ايم كه  ــا در اخبار خوانده و يا ش ــال اخير باره س
ايران در رشته هاى مختلف علمى نظير علوم مهندسى، 
ــيمى و  ــاورزى، ش ــاورى اطالعات، فّناورى نانو، كش فّن
ــكى و... آن هم در بازه زمـانى كوتاه  بيـوشيمى، پزش
پله هاى ترقى را به سرعت طى كرده و رتبه هاى صعودى 
جدول را جهش وار پيموده است. بنا بر گزارش نشريه 
تخصصى New Scientist سرعت رشد علم در ايران 11 
ــده است. در آمار  ــط رشد جهانى برآورد ش برابر متوس
ارائه شده پايگاه استنادى اسكوپوس در ماه مى 2013 
ــال  ــران از ابتداى س ــيدى)، اي ــرداد 1392 خورش (خ
ميالدى 2013 تا تاريخ مذكور، تنها در پنج ماه، با 17 
ــه پانزدهم جدول توليد علم  ــزار و 245 مقاله در رتب ه
جهانى قرار گرفته و 6/1 درصد از كل توليد علم جهان 
ــت. اين در حالى است كه  را به خود اختصاص داده اس
ــده از پايگاه اطالعات علمى  بر اساس آمارهاى ارائه ش
تامسون رويترز ( ISI) در سال 1391 رتبه علمى ايران 

در رده 19 بوده است.

ــران در ميان  ــهم توليد علم اي وضعيت علمى و س
كشورهاى منطقه، اسالمى و كل خاورميانه درخشانتر 
ــر "جعفر  ــه اظهارات دكت ــه بنا ب ــت؛ به طورى ك اس
ــتنادى علوم جهان اسالم  مهراد"، سرپرست پايگاه اس
ــت در نظام استنادى  ــور نخس (ISC)، در بين 30 كش
ــا رتبه 15 و مالزى با رتبه  ــكوپوس، تنها نام ايران ب اس
ــالمى قرار دارد و در بين  ــورهاى اس 24 از مجموع كش
ــور نخست در نظام استنادى (ISI) بجز ايران و  30 كش
تركيه نامى از ديگر كشورهاى اسالمى در اين رتبه بندى 

مشاهده نمى شود.  
بنا بر گزارش پايگاه اطالعات علمى تامسون رويترز 
ــازه زمانى 2010 تا 2013، ايران تقريباً 28  (ISI)، در ب

درصد از علم خاورميانه را توليد كرده است.
ــه مباهات  ــنيدن چنين اخبارى ماي ــى ترديد ش ب
ــون عملى و چه  ــت و به قولى چه هماي هر ايرانى اس
ــر از نگاه آمارى و فارغ  ــده خبرى؛ اما صرف نظ فرخن
ــى عميق در ارزيابى  ــل هاى توصيفى، با نگرش از تحلي
ــم به دور از هرگونه  ــگاه واقعى ايران در توليد عل جاي
ــدارى، تعصب و غرض ورزى، توجه به چند نكته  جانب

ضرورى مى نمايد:
ــور و  ــروزه از مفهوم توليد علم در كش ــه ام - آنچ
ــگران و دانش پژوهان  ــتادان، پژوهش در ميان اس
ايرانى استنباط و مطرح مى شود، نگرشى آمارى 
و استناد به آمار تعداد مقاالت منتشر شده است. 
ــاخصهاى  ــار مقاله، يكى از ش ــى كه انتش در حال
ــاخص ديگر از قبيل  ــت و دهها ش توليد علم اس
ــا، تعداد  ــازى آنه ــات و تجارى س ــداد اختراع تع
دانشگاهها و رتبه هاى علمى آنها در سطح جهان، 
تحقيقات كاربردى منجر به حل معضالت كشور 
ــت و اقتصاد، بودجه  ــاط تنگاتنگ با صنع و ارتب
پژوهشى كشور و نسبت آن با توليد ناخالص ملى 
ــرانه تحقيقات و اعضاى هيأت علمى، جوايز  و س
ــل و ... وجود دارد. بديهى  ــى بين المللى، نوب علم
ــد متوازن، متعادل و هماهنگ تك تك  است رش
ــعه پايدار  ــت كه مى تواند به توس اين شاخصهاس
ــد تعداد مقاالت، بدون  ــود و رش علمى منجر ش
ــاخصها تنها سبب ايجاد  ــد و توسعه ساير ش رش

رشد نامتوازن و ناكارآمد مى شود.
ــر  ــن معيار تعداد مقاالت منتش ــر صرفاً همي - اگ
ــد، در اين مورد هم، توسعه  ــده هم مالك باش ش
ــى آن مى تواند مثمرثمر و  كّمى و صد البته كيف
ــود. در بحث توسعه كيفى مقاالت  مفيد تلقى ش
ــوان "ضريب  ــت عنـ ــود دارد تح ــارى وج معي
استناد" كه بيان كننده استناد ساير پژوهشگران 
و انديشمندان، به مقاالت است. در اين مقوله هم 
ــت كه به انبوه  ــفانه آمارها حاكى از آن اس متأس
ــطح  ــران، كمتر محققانى از س ــاالت علمى اي مق

جهان استناد كرده اند.
- مهمترين نكته در اين بين ارتباط بين تحقيقات و 
مقاالت علمى و توسعه اقتصادى يك كشور است 
ــعه پايدار تلقى مى شود؛ چرا كه  كه زيربناى توس
ــت كه هدف غايى آن  ــت علم به گونه اى اس ماهي
ــايش  ــود، ارتقاى رفاه و آس ــل معضالت موج ح
ــت؛ بنابراين اگر  ــردم و افزايش ثروت ملى اس م
ــت زندگى اجتماعى مردم  علم تأثيرى در وضعي
ــت آنها نداشته باشد، فلسفه  يك جامعه و معيش
ــؤال مى برد و مصداق بارز  وجودى خود را زير س
ــل" را در اذهان  ــل و زنبور بى عس ــم بى عم "عال

تداعى مى كند.

ــتار ضمن ارج نهادن به تالشهاى  در پايان اين نوش
ــبب طرح و  ــور كه س ــتادان محترم كش محققان و اس
ارتقاى نام كشور در حوزه علمى در سطح جهان شده اند، 
ــكات مذكور در  ــرورت توجه و تأمل به ن ــت و ض اهمي
شكوفايى بيش از پيش، پيشرفتهاى كاربردى، عميق و 
شگرف، ايجاد فرصتها و پشتوانه قوى علمى در راستاى 
رشد و اعتالى علمى كه مقدمه بنيادين توسعه پايدار و 
پيشرفت واقعى كشور است، قابل ذكر و يادآورى است.

* دبير تحريريه خبرنامه

  يادداشت

بنـا بر گـزارش پايـگاه اطالعـات علمى 
تامسـون رويترز (ISI)، در بـازه زمانى 
2010 تا 2013، ايران تقريباً 28 درصد از 

علم خاورميانه را توليد كرده است.

هدف غايى علم حل مشكالت و معضالت 
موجود، ارتقاى رفاه و آسايش مردم و 

افزايش ثروت ملى است. 
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بزرگترين زمين لرزه اى كه مى تواند در ايران رخ دهد
مهدى زارع*

ــايعاتى مبنى بر احتمال زمين لرزه اى با بزرگاى 10  ــته بحثها و ش در ماههاى گذش
ــد. نگارنده در اين  ــى از مردم در ايران و منطقه ش ــد كه موجب نگرانى بخش مطرح ش
ــخ داده كه بزرگترين زمين لرزه  محتمل در فالت ايران و  ــؤال پاس ــت به اين س يادداش
ــخگويى به اين سؤال بايد  ــت. براى پاس اطراف آن چه زمين لرزه اى و با چه بزرگايى اس

چند نكته مّدنظر قرار گيرد: 
اولين مرحله براى پاسخ به اين سؤال، بررسى گذشته تاريخى منطقه زندگى - 1

ــت. مرور تاريخ  ــينه بزرگاى زمين لرزه هاى رخ داده اس ما براى اطالع از بيش
ــالدى زمين لرزه  ــال 855 مي ــت كه در س زمين لرزه هاى ايران مبّين آن اس
قومس، در محدوده شهر دامغان فعلى، رخ داد كه زمين لرزه  اى مهيب و بسيار 
ــهر  ــت. نگارنده در بازديد از ش مخرب بوده و تمام منطقه را تخريب كرده اس
ــد كه ايوان داخلى مسجد تاريخى تاريخانه (دومين مسجد  دامغان متوجه ش
ــاخته شده در ايران) در حدود قرن دوم هجرى تخريب شده است. اگرچه  س
ــانحه طبيعى در مورد اين خرابى  ــتان شناسان به دليل خاصى به نوع س باس
ــت كه زمين لرزه 855 ميالدى (مقارن با  ــاره اى نداشته اند، ولى ممكن اس اش
ــده باشد. پروفسور  ــجد مذكور ش قرن دوم هجرى قمرى) موجب خرابى مس
"نيكالس آمبرسيز" و "چارلز ملويل" در كتاب با ارزش "تاريخ زمين لرزه هاى 
ايران" با توجه به گستردگى خرابيها، بزرگاى 8 را براى اين زمين لرزه بزرگ 
پيشنهاد كرده اند. البته تا كنون پژوهش جديد و دقيقى در مورد اين ديدگاه 
ــتان مذكور انجام نشده و معلوم نيست كه اين زمين لرزه واقعاً  در محدوده اس
بزرگاى 8 داشته يا نه و بررسيهاى بعدى زلزله شناختى، باستان  زلزله شناسى 
و ديرينه  لرزه شناسى مى تواند كمك بزرگى به  تدقيق پاسخ اين سؤال نمايد.

ــت كه در - 2 ــل زمين لرزه اى اس ــأله مهم، طول (و ابعاد پهنه ) گس دومين مس
ــود. در مورد  ــيخته ش يك رخداد به طور ناگهانى مى تواند در يك ناحيه گس
ــتانه در حدود 15 كيلومترى  ــل آس منطقه جنوب البرز با توجه به وجود گس
شمال دامغان، براى اينكه زمين لرزه اى با بزرگاى 8 در اين ناحيه (يا هر ناحيه 
ــته هاى ما از گسلهاى  زمين لرزه اى  ــود، بر پايه دانس ديگرى از ايران) ايجاد ش
ــى به طول حدود 170 كيلومتر در يك رخداد زمين لرزه  ايران، رخداد گسلش
ــا چند زمين لـرزه  ــد زمين لـرزه پياپى و ي ــورت ناگهانى (و نه در چن به ص
ــته هاى ما از زمين لرزه هاى ايران و  ــت. دانس و پس لرزه هاى آن) ضرورى اس
ــلش در يك رخداد  ــرزه اى ايران، رخداد زمين لرزه ها با گس ــلهاى زمين ل گس
ــه) تأييد مى كند. به  ــر از 150 كيلومتر را (به صورت يك قطع ــه طول كمت ب
ــه 1997م.) اردكول  ــت 1376 (10 م ــوان مثال، زمين لرزه 20 ارديبهش عن
ــتاورى Mw=7/2 و  ــن لرزه اى با بزرگاى Ms= 7/3 و بزرگاى گش قـائن، زمي
ــى سطحى به طول حدود 120 كيلومتر بود. زمين لرزه 25 شهريور  با گسلش
ــتاورى Mw= 7/4 با طول گسلش سطحى حدود  1357طبس با بزرگاى گش
ــى  100 كيلومتر و زمين لرزه 31 خرداد 1369 منجيل با بزرگاى 7/3 گسلش
ــت. البته دو رخداد اخير،  ــطحى قابل برداشت در همين حدود داشته اس س
ــطحى را به صورت قطعه-قطعه نشان داده اند. اگر زمين لرزه اى با  گسلش س
بزرگاى 8 در فالت ايران رخ دهد، الزم است گسلشى ناگهانى در يك اتفاق به 
طول حدود 170 كيلومتر رخ دهد و براى زمين لرزه اى با بزرگاى 9 الزم است 
ــتر باشد.  ــلش در يك رخداد تنها، حدود 400 كيلومتر يا بيش طول اين گس
ــده، رخداد گسلشى با طول  در مواردى كه تا كنون در فالت ايران مطالعه ش
ــده است.  ــى يا گزارش نش بيش از حدود 120 كيلومترى در زمين لرزه بررس
ــت كه با وجود رخداد  ــان دهنده آن اس ــن لرزه هاى منطقه مكران نش زمي
ــته كوه  ــاحلى يا داخل رش زمين لرزه اى با بزرگاى بيش از 7/5 در ناحيه س
ــتقيم يك  ــى با ابعادى كه طول مس مكران (در پهنه فرورانش مكران) گسلش
ــد  ــت رخ داده بـاش ــد، ممكن اس قطعه آن بيـن120 تا 150 كيلومتـر باش
ــه در مطالعات  ــدود8/2). البت ــر 1945 با بزرگايى ح ــرزه 28 نوامب ــن ل (زمي
ــت. زمين لرزه 16  ــده اس جديدتر، بزرگاى آن در حدود 7/8 يا 7/9 برآورد ش
آوريل 2013 در سراوان با بزرگاى 7/8 رخ داده است و زلزله آروان پاكستان 

ــرق رشته كوههاى مكران نيز در تاريخ سوم مهر سال جارى  در منتهى اليه ش
(1392) نيز با بزرگاى 7/8 رخ داد.

 بزرگاى زمين لرزه ها را مى توان از مساحت و ابعاد زمين لغزشهاى بزرگ روى - 3
ــمال و جنوب البرز، با  ــلها نيز تخمين زد. به عنوان مثال، در محدوده ش گس
ــلهاى فعال (نظير گسلهاى شمال  ــهاى بزرگ موجود بر روى گس زمين لغزش
البرز، گسل مازندران، گسل مشاء و گسل شمال تهران) چه بسا زمين لرزه هايى 

با بزرگاى حداكثر 7/5 تا 7/7 را بتوان در اين محدوده ها برآورد كرد. 
بزرگترين زمين لرزه هاى رخ داده در فالت ايران بر پايه طول گسلش در يك - 4

رخداد، اندازه هايى در حدود 8 يا كمتر داشته اند. متأسفانه بيشتر زمين لرزه هاى 
با بزرگاى 7 يا بيشتر در فالت ايران با تلفات همراه بوده اند. 

ــم دارد زمين لرزه  - 5 ــتگاهى ه ــه ثبت دس ــاى دنيا ك ــن لرزه ه ــن زمي بزرگتري
ــيلى در پهنه  ــاحلى ش ــه س ــرداد 1339) در منطق ــه 1960 (اول خ 22 م
ــزرگ دنيا نيز  ــاى ب ــن لرزه ه ــت. ديگر زمي ــزرگاى 9/5 اس ــا ب ــش ب فروران
ــوار اقيانوس  ــتر در اطراف ن ــته اند، بيش ــن 8/5 تا 9/5 داش ــه بزرگايى بي ك
ــه آن حلقه آتش  ــان ب ــان و زلزله شناس ــن شناس ــه زمي ــد ك آرام رخ داده ان
ــامبر 2004 بانداچه در اندونزى و زمين لرزه  11  مى گويند (زمين لرزه 26 دس
مارس 2011  هونشو در ژاپن كه هر دو بزرگاى 9 داشتند و هر دو با سونامى 

بزرگ و مخرب هم همراه شدند).

ــال داد كه زمين لرزه هاى مهم در - 6 ــد، مى توان احتم با توجه به آنچه گفته ش
ــند و  ــته باش ــالت ايران و منطقه اطراف بزرگايى حداكثر در حدود 8 داش ف
ــته كوههاى  مكران) چنانچه ابرراندگى  در درون درياى عمان (در جنوب رش
ــورت يكجا (در طولى حدود  ــه فرورانش مكران به ص (Mega-Thrust) در لب
800 كيلومتر از جنوب جاسك تا جنوب غرب كراچى) گسيخته شود، حتى 
ــت كه البته  احتمال اين  مى توان انتظار زمين لرزه  اى با بزرگاى 9 را هم داش
رخداد بسيار نادر خواهد بود؛ بنابراين ذكر احتمال رخداد زلزله با بزرگاى 10 

در اين ناحيه بى پايه و غيرعلمى است. 

* دانشيار پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و مدير مركز پيش بينى زلزله


