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ديدار هيات ده نفره افغاني از پژوهشگاه
گروهي ده نفره از متخصصان و دست اندركاران امر مديريت بحران افغانستان، روز 
سه شنبه، سي ام مهرماه سال جاري، از بخش هاي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
ــان افغاني با  ــنايي كارشناس ــه بازديد كردند. هدف از اين ديدار آش ــي زلزل و مهندس
ــي، امكانات و تجهيزات جمهوري اسالمي ايران بويژه  توانمندي هاي علمي،پژوهش
دستاوردهاي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، در زمينه هاي مرتبط 
ــترك تبادل تجارب و انتقال علمي بين دو  ــي زمينه هاي مش با امر زلزله، و نيز بررس

كشورعنوان شد.

چرا تيتر ندارد؟
انوشيروان انصاري*

ــرفت دامنه هاي  ــاني در پيش ــش اطالع رس نق
ــيار موثر و بي بديل است. بسياري از  علم نقشي بس
دستاوردهاي علمي و ايده هاي نوين در نتيجه مباحثات 
و تبادل آرا و نظرات علمي حاصل گشته است. از اين 
منظر، اطالع رساني بيشتر و موثر در حقيقت گشودن 
ــرفت هاي علمي و فناوري و  دروازه اي به منظور پيش

اثربخشي آنها در عرصه جامعه مي باشد. 
ــگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي  پژوهش
ــه عنوان  ــار س ــن ديدگاه اقدام به انتش ــه با اي زلزل
نشريه مي نمايد. نشريه اول مجله علمي- پژوهشي 
ــي زلزله، نشريه اي است كه  زلزله شناسي و مهندس
در آن مقاالت علمي آخرين دستاوردهاي محققين 
ــر جهان به زبان انگليسي به چاپ مي رسد.  از سراس
ــان مختلف در  ــريه محقق مخاطبان اصلي اين نش
ــي زلزله  ــي و مهندس عرصه هاي متعدد زلزله شناس
ــنامه زلزله شناسي  ــريه دوم پژوهش ــند. نش مي باش
ــه اي علمي-  ــد كه مجل ــي زلزله مي باش و مهندس
ترويجي و به زبان فارسي است و هدف از انتشار آن 
ارائه و ترويج مطالب علمي مرتبط با زلزله در ميان 
محققين، اساتيد، دانشجويان و مهندسين مي باشد. 
ــريه سوم پژوهشگاه، خبرنامه مي باشد كه هدف  نش
ــاني فعاليت هاي جاري  از تهيه و ارائه آن اطالع رس
علمي، تحقيقاتي و ستادي پژوهشگاه در عرصه هاي 
ــد تا از اين رهگذر بتوان گامي موثر  مختلف مي باش
ــاعه فرهنگ ايمني در برابر زلزله در  در راستاي اش
ــت اندركاران تصميم ساز كشور  سطح مديران و دس
ــت. از اين رو خبرنامه در حقيقت پل ارتباطي  برداش
بين پژوهشگاه و مخاطبان عمومي جامعه است؛ كه 
ــي مهم در ياد آوري وجود پديده زلزله  مي تواند نقش
ــه منظور كاهش  ــي ب ــور و لزوم چاره انديش در كش
ــته  ــور در برابر اين پديده مهم داش خطرپذيري كش
باشد. در همين راستا بر آن شده ايم تا در هر شماره 
ــي به يكي از  ــگاه به طور موضوع خبرنامه پژوهش
موضوعات زلزله شناسي و مهندسي زلزله بپردازيم. 

ــماره خبرنامه  ــورد بحث در اين ش موضوع م
بحث چالش برانگيز "پيش بيني زلزله" است. هدف 
ــن موضوع ارائه نظرات علمي در اين  از انتخاب اي
ــازي مطالب علمي از شبه علمي  خصوص و جداس
ــوان ادعا نمود  ــايد بت ــت. ش در اين رابطه بوده اس
كه موضوع "پيش بيني زلزله" راهي است به سوي 
ــتر خصوصيات زماني- مكاني پديده  شناخت بيش
ــب جهت كاهش  ــه راهكارهاي مناس زلزله و ارائ

خطر پذيري جوامع در برابر اين پديده طبيعي.
ــي و همكاري هاي  ــت، روابط عموم ــر رياس ــر دفت * مدي

بين المللي پژوهشگاه

گزارشي از زمين لرزه 25 مهرماه در منطقه پاكدشت ـ ري

25 مهرماه سال جاري زلزله، تهران را لرزاند
زمين لـرزه اي بـه بزرگـي 3,9 در مقياس 
امـواج درونـي زميـن، روز شـنبه، 25 مهرماه 

سال جاري تهران را لرزاند.
ــاعت 23:57: 14 به وقت  ــرزه در س ــن زمين ل اي
ــدوده بين  ــران - مح ــرقي ته ــي، در جنوب ش محل
ــت و ري (7كيلومتري شمال  ــتان هاي پاكدش شهرس

قرچك) - به وقوع پيوست.
ــتم پردازش كامال  ــط سيس اعالم زمين لرزه توس
اتوماتيك شبكه ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه 
ــوع زمين لرزه و تعيين  ــت 4 دقيقه از وق پس از گذش
محل اوليه نيمه اتوماتيك آن بعد از 12 دقيقه صورت 
گرفت. رومركز اين رويداد براساس لرزه نگاشت هاي 
ــگاه در  ــگاري پژوهش ــبكه لرزه ن ــده در ش ــت ش ثب
ــمالي و 51/59  ــه عرض ش ــات 35/50 درج مختص
ــده است. البته خطاي  ــرقي محاسبه ش درجه طول ش
ــتاي شمالي- جنوبي  تعيين محل5± كيلومتر در راس
و شرقي- غربي مي باشد. عمق تعيين شده براي اين 
ــد كه محاسبه عمق نيز  زمين لرزه 18 كيلومتر مي باش

حدود5± كيلومتر با خطا همراه است. 
اين رويداد توسط شبكه ملي لرزه نگاري باند پهن 
ــگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله  پژوهش
ــت. با توجه به نقشه گسل هاي منطقه  ــده اس ثبت ش
احتماًال يكي ازگسل هاي ايوانكي يا كهريزك، گسل 
مسبب اين زمين لرزه مي باشند كه تفكيك آن نياز به 

مطالعات دقيق تري دارد. 

■ پيشينه لرزه خيزي دستگاهي منطقه 
بررسي لرزه خيزي گستره 100 كيلومتري كانون 
زمين لرزه نشان مي دهد كه حدود 300 رويداد لرزه اي 

ــت، كه 11  ــه رخ داده اس ــته در منطق ــدة گذش در س
ــت.  ــتر از 5 اس ــورد از آنها داراي بزرگاي 5 و بيش م
ــا زمين لرزه 8 خرداد1383  بزرگترين اين زمين لرزه ه
ــدكه داراي  (28مه2004 ميالدي) بلده كجور مي باش

بزرگاي 6Ms/4= بوده و خارج از محدوده مورد نظر 
ــت. در منطقه كانون زمين لرزه (حريم گسل هاي  اس
ــده  ايوانكي و كهريزك) چندين رويداد لرزه اي در س

اخير رخ داده اند.

تصويب دوره كارشناسي ارشد 
رشته مديريت خطرپذيري 
لرزه اي، در پژوهشگاه

ــد رشته "  ــي ارش ــرانجام دوره كارشناس س
ــا پيگيري  ــرزه اي"، ب ــري ل ــت خطرپذي مديري
مداوم پژوهشكده مديريت خطرپذيري و بحران 
ــگاه؛ به  ــت تحصيالت تكميلي پژوهش و مديري
ــترش آموزش عالي  تصويب نهايي شوراي گس

وزارت علوم، تحقيقات وفناوري رسيد.
ــت خطرپذيري و  ــكده مديري رئيس پژوهش
ــوق افزود: پس از  ــران ضمن اعالم مطلب ف بح
تالش هاي فراوان، چهارمين ويرايش برنامه دوره 
كارشناسي ارشد مديريت خطرپذيري لرزه اي در 
ــوراي برنامه ريزي وزارت علوم،  ــه 707 ش جلس

تحقيقات و فناوري به تصويب نهايي رسيد.
ــان  ــيني" خاطر نش دكتر" كامبد اميني حس
ــعه شهري  ــته با دو گرايش " توس كرد: اين رش
و منطقه اي" و "مديريت بحران" در دستور كار 
ــگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي  پژوهش
ــود از سال  ــده و تالش مي ش زلزله قرار داده ش
تحصيلي آتي (90- 89) اقدام به پذيرش دانشجو 

از طريق برگزاري آزمون سراسري نمايد.

جلسـه توجيهي دانشـجويان ورودي سال 
1388، صبـح امـروز، يكشـنبه، 5 مهرماه در 

پژوهشگاه برگزار شد.
ــًا 30 نفر  ــال، جمع ــت كه امس ــل ذكر اس قاب
دانشجو پذيرفته شده اند؛ كه از اين تعداد 20 نفر در 
مقطع كارشناسي ارشد و از طريق آزمون سراسري 
ــون ورودي  ــر در آزم ــنجش؛ و ده نف ــازمان س س

پژوهشگاه در مقطع دكترا جذب شده اند.
ــاون آموزش و  ــه كه با حضور مع در اين جلس
ــكده هاي  ــاي پژوهش ــالت تكميلي، و روس تحصي
ــزار گرديد؛  ــي برگ ــازه، ژئوتكنيك و زلزله شناس س
ــامد گويي به  ــكده ها ضمن خوش ــاي پژوهش روس
ــكده هاي  ــجويان؛ به معرفي اجمالي پژوهش دانش

ــه و بر پژوهش محور  ــت مديريت خود، پرداخت تح
بودن تحصيل در پژوهشگاه تاكيد كردند. 

ــتناد  معاون آموزش و تحصيالت تكميلي با اس
به مقررات مندرج در آيين نامه هاي جديد آموزشي 
ــد و دكترا) مصوب وزارت علوم،  ــي ارش (كارشناس
ــدن طول مدت  ــاوري؛ به كوتاه ش ــات و فن تحقيق

تحصيل در اين مقاطع اشاره كرد.
ــتر طول  ــزه لو" افزود: پيش ــين حم دكتر "حس
ــد دو سال  ــي ارش مدت تحصيل در دوره كارشناس
ــاز بودند در  ــجويان مج ــده بود كه دانش تعيين ش
ــوراي تحصيالت  صورت لزوم و با اخذ مجوز از ش

تكميلي، دو نيمسال نيز به اين دوره بيافزايند. 

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان پذيرفته شده 
سال 1388 در پژوهشگاه
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■ دكتـر امينـي حسـيني: مديريـت بهينه 
بحـران و كاهـش خطرپذيـري زلزلـه، بدون 

برنامه اي جامع امكان پذير نيست
ــكده  پژوهش ــس  رئي
مديريت بحران و خطرپذيري 
گفت: مديريت بهينه بحران و 
كاهش خطر پذيري زلزله در 
كشور، بدون داشتن برنامه اي 
جامع و مدون كه در برگيرنده 
كليه اركان حاكم با مولفه هاي 

مختلف مديريت ريسك و بحران باشد، امكان پذير نيست.
دكتر كامبد اميني حسيني در دومين دوره آموزشي، 
ــع خطر پذيري و بحران به ارائه  تخصصي مديريت جام
مقاله اي تحت عنوان " اصول برنامه ريزي كاهش ريسك 
و تهيه طرح هاي جامع مديريت بحران زلزله" پرداخت و 
ضمن اعالم مطلب فوق افزود: به منظور توانمندسازي 
ــور الزم است طرح هاي جامع  نظام مديريت بحران كش
ــت بحران و كاهش خطرپذيري در نقاط مختلف  مديري

كشور در سطوح محلي تا منطقه اي به اجرا در آيند.
ــگيري و  ــي طرح هاي جامع پيش ــدف اصل وي ه
مديريت بحران زلزله راحفاظت از جان و مال شهروندان 
در برابر زلزله  ها عنوان كرده و خاطر نشان كرد: طرح هاي 
جامع معموًال به شكلي تدوين و اجرا مي شوند كه بتوان 
ــال) و با بسيج  ــب (بين 10 تا15 س با زمان بندي مناس
كليه سازمانها و نهادهاي ذيربط، خطرناشي از زلزله را به 

ميزان قابل توجهي كاهش داد.
ــاي جامع  ــراي طرح ه ــيني اج ــر اميني حس دكت
پيشگيري و مديريت بحران را ضامن توسعه پايدار در 
ــطوح ملي تا منطقه اي عنوان كرده و تصريح كرد:  س
ــازي حوزه هاي  با اجراي اين طرح ها امكان توانمند س
مختلف مرتبط با مديريت بحران و كاهش ريسك به 

صورت موازي ميسر خواهد بود.
■ اهميـت تحليل خطر لـرزه اي در برآورد 
صحيـح تلفات انسـاني و خسـارات اقتصادي 

زلزله
ــا  "محمد رض ــر  دكت
ــان": تحليل خطر  قائمقامي
ــه تأثير  ــرزه اي با توجه ب ل
آن در برآورد صحيح تلفات 
انساني و زيانهاي اقتصادي 
ــي از زمين لرزه با توجه  ناش

به آسيب  پذيري شديد ساختمانهاي مسكوني در مناطق 
شهري و روستايي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مدير گروه مطالعات شهري پژوهشگاه كه به عنوان 
ــي "مديريت جامع  ــخنران در دوره تخصص ــن س دومي
خطرپذيري و بحران" سخن مي گفت، درخصوص روشهاي 
احتماالتي و روشهاي مبتني بر سناريو گسلش براي گسل 
محتمل آتي مباحثي را مطرح كرد. وي همچنين در مورد 
ــاختگاهي در مقياس هاي مختلف  نحوه اعمال اثرات س
ــات مربوط به  ــرات ژئوتكنيكي در مطالع ــر مخاط و تأثي

آسيب پذيري شهرها توضيحاتي ارائه نمود.
ــارت و كاربرد  ــه، تعيين توابع تجربي خس در ادام

ــي و مالي و نحوه  ــارات جان آن در برآورد ميزان خس
ــهري و نيز نقش سامانه  ــترش آن در مناطق ش گس
ــريع زلزله و كاربردهاي آن در كشورهاي  ــدار س هش

مختلف مورد بحث قرار گرفت.
■ اسـكان اضطراري، موقت و دائم، مقاطع 

سه گانه پس از وقوع زلزله
و  ــت  موق ــكان  اس  
عنوان   " ــم  دائ ــازي  بازس
توسط  كه  ــت  اس مقاله اي 
ــر "ژيال پويان"  خانم دكت

در دوره ارائه شد.
ــاره  ــر پويان با اش دكت
ــه گانه اسكان  به مقاطع س

اضطراري، اسكان موقت و اسكان دائم پس از سانحه 
ــته و  و وقوع زلزله، همه آنها را به يكديگر مرتبط دانس
گفت: ناديده گرفتن هر يك از آنها عوارض و پيامدهاي 
نامطلوبي دارد. وي افزود: دوره اسكان موقت به لحاظ 
از سرگيري زندگي روز مره و كار و فعاليت در بازسازي 
اثر مي گذارد. هرچه از سرگيري زندگي روزمره به تاخير 

بيافتد، بازسازي نيز كندتر پايان مي پذيرد.
دكتر پويان گفت: بازسازي بايد براساس امكانات 
موجود محلي و درجهت ارتقاء ظرفيت ها باشد. به دليل 
ماهيت چند جانبه اي بازسازي و عوامل متعدد در گير در 
ــت كه ويژگي ها و زمينه هاي شكل گيري  آن، بهتر اس
ــازي مورد توجه قرار گيرد تا نتيجه  مناطق تحت بازس

كار به صورت منسجم و هماهنگ باشد. 
وي خاطر نشان كرد: شرايط دوران پس از سانحه 
ــانحه بستگي دارد  تا حد زيادي به وضعيت پيش از س
ــل مراحل پيش و پس از  ــه اين بيانگر ارتباط متقاب ك
رخداد سانحه است. دكتر ژيال پويان در پايان به منظور 
ــت و دائم در  ــكان موق ــام بهتر امور مربوط به اس انج
آينده، انجام مطالعه و تحقيق در اين خصوص از سوي 
مراكر علمي، پژوهشي، تنظيم برنامه هاي جامع اسكان 
ــازمان هاي محله اي و  ــازي از سوي س موقت و بازس

مردمي را ازجمله اقدامات ضروري دانست. 
ــهاي  ــايي و حفظ ارزش ــن تاكيد برشناس همچني
ــانحه ديده،  ــازي نواحي س ــي در بازس ــي و محل بوم
ــه ويژه در دوره  ــاط در ايجاد تعميرات ب ــت و احتي دق
ــروي بومي و داخلي در  ــازي، تكيه بر منابع و ني بازس
سياستگذاري ها و بهبود استانداردها در دوره بازسازي 
ــي از سانحه از جمله  ــارات ناش باتوجه به الگوي خس

ديگر اقدامات مفيد در اين زمينه ذكر كرد.
مـردم  مشـاركت  زاده:  پارسـي  فـرخ   ■
در ايمـن سـازي جامعـه در برابـر زلزله، يك 

ضرورت است
ــي زاده"،  ــرخ پارس "ف
ــي  علم ــأت  هي ــو  عض
ــن  چهارمي ــگاه،  پژوهش
ــت  مديري دوره  ــخنران  س
جامع خطرپذيري و بحران 
ــه ضمن  ــود ك ــه ب در زلزل

ارزيابي فعاليت هاي آموزش همگاني زلزله، چند نمونه 

از مدل هاي ارتباطي موفق براي جلب مشاركت بيشتر 
ــه را ارائه نمود. اين عضو  ــازي جامع مردم در ايمن س
ــگاه ضمن تأكيد بر بهره گيري از  هيأت علمي پژوهش
ــتفاده از تمامي ابزارهاي  روش هاي نوين ارتباطي، اس
تكنولوژي هاي آموزشي را براساس نوع و نياز اجتماعي، 

فرهنگي و اقتصادي مخاطب ضروري دانست.
ــي زاده گفت: با توجه به اجتناب ناپذير بودن  پارس
ــيب هاي انساني، اقتصادي  وقوع زلزله و باال بودن آس
ــراي يك برنامه  ــي از آن ضرورت اج و اجتماعي ناش
جامع آموزش همگاني با هدف افزايش سطح آگاهي و 
آمادگي اقشار مختلف جامعه به منظور كاهش آسيب ها 

و ايجاد فرهنگ ايمني بايد در اولويت قرار گيرد. 
ــي زاده تصريح كرد: اگر چه جلوگيري كامل  پارس
ــارات ناشي از زلزله شديد بسيار دشوار  از تلفات و خس
ــد مي توان با افزايش سطح  ــت، اما به نظر مي رس اس
معلومات مردم در رابطه با وضعيت لرزه خيزي كشور و 
شناسايي وضعيت آسيب پذيري و با اجراي برنامه  هاي 
ــازي تا حد مطلوبي تلفات و  ــازي و مقاوم س ايمن س

خسارات ناشي از زمين لرزه هاي آتي را كاهش داد.
■ دكتـر ايزدخواه: توجه بـه مقوله تاب آوري 
(Resilience) در سـوانح طبيعي براي رسيدن 
به توسعه پايدار و كاهش الگوهاي آسيب پذيري، 

ضروري است 
دكتر "ياسمين ايزدخواه" 
با اشاره به ضرورت توجه به 
ــوانح  مقوله تاب آوري در س
ــتاي رسيدن  طبيعي در راس
ــدار گفت:  ــعه پاي ــه توس ب
امروزه سوانح طبيعي در دنيا 

ــعه پايدار فراهم نموده اند كه  چالشي بزرگ در راه توس
در نتيجه راههاي رسيدن به اين توسعه توسط كاهش 

الگوهاي آسيب پذيري ضرورت دارد.
ــگاه كه بعدازظهر چهارشنبه  ــتاديار پژوهش اين اس
ــع  ــت جام ــي "مديري ــن روز از دوره تخصص در دومي
ــران در زلزله" به ارائه مقاله اي تحت  خطرپذيري و بح
عنوان "تاب آوري در سوانح طبيعي: مفاهيم و مدل ها" 
ــوارد فوق، كاهش خطر  ــزود: با توجه به م پرداخت، اف
سوانح از اهميت خاصي برخوردار است و ضروري است 
جايگاهي مناسب براي آن در سياست گذاريهاي ملي هر 
كشور يافته تا بتوان در سطوح مختلف شرايط مطلوبي 

در راستاي كاهش خطر مؤثر و كارا ايجاد نمود. 
ــاب آوري مفهوم آن  ــه ت ــه مقول ــاره ب ــا اش وي ب
ــوان كرده و  ــوانح عن ــدي جامعه در برابر س را توانمن
خصوصيات جوامع تاب آور را شامل توانايي براي تحمل 
شوك ها و ضربه هاي وارده از يك خطر به گونه اي كه 
ــانحه نگردند دانست و افزود:  آن خطرها تبديل به س
توانايي برگشت به عقب پس از سانحه و داشتن امكان 
و فرصت براي تغيير و پذيرش پس از سانحه از ديگر 
ــتند. دكتر ايزدخواه در  خصوصيات جوامع تاب آور هس
ادامه به تبيين مدلهاي تاب آوري پرداخته و از مدلهاي 
ــعه چهارگانه"، "چرخ دنده" و  "خطي- زماني"، "توس

ــتم مديريت بحران"، به  ــابه درخت با سيس مدل "تش

عنوان برخي از مدلهاي تاب آوري نام برد.
ــكده مديريت  ــي پژوهش ــو هيأت علم ــن عض اي
ــتحكام، فرانيازي، تأمين  ــري و بحران از اس خطرپذي
منابع و سرعت عملكرد به عنوان چهار ضرورت اصلي 

براي ايجاد تاب آوري نام برد.
ــمين ايزدخواه در پايان پنج مرحله مهم  دكتر ياس
در راستاي ايجاد، حفظ و دستيابي به مقوله تاب آوري 
را شامل اطالع رساني و آمادگي، برنامه ريزي سانحه، 
مديريت و رهبري مناسب، رعايت معيارهاي ايمني و 

درسهاي آموخته شده از گذشته ذكر كرد.
■ دكتر صادقي: امروزه بهداشـت و درمان 
بـراي ملت ها به عنـوان حقي طبيعـي و براي 
دولتها به عنوان مسـئله  اي استراتژيك مطرح 

است
ــر" نغمه صادقي"  دكت
ــيت در  عنوان كرد: حساس
موجب  ــالمت  س ــش  بخ
ــازمانها و  ــده است تا س ش
نهادهاي بين المللي، دولتها 
ــرآن دارند تا منابعي را  را ب

براي حفظ و بهبود سالمت در جامعه اختصاص دهند؛ 
كه اين موضوع در هنگام وقوع سوانح طبيعي همانند 

زلزله از اهميتي ويژه برخوردار است.
اين عضو گروه مديريت شرايط اضطرار پژوهشكده 
ــت و درمان  ــت خطرپذيري افزود: امروزه بهداش مديري
ــي و براي دولتها به  ــراي ملت ها به عنوان حقي طبيع ب
ــورداري از  ــتراتژيك مطرح و برخ ــئله اي اس عنوان مس
ــتي و درماني حقي همگاني و از اهداف  خدمات بهداش
توسعه ملي قلمداد مي شود كه اين موضوع در هنگام بروز 

بحران از اهميت فوق العاده تري برخوردار خواهد بود. 
ــل آمده  ــي هاي به عم ــرد: بررس ــح ك وي تصري
ــور  ــي نظير زلزله در كش ــوانح طبيع ــس از وقوع س پ
ــبي را در اين خصوص نشان نمي دهد.  وضعيت مناس
ــالمت بازماندگان بدون  ــا كه حفظ و تامين س از آنج
برنامه ريزي از پيش تعيين شده و جامع ممكن نيست 
ــي چگونگي  و تدوين چنين برنامه اي نيز بدون بررس
ــيب ديدگان در  ــتي درماني به آس ارائه خدمات بهداش
ــايي نقاط قوت و ضعف آن  ــين و شناس ــوانح پيش س
ــي هايي مي تواند  تحقق نمي پذيرد، انجام چنين بررس
ــئولين و سازمانهاي درگير در امر مديريت حوادث  مس
را جهت تدوين برنامه جامع به منظور مواجهه اصولي 

تر با اين گونه حوادث در آينده ياري دهد.
■ ضـرورت اسـتفاده از فناوري هاي نو در 

مديريت واكنش اضطراري در كشور
منصوري:  بابك  دكتر 
از  ــتفاده  اس و  ــدن  گنجان
ــامل  ــو ش ــاي ن فناوري ه
GIS و ابزارهاي سنجش 

ــت  مديري ــراي  ب دور  از 
ــري و بحران؛ در  خطرپذي
ارتقاي  ــاي  برنامه ريزي ه

ــور ضروري  ــطوح اجرايي كش ــت بحران در س مديري
است. مدير گروه مديريت شرايط اضطرار پژوهشكده 
ــگاه ضمن اعالم مطلب  مديريت خطرپذيري پژوهش
ــارت از اركان  ــزود: برآورد خطرپذيري و خس فوق اف
ــد؛  ــري و بحران مي باش ــت خطرپذي ــي مديري اساس
ــي تر بايد به  ــتيابي به برآوردهاي واقع كه جهت دس
ــاني آنها و از  ــهري، بروز رس ــردآوري اطالعات ش گ
طرفي شناخت آسيب پذيري مستحدثات و به تبع آن 

خسارات جاني و تلفات توجه شود.

توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

دومين دوره آموزشيـ  تخصصي مديريت جامع خطرپذيري 
و بحران در زلزله، برگزار شد

نه به ت ي مدي : ن ح ن ام دكت نح■ ال جان ات ا خ زان د آ د شتآن كت شا جل اي فق اط ت ا دلهاي از

دومين دوره آموزشي – تخصصي مديريت جامع خطرپذيري و بحران در زلزله، سه شنبه 23 تيرماه، در پژوهشگاه برگزار و تا بعد از ظهر روزچهارشنبه، 
24 تيرماه ادامه داشـت. هدف از اين دوره دو روزه كه به همت پژوهشـكده مديريت خطرپذيري و بحران پژوهشـگاه برگزار گرديد؛ تقويت بنيه علمي 
مديران و مسووالن كشور در زمينه مديريت بحران، عنوان شد. دوره مذكور در چهار محور" پيشگيري و كاهش اثرات"، "آمادگي"، "واكنش اضطراري" 
و "بازسازي و مديريت جامع بحران" برگزار و جمعاً هشت مقاله: اصول برنامه  ريزي كاهش ريسك و تهيه طرحهاي جامع مديريت بحران زلزله، مباني 
مطالعات پهنه بندي و ريزپهنه بندي لرزه اي و آشـنايي با سيسـتم هاي پايش و هشـدار زلزله، تاب آوري در سوانح طبيعي: مفاهيم و مدلها، ارتباطات در 
بحران، بحران در ارتباطات، استفاده از فناوري هاي نو در مديريت واكنش اضطراري، ارائه خدمات بهداشتي – درماني در سوانح طبيعي، موانع و كمبودها، 

اسكان موقت و اصول بازسازي در زلزله و عوامل مؤثر در كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله؛ طي دو روز ارائه گشت.
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به موجب احكامي جداگانه از سوي دكتر 
"عباسـعلي تسـنيمي"، رييس پژوهشگاه، 

انتصابات ذيل در پژوهشگاه انجام شد:
 دكتر " مصطفي عالمه زاده" از اول آبان 
ــبكه  ــمت مديريت گروه ش ــال جاري به س ماه س

لرزه نگاري CTBTO منصوب شد. 
ــاري"، از نيمه  ــيروان انص ــر " انوش  دكت
ــمت رياست مركز ملي  ــال جاري به س مهرماه س

شبكه لرزه نگاري باند پهن كشور؛ منصوب شد.
 آقاي وحيد تاجيك به عنوان دبير اجرايي 
ــي و  ــس بين المللي زلزله شناس ــمين كنفران شش

مهندسي زلزله منصوب شد. 88/7/19
ــكري" به مدت دو  ــرج ا.. عس  دكتر " ف
ــكده مهندسي  ــت پژوهش ــال، به سمت رياس س

ژئوتكنيك منصوب شد.
ــكري پيش از  ــت كه دكتر عس قابل ذكر اس
اين سمت معاونت آموزش و تحصيالت تكميلي 
پژوهشگاه را عهده دار بود و دكتر "علي شفيعي"، 
ــي ژئوتكنيك را به  ــكده مهندس رياست پژوهش

عهده داشت. 88/6/14
ــمت  ــيني، به س ــد اميني حس  دكتركامب
ــگاه  ــتيباني پژوهش ــزي و پش ــت برنامه ري معاون

منصوب شد.
قابل ذكر است كه دكتر اميني حسيني، پيش 
از اين رياست پژوهشكده مديريت خطرپذيري و 

بحران را عهده دار بود.88/6/14
ــمت  ــزه لو"، به س ــين حم ــر "حس  دكت
ــالت تكميلي منصوب  ــت آموزش و تحصي معاون

شد.88/6/14
ــمت  ــيروان انصاري" به س  دكتر " انوش
مدير دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري هاي 

بين المللي 9//883
ــر" مجيد محمدي قاضي محله" به    دكت
سمت مسوول امور بين المللي پژوهشگاه منصوب 

شدند. 88/3/9
 خانم مژگان ساالري به سمت سرپرستي 

واحد انتشارات منصوب شد. 88/2/29
 خانم بهناز داراب به سمت مديريت دفتر 
ــت  ــد. قابل ذكر اس نظارت و ارزيابي منصوب ش
ــائل  ــي مس ــمت كارشناس خانم داراب با حفظ س
ــگاه، به اين سمت  مرتبط با هيات امناي پژوهش

گمارده شد. 88/2/29

گسترش همكاري هاي پژوهشگاه 
با اندونزي 

ــنيمي"،  ــعلي تس ــفر دكتر "عباس در پي س
رييس محترم پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
ــا و امضاي تفاهم  ــي زلزله، به جاكارت و مهندس
ــي؛  نامه همكاري هاي علوم زميني و زلزله شناس

همكاري هاي بين دو كشور گسترش مي يابد.
ــكاري در زمينه هاي لرزه  موافقت جهت هم
ــه لرزش زمين،  ــاخت، سازه، تهيه نقش زمين س
ــونامي، مديريت  ــاي اعالم زلزله و س فناوري ه
كاهش خطرپذيري از طريق برگزاري كارگاه هاي 
آموزشي، تبادل اطالعات، بازديدهاي تخصصي 
ــترك، از  ــي مش ــز انجام پروژه هاي پژوهش و ني

جمله مفاد اين تفاهم نامه است.
دكتر تسنيمي از تاريخ20 لغايت 24 مهرماه 
ــت كميته مشترك همكاريهاي  در دومين نشس
ــزي كه در جاكارتا-  ــي و فني ايران و اندون علم
اندونزي برگزار شد؛ حضور يافت. در اين نشست 
كه به دعوت معاون وزير تحقيقات و تكنولوژي 
ــتي  ــام پذيرفت، هياتي به سرپرس اندونزي انج
ــان"، معاون فناوري  ــر " عليرضا جهانگيري دكت
ــاوري و با حضور  ــات و فن ــوم، تحقيق وزارت عل
ــگاه هاي: زلزله شناسي، هوافضا،  روساي پژوهش
مهندسي ژنتيك، مواد و انرژي و... به اين كشور 
ــند همكاري بين وزارت علوم،  ــش س اعزام و ش
ــران و وزارت تحقيقات و  تحقيقات و فناوري اي

تكنولوژي اندونزي به امضا رسيد.

انتصابات اخبار

ابراز كنجكاوي سي آي بي از عضويت پژوهشگاه در انجمن هاي بين المللي تخصصي 
جمعـي از اسـاتيد و متخصصـان خارجـي 
شـركت كننده در سومين كنفرانس بين المللي 
بتن و توسعه، روز سه شنبه، هشتم ارديبهشت 
ماه ضمن حضور در پژوهشـگاه از قسمت هاي 

مختلف آن بازديد به عمل آوردند.
در ابتداي ورود اين هيات شش نفره، فيلم معرفي 
پژوهشگاه به زبان انگليسي پخش و پس از آن رييس 
ــگاه ضمن ابراز خرسندي از حضور اين اساتيد  پژوهش
در پژوهشگاه به معرفي اجمالي پژوهشكده ها و ساير 

قسمت هاي مختلف پژوهشگاه پرداخت.
ــنيمي ضمن اظهار اميدواري از  دكترعباسعلي تس
ــي  امكان زمينه هاي همكاري متقابل علمي- پژوهش
با اين متخصصان، آمادگي پژوهشگاه را در زمينه هاي 
ــازه، ژئوتكنيك، زلزله شناسي و مديريت  تخصصي س

بحران اعالم كرد.
ــتانه كه با حضور رييس  در ادامه اين جلسه دوس
و معاون پژوهشي و فناوري، روساي پژوهشكده هاي 
ــازه، ژئوتكنيك و مديريت خطرپذيري و  مهندسي س
ــگاه سازه و مدير دفتر رياست و  بحران، مدير آزمايش

ــد؛ مهمانان ضمن  همكاري هاي بين المللي انجام ش
ــي زمينه هاي مشترك همكاري  معرفي خود به بررس

متقابل پرداختند.
ــن  انجم ــر  دبي  ،Wim Bakens ــور  پروفس
ــازه  ــاختمان و س بين المللي پژوهش و نوآوري در س
در  ــگاه  پژوهش ــت  عضوي ــوص  خص در   ،(CIB)
ــراز كنجكاوي  ــي تخصصي اب ــاي بين الملل انجمن ه
ــوال  ــخ به اين س نمود؛ كه دكتر مهدي زارع، در پاس

ــگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي  گفت: پژوهش
ــل و انجمن هاي  ــادي از محاف ــداد زي ــا تع ــه ب زلزل
بين المللي مانند يونسكو، ICTP يا مركز بين المللي 
ــاير كميسيون هاي آسيايي ارتباط  فيزيك نظري، و س

و همكاري دارد.
ــبكه ملي  ــان از ش ــدار مهمان ــن دي ــه اي در ادام
ــازه و  ــگاه هاي س ــن، آزمايش ــد په ــگاري بان لرزه ن

ژئوتكنيك پژوهشگاه بازديد به عمل آوردند.

نهمين تمرين زلزله و ايمني، صبح روز چهارشنبه 
ــط كودكان مهد كودك ها،  ــت ماه، توس 16 ارديبهش

براي اولين بار سراسر كشور به اجرا درآمد.
اين تمرين همه ساله به همت پژوهشگاه بين المللي 
ــي زلزله و با همكاري دفتر امور  زلزله شناسي و مهندس
كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور و شهرداري 
در تهران انجام مي شد؛ كه امسال براي اولين بار به طور 

همزمان در سراسر كشور به اجرا درآمد.
ــگاه  پژوهش ــروه آموزش هاي همگاني  گ رييس 
بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ضمن اشاره 
ــوانح طبيعي و  ــيب پذيري كودكان در برابر س به آس
ــه، اين برنامه را نوعي آموزش و تمرين در  بويژه زلزل
ــته و گفت: در اين تمرين كودكان با  برابر زلزله دانس
ــعر و  ــام كارهاي نمادين نظير اجراي نمايش، ش انج
سرود، آموخته هاي خود در زمينه نكات ايمني و نحوه 

صحيح مواجهه با زلزله را به اجرا درمي آورند.
ــزود: اجراي  ــدوي فر" اف ــر " محمدرضا مه دكت
ــاي آگاهي كودكان و مربيان  اين تمرين موجب ارتق

مهدهاي كودك در مواجهه با اين پديده طبيعي شده 
ــريع و صحيح به هنگام وقوع  و عكس العمل هاي س

زلزله را به آنها مي آموزد.
ــاس سازي و توجه بيش از پيش جامعه،  وي حس
ــووالن و سياستگذاران كشور به واقعيت لرزه خيز  مس
بودن كشور و لزوم توجه ويژه به رعايت اصول ايمني 
ــازي را از جمله ديگر اهداف برگزاري اين  و مقاوم س

تمرين برشمرد.
اين برنامه شامل دو بخش اجرا در كليه مهد كودكان 
با حضور والدين و اجراي برنامه هاي نمادين در پارك هاي 
اصلي سراسر كشور توسط برخي از مهدكودك هاي نمونه 

و با حضور مسووالن مربوطه مي باشد.
قابل ذكر است كه تمرين زلزله و ايمني كه همه 
ــاله در مهدهاي كودك استان تهران به اجرا درمي  س
ــور، و با  ــر كش ــال براي اولين بار در سراس آمد، امس
حضور فعال بيش 13 هزار مهد كودك انجام گرفت. 
ــت در تهران اين برنامه در سه پارك "  گفتني اس

الله"، " ملت" و " بعثت" به اجرا درآمد.

نهمين تمرين زلزله و ايمني 
براي اولين بار در سراسر كشور 

به اجرا درآمد

25 مهرماه سال جاري زلزله
تهران را لرزاند

ادامه از صفحه اول
■ زمين لرزه هاي تاريخي (قبل از سـال 

1900 ميالدي) مهم منطقه
ــي در منطقه تهران  ــانزده زمين لرزه تاريخ ش
ــار، ايوانكي، طالقان،  ــون آن (ري، گرمس و پيرام

دماوند و شمال البرز) روي داده است.
■ گسل هاي منطقه

ــل  ــه عبارتند از: گس ــن منطق ــل هاي اي گس
ايوانكي، گسل كهريزك، گسل شمال ري، گسل 
ــل گرمسار، گسل  ــل پيشوا، گس جنوب ري، گس

سياه كوه، گسل مشا و گسل شمال تهران
■ جمع بندي

از ديدگاه لرزه زمينساختي اين منطقه در زون 
ــاختي البرز قرار مي گيرد. در اين زون  لرزه زمينس
راندگيهاي با راستاي شمال غربي- جنوب شرقي 
ــمال شرقي- جنوب غربي وجود دارند. تعداد  و ش
ــه اي از اين راندگيها فعال بوده و در  قابل مالحظ
ــداد آنها موجب  ــركات روي داده در امت نتيجه ح
رخداد زمين لرزه هاي مخرب تاريخي و دستگاهي 
ــم منطقه و  ــل هاي مه ــت. حضور گس ــده اس ش
ــت لرزه اي  ــا بيانگر فعالي ــابقه لرزه خيزي آنه س
ــابه  ــط مش ــد. رويداد هاي متوس ــه مي باش منطق
ــيان تهران با بزرگي  زمين لرزه 1381/12/19، ش
ML=4,0، زمين لرزه 1385/9/29، غرب دماوند 

ــيML=4,1، زمين لرزه  ــان بزرگ) با بزرگ (لواس
ــهر قم) با  ــش كهك (جنوب ش 1386/3/28 بخ
ــي ML=5,6، زمين لرزه 1386/6/3 جنوب  بزرگ
ــي ML=4,6، زمين لرزه  خاوري ورامين با بزرگ
ــار با بزرگي  ــوب خاوري گرمس 1386/8/28 جن
 1388/7/25 ــي،  كنون ــرزه  زمين ل  ،5,1=ML

ــي ML=3,9 همگي  ــا بزرگ ــت- ري ب پاكدش
ــرق و  ــرزه خيزي منطقه در ش ــواهد فعاليت ل ش

جنوب تهران مي باشند
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 زلزله و علل وقوع آن
ــته هاي جامد زمين، زلزله يا  لرزش ناگهاني پوس
ــود. دليل اصلي وقوع زلزله را  زمين لرزه ناميده مي ش
ــنگ ها و  ــار بيش از حد داخل س مي توان افزايش فش
ــار به حدي  ــات دروني زمين بيان نمود. اين فش طبق
است كه در سنگ گسستگي بوجود مي آيد و دو قطعه 
ــتگي نسبت به يكديگر  ــنگ در امتداد سطح شكس س
ــه توأم با  ــتگي ك ــطح شكس ــت مي كنند. به س حرك
ــت، گسل گفته مي شود. وقتي كه سنگ  جابجايي اس
شكسته مي شود، مقدار انرژي كه در زمان طوالني در 
برابر شكستگي حالت هاي مختلفي را براي آزادسازي 

انرژي نهفته شده بوجود مي آورد.
به طوري كه در ابتدا فشار و نيروهاي دروني ممكن 
است باعث ايجاد يكسري لرزه هاي خفيف و كوچك در 
سنگ ها شود كه پيش لرزه ناميده مي شود. بعد از اينكه 
فشار دروني بر مقاومت سنگ ها غلبه كرد، انرژي نهفته 
آزاد مي گردد و زمين لرزه اصلي رخ مي دهد. البته نبايد 
از اثر لرزش هاي كوچكي كه بعد از زمين لرزه اصلي نيز 
ــتند، چشم  اتفاق مي افتد و به نام پس لرزه معروف هس
ــرزه اصلي و پس لرزه  ــي كرد. لرزه، پيش لرزه، ل پوش

مجموعاً يك زمين لرزه را نشان مي دهند.
ــت كه چرا زلزله بوجود  ــتي مشخص نيس به درس
ــاره شد تجمع انرژي  مي آيد، اما همانطور كه قبال اش
ــرف و افزايش نيروي زياد  ــن از يك ط در درون زمي
ــات زمين براي  ــدم تحمل طبق ــن و ع در درون زمي
ــته  نگهداري اين انرژي از طرف ديگر، موجب شكس
ــدن زمين در بعضي نقاط آن شده و انرژي از محل  ش
ــود. اين شكستگي كه اكثرا با جابجايي  آن آزاد مي ش
ــرات و ايجاد لرزش  ــاق مي افتد باعث خط ــن اتف زمي

زمين مي شود كه به آن زلزله گفته مي شود.
ــا مي آيد؟ برخي معتقدند كه  اما اين انرژي از كج
ــكيل شده است كه اين ورقه ها  زمين از ورقه هايي تش
با صفحاتي كه در كنار هم قرار دارند به يكديگر فشار 
ــه ورقه هايي كه داراي  ــوند ك وارد كرده و باعث مي ش
وزن كمتري هستند به داخل زمين فرو روند؛ اين پديده 
ــود.  در اصطالح علمي فرو رانش صفحات گفته مي ش
ــا در كنار يكديگر  ــت كه ورقه ه ــن ممكن اس همچني
ــوند. در اثر فرو رانش و پايين رفتن  ــرده ش به هم فش
صفحه به درون زمين و به دليل افزايش فشار و دماي 
طبقات دروني، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن 
ــده و مجددا به  ــبك ش مي كند و مواد مذاب حاصله س
ــمت باال حركت كرده و فشاري را به طبقات مجاور  س
ــد. تركيب اين نيروها در درون زمين باعث  وارد مي كن
ــود، اين وضعيت  ايجاد حالت عدم تعادل انرژي مي ش
ــطحي زمين تحمل  ــا زماني كه طبقات فوقاني و س ت
مقاومت در برابر آن را داشته باشند حفظ مي گردد. اما 
ــنگ ها ديگر تحمل اين فشارها را نداشته  زماني كه س

ــردد و زلزله بوجود  ــند، انرژي به يكباره آزاد مي گ باش
مي آيد. البته اين بدان مفهوم نيست كه تمامي زلزله ها 
بدين طريق ايجاد مي شوند، بلكه مي توان گفت بخش 

اصلي زمين لرزه ها، با اين فرضيه قابل توجيه است.
رابطه گسل و زلزله دو طرفه مي باشد؛ يعني وجود 
ــبب بروز زلزله  ــل هاي فراوان در يك منطقه، س گس
ــبب ايجاد گسل  مي گردد. وقوع زلزله به نوبه خود، س
ــتگي ها  ــه در نهايت تعداد شكس ــدي گرديده ك جدي
زيادتر شده و به اين ترتيب قابليت لزره خيزي منطقه 

افزايش مي يابد.
ممكن است يك زلزله به همراه خود پيش لرزه و پس 
لرزه هايي داشته باشد، كه اين دو قبل و بعد از زلزله اصلي 
ممكن است وقوع يابند، به عبارتي ديگر اين موضوع به 
ــدن انرژي زلزله بستگي دارد. به طوري كه  نحوه آزاد ش

انرژي زلزله به صورت هاي زير آزاد مي گردند: 
پيش لرزه 

ــري  گاهي اوقات پيش از بروز زلزله اصلي، يكس
ــه اصلي به وقوع  ــي كمتر از زلزل ــي با بزرگ زلزله هاي
ــدن  مي پيوندند؛ كه معموال فراواني آنها با نزديك ش

به زمان وقوع لرزش اصلي، افزايش مي يابد. 
لرزش اصلي 

همان زلزله اصلي بوده كه بواسطه آن اكثر انرژي 
ذخيره شده در سنگ ها يكباره آزاد مي گردد و چنانچه 
ــتگاهي  داده هاي مربوط به يك زلزله بزرگ غير دس

باشد، مهلرزه ناميده مي شود. 
پس لرزه 

زلزله هاي خفيف تري كه غالبا پس از لرزش اصلي، 
از حوالي كانون زلزله اصلي منشأ مي گيرند را پس لرزه 
مي گويند. پس لرزه ها مي توانند حتي تا سال ها پس از 

وقوع زلزله هاي اصلي نيز به طول انجامند. 
دسته لرزه 

مجموعه اي از تعداد زيادي زلزله كه در يك منطقه 
ــي در حد يك هفته تا چند ماه  محدود در مقطع زمان
ــته لرزه ناميده مي شود. دسته  به وقوع مي پيوندد؛ دس

لرزه ها غالبا در نواحي آتشفشاني ديده مي شوند. 
ريز لرزه 

زلزله هاي ضعيفي هستند كه بزرگي آنها سه ريشتر و 
يا كمتر بوده و غالبا افزايش ناگهاني و نامنظم آنها نشانه 

قريب الوقوع بودن مهلرزه يا زلزله اصلي مي باشند.

 پيش بيني زلزله 
پيش بيني زلزله، به معناي پيش بيني مكان، بزرگا 
ــاس پارامترهاي  ــت؛ كه بر اس و زمان وقوع زلزله اس

متعدد و متفاوتي انجام مي شود. 
آيا پيش بيني زلزله امكان پذير است؟

ــه اگر  ــت ك ــًال واضح اس ــري كام ــاظ نظ از لح
پارامترهاي دخيل در تنش هاي پوسته زمين را بدانيم، 
بايد بتوانيم زلزله ها را پيش بيني كنيم. عقيده عمومي 
در دهه هاي 1960 و 1970 اين بود كه با بررسي دقيق 
ــابقه حركات گسل ها، الگوهايي قابل پيش بيني به  س

ــد كه  ــت خواهند آمد. عالوه بر اين تصور مي ش دس
الگوهاي غيرعادي كوتاه مدت رفتار حركات گسل ها 
ــتند و لذا مي  ــش از زمين لرزه قابل پيش بيني هس پي
ــوع زمين لرزه به  ــاعت ها و روزها پيش از وق توان س
ــردم اطالع داد تا نواحي خطرناك را تخليه كنند. اما  م
امروز كامًال روشن شده است كه پيش بيني وقوع زمين 
لرزه بسيار پيچيده تر از آني است كه در ابتدا تصور مي 
ــد. امروزه مي دانيم كه زلزله ها چه از لحاظ زماني و  ش

چه از لحاظ مكاني گه گاهي و پراكنده هستند.
ــجوي دوره دكتراي  ــر رادان"، دانش ــد ياس " محم
ــي و  ــگاه بين المللي زلزله شناس ــي پژوهش زلزله شناس
مهندسي زلزله، در چهارمين كارگاه تخصصي پيش بيني 
زلزله كه تيرماه سال جاري در مركز ملي پيش بيني زلزله 
اين پژوهشگاه برگزار شد؛ در ارائه اي كه در مورد اصول 
ــاً دو ديدگاه كلي  ــي زمين لرزه بود گفت: اساس پيش بين
ــود دارد: اول؛ روش هاي  ــث پيش بيني زلزله وج در بح
آماري مبتني بر تاريخچه لرزه خيزي، مشخصات آماري 
ــاري وقوع زمين لرزه؛ و ديگري،  زلزله ها و الگوهاي آم
روشهاي پيش نشانگري، مبتني بر پايش تغييرات برخي 
ــي زلزله خيز و بعضي  ــاي ژئوفيزيكي در نواح پارامتره

موارد ديگر مثل رفتار حيوانات منطقه.
ــاي متفاوتي از منظر  ــيم بندي ه وي افزود: تقس
ــت؛ كه از بعد مقياس  گوناگون براي زلزله متصور اس
ــوان پيش بيني را به چهار گروه بلند مدت،  زمان مي ت

ميان مدت، كوتاه مدت و آني طبقه بندي كرد.
رادان خاطرنشان كرد: اگر پيش بيني زلزله حداكثر 
ــي بلند مدت تلقي  ــود، پيش بين تا يك دهه انجام ش
ــازه زماني چند هفته  ــود، اگر پيش بيني براي ب مي ش
ــدت؛ و اگر براي بازه  ــال انجام گيرد، ميان م تا يكس
ــد، كوتاه  ــاعت تا كمتر از يك ماه باش ــي چند س زمان

مدت محسوب مي شود.
ــي، گفت:  ــجوي دوره دكتراي زلزله شناس اين دانش
پيش بيني هاي بلند مدت و ميان مدت زلزله، با استفاده از 
روش هاي آماري و پيش بيني زلزله هاي كوتاه مدت و آني، 

با استفاده از روشهاي پيش نشانگري صورت مي گيرد.

 موانع اصلي در پيش بيني زلزله
ــان معتقدند، يكي از موانع  به طور كلي متخصص
ــت كه گسل ها  عمده در پيش بيني دقيق زلزله اين اس
جدا از هم عمل نمي كنند. هنگامي كه در يك گسل 
شكست رخ مي دهد، تنش حاصل مي تواند به گسل 
ــه مي يابد. تغيير  ــود و اين امر ادام ديگري منتقل ش
كشش درون پوسته زمين الگوهايي با تغيير تدريجي 

دارد كه دانشمندان اطالع دقيقي از آن ندارند.
ــتفاده از پيش  ــي در اس ــكل اصل ــن مش همچني
ــتمر آنها و بررسي  ــانگرها، نياز به ثبت مداوم و مس نش
ــد. از طرف ديگر، بدليل دخيل  تغييرات حاصله مي باش

همه آنچه كه بايد در مور

 اشاره:
وقـوع زلزلـه، يكي از مخرب ترين و هراس انگيزترين پديده هايي طبيعي اسـت كه از ديرباز دامن گير بشـر بوده 
است. تفكر و تعقل درباره كاهش خسارات و مرگ و مير ناشي از آن نيز همواره، يكي از قديمي ترين دغدغه هاي بشر 
بوده و هسـت. در اين ميان مقوله پيش بيني بيش از هر موضوع ديگر توجه انسـان را به خود جلب كرده و متخصصان 
و محققان در زمينه هاي مختلف و به ويژه پيش نشانگرها، مشغول تحقيق و تفحص هستند. نظرات متعدد و متناقض 
فراوانـي در اين حوزه موجود اسـت. عـده اي پيش بيني را امري غيرعملي و غيرواقع دانسـته و در مقابل عده اي ديگر 
ضمن تمركز بر يك يا چند پيش نشانگر، پيش بيني وقوع زلزله را امري شدني دانسته و حتي عده اي ديگر با اتكا به 
اين پيش نشـانگرها، مدعي پيش بيني برخي از زلزله هاي رخ داده شـدند؛ از جمله پيش بيني زلزله آوريل سـال جاري 
آكوئيالي ايتاليا توسط "جيانپائولو جولياني" با اتكا بر پيش نشانگر گاز رادون و يا ادعاي پيش بيني زلزله بم توسط " 
ژونگ هواشو"، محقق چيني با اتكا بر مولفه ابرهاي زلزله و... اما اينكه بررسي اين پيش نشانگر ها در پيش بيني زلزله 
تا چه حد دقيق عمل كرده و قابل اتكا هسـتند؛ موضوعي اسـت كه بايد از ال به الي صفحات تحقيقات پژوهشگران و 

يا از زبان متخصصان اين رشته شنيد. 

اشاره:
وقـوع زلزلـه، يكي از مخرب ترين و هراس انگيزترين پديده هايي طبيعي اسـت كه از ديرباز دامن گير بشـر بوده 
است. تفكر و تعقل درباره كاهش خسارات و مرگ و مير ناشي از آن نيز همواره، يكي از قديمي ترين دغدغه هاي بشر 
ا ك ل ا ا ا گ ا ل ق ا ا

پيش بيني زلزله، اپيش بيني زلزله، از توهم تا واقعيت

دكتر زارع: محققان پژوهشگاه 
بين المللي زلزله شناسي و 

مهندسي زلزله، تحقيقاتي را 
بر روي پيش بيني كوتاه مدت 

زلزله آغاز كرده اند
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رد پيش بيني زلزله بدانيم

ــاي موجود، پيش بيني  ــودن عوامل ديگر در پارامتره ب
دقيق، دچار اخالل شده و الزم است تا چند عامل پيش 

نشانگر به صورت همزمان مورد بررسي قرار گيرد.
ــي زلزله ها  ــا براي پيش بين ــا اين حال تالش ه ب
همچنان از راه هاي مختلف ادامه پيدا كرده است. اين 
ــه حوزه زير  ــته عمدتًا در س تالش ها در دو دهه گذش

متمركز بوده است:

1. فرضيه پيش بيني درازمدت
در اين حوزه دانشمندان از روش ها و رويكردهايي 
ــتفاده ميكنند تا زمان تقريبي وقوع (حداكثر تا يك  اس
دهه) زمين لرزه ها را در آينده درازمدت تخمين بزنند. 
ــد لحظه دقيق  ــدام از اين روش ها نمي توانن ــچ ك هي
ــه را معين كنند؛ اما مي  ــي يا بزرگاي دقيق زلزل زمان
توانند تقريبي از آنها به دست دهند. بنابراين اطالعات 
ــه احتياطات الزم در  ــدي در اختيار خواهد بود ك مفي

مواردي مانند مقاوم سازي ساختار بناها انجام شود. 
ــر رادان در چهارمين كارگاه تخصصي  محمد ياس
ــدف از پيش بيني بلندمدت را ارائه  پيش بيني زلزله، ه
مدل بلندمدت رخ دادن زمين لرزه هاي بزرگ بر مبناي 
داده هاي زلزله شناسي، زمين شناسي و ژئودزي دانست 
و افزود: كاربرد اين دسته از پيش بيني ها عالوه برمقاوم 
سازي سازه ها، به انتشار آيين نامه هاي جديد ساختماني 
ــازه هاي آينده، تنظيم طرح هاي امداد و كمك  براي س
ــي، اجتماعي و اقتصادي در  رساني، مالحظات سياس
ــعه كشوري و شناسايي مناطق داراي  برنامه هاي توس
ــتگاه هاي پايش  خطرپذيري زياد به منظور احداث ايس
پيش نشانگرهاي زلزله، كمك چشمگيري مي نمايد. 

ــتيابي به  ــه مهمترين روش هاي دس وي در ادام
پيش بيني هاي بلندمدت را شامل موارد ذيل دانست: 

الف- فاصله بازگشت 
اين فاصله به ما مي گويد زلزله ها با چه تناوبي در 
يك گسل معين رخ مي دهند، و حداكثر حركات زمين 
ــن و در يك دوره  ــال دارد در يك ناحيه معي كه احتم
معين زماني ايجاد كنند چقدر است. اين فاصله با كسب 
كردن اطالعات از چند منبع متفاوت به دست مي آيد: 
سوابق تاريخي زلزله ها، شواهد زمين شناختي (اثراتي 
كه زلزله ها به جاي مي گذارند) و شواهد زمين سنجي 

(ميزان كششي كه در صخره ها به وجود مي آيد).
براساس اين فرضيه كه زلزله هاي بزرگ در فواصل 
دوره هاي مشابه زماني رخ مي دهند، داده هاي حاصل از 
منابع باال مي توانند احتمال زلزله هاي آينده را پيش بيني 
كنند. با اين حال دقت اين پيش بيني درازمدت براساس 
ــت كامًال محدود است زيرا وقايع درون  فواصل بازگش
يك گسل ممكن است به خاطر به وجود آمدن نيروهاي 

جديد از دوره اي به دوره اي ديگر تفاوت كند.
ب _ پيگيري تغيير شكل هاي زمين 

يك راه ديگر پيش بيني زلزله ها اندازه گيري ميزان 
ــت. براساس  ــل اس جابه جايي زمين در طول يك گس
ــناس  ــري اف رايد»، يك زلزله ش ــن روش «ه همي
كاليفرنيايي توانست پيش بيني كند كه شوك بعدي در 
ــنت آندرئاس در كاليفرنيا حدود يكصد سال  ــل س گس
پس از زلزله بزرگ حاصل از اين گسل در سال 1906 
به وجود مي آيد. اندازه گيري هايي كه پيش از اين زلزله 
انجام شده بود نشان داده بود كه زمين به طور متوسط 
0/65 متر در هر ده سال تحت كشش و جابه جايي قرار 
مي گيرد. رايد خاطرنشان كرد از آنجا كه حداكثر جابه 
جايي در طول اين گسل در زلزله 1906، 6/5 متر بوده 
است بنابراين احتماًال نتيجه يك قرن تجمع كشش در 

ــت، زلزله اي با بزرگاي مشابه زلزله 1906 در  زمين اس
اين گسل حدوداً 100 سال بعد رخ مي دهد.

ــا فراهم آوري  ــي توانند ب ــا م ــروزه ماهواره ه ام
ــان  ــات موقعيت دقيق (GPS) به زلزله شناس اطالع
ــته زمين  ــكل پوس امكان دهند ميزان دقيق تغيير ش
ــدازه گيري هاي  ــق آن را تعيين كنند. ان و محل دقي
مكرر مي تواند نشان دهد كه آيا گسل در حال لغزش 
ــي و ميزان  ــرعت جابه جاي ــت يا نه. بنابراين س هس
كشش در هر ناحيه گسل را مي توان شناسايي كرد و 

پيش بيني هاي حتي بهتري را انجام داد.
(Seisemic gap) ج _ نظريه شكاف لرزه اي

ــت كه زلزله هاي  فرض اصلي در اين مورد اين اس
ــابهي رخ  ــزرگ گرايش دارند كه هر بار در مكان مش ب
دهند، اگر نمودار همه زلزله هاي بزرگ روي حد مرزهاي 
صفحات زمين را داشته باشيد، متوجه مي شويد كه آنها 
ــاوري از يك حد مرز پر مي كنند.  قطعات جداگانه مج
ــت كه در آن براي مدتي  ــكاف لرزه اي قطعه اي اس ش
طوالني زلزله اي رخ نداده است اما سابقه تاريخي يك 

زمين لرزه در آن ناحيه در گذشته وجود دارد.

2. يافتن گسل هاي جديد
يافتن گسل هاي جديد عالوه بر گسل هاي از قبل 
فعال، مي تواند به دانشمندان در پيش بيني بروز بالقوه 
ــواهد  زلزله ها در مكان هاي غيرمنتظر كمك كند. ش
متعددي در يك منطقه مي تواند به وجود گسل هايي 
داللت كند كه براي مدت هاي بسياري در زمان هاي 
ــل ها در چشم  اخير حركت نكرده اند از جمله اين گس
ــتقيم طوالني اي  ــتگي هاي مس ــداز منطقه برجس ان
ــكيل مي دهند كه مي توانند توپوگرافي محلي و  تش
زهكشي طبيعي را تغيير دهند. بنابراين آنها زمين هايي 
ــكيل شده  اعوجاج يافته و درياچه و حوضچه هايي تش
ــمت پايين به جاي مي گذارند.  از انحناي زمين به س
آنها مي توانند محل ظهور چشمه ها باشند و به خاطر 

ــي طبيعي اغلب در طول مسيرشان از پوشش  زهكش
گياهي انبوهي پوشيده شده اند.

گسل ها را مي توان به وسيله بررسي هاي انعكاس 
امواج شناسايي كرد، كه از طريق ثبت امواج انعكاس 
يافته كه يك شوك انفجاري از حد مرزهاي اليه هاي 

پوسته زمين انجام مي شود.
ــل گاهي  صخره هاي موجود در طول خطوط گس
به علت زلزله ها متالشي مي شوند. همه يخچال ها و 
ــه راه مي افتند  ــكاف هاي حاصل ب نهرها در طول ش
ــل  ــت دره هاي بزرگي در طول يك گس و ممكن اس

پوسته زمين به وجود آيد.

3. عالئم زلزله قريب الوقوع
ــيار متفاوتي از فعاليت هاي كوتاه مدت،  انواع بس
ــال تغيير مي كند،  كه طول آنها از چند روز تا چند س
قبل از زلزله هاي بزرگ ذكر شده اند. زلزله شناسان به 
دنبال الگوهاي منظم در چنين پيش درآمدهاي كوتاه 

مدتي هستند .

 پيش نشانگرهاي زلزله
ــر پارامتري كه قبل از وقوع زمين لرزه تغييراتي  ه
ــي دقيق  در آن پديد آيد، به گونه اي كه بتوان با بررس
اين تغييرات، زمين لرزه را پيش بيني كرد؛ پيش نشانگر 
ــانگر  ــون بيش از 30 پيش نش ــود. تا كن گفته مي ش
ــت؛ كه اهم آنها عبارتند از: تغيير  ــده اس ــناخته ش ش
ــته زمين، تغيير در تراز دريا، كج شدگي،  ــكل پوس ش
ــته اي، پيش نشانگرهاي  تنجيدگي و تنجشهاي پوس
ــر در ميدان  ــي و ژئوالكتريكي، تغيي ــن مغناطيس زمي
ــي، پيش لرزه ها، انتشار گاز رادن، تغيير در دبي  گرانش

و ارتفاع آبهاي زيرزميني، رفتار حيوانات و...
ــانگر را پديده اي  ــش نش ــر رادان، پي محمد ياس
ــرزه تلقي كرده  ــوع يك زمين ل ــوان مقدمه وق به عن
ــر پارامترهاي  ــاهداتGPS InSAR و تغيي و مش
ــته در كانون زمين لرزه (شامل: تغييرات  فيزيكي پوس
ــرعت امواج لرزه اي، تغييرات ناهمسانگردي امواج  س
ــواج لرزه اي و  ــزان تضعيف ام ــرزه اي، تغييرات مي ل
تغييرات ساز و كار چشمه) را از جمله پيش نشانگرهاي 

بلند و ميان مدت در پيش بيني زلزله عنوان كرد.
ــانگرهاي  وي همچنين از پيش لرزه ها، پيش نش
ــته، ميزان  زمين آبي (ميزان خروج گاز رادون از پوس
خروج و انتشار گازهاي غير رادون از پوسته، تغيير در 

ــطح آب هاي زيرزميني، تغيير در  ــمه ها و س دبي چش
ــيميايي و دماي آب هاي زيرزميني)؛ پيش  تركيب ش
نشانگرهاي ژئوفيزيكي (ژئومغناطيسي، ژئوالكتريكي، 
تشعشعات الكترومغناطيسي و اغتشاشات يونسفري و 
ــانگرهاي بيولوژيكي (نظير: تغيير  TEC)؛ پيش نش

ــگ و ريزش برگ درختان و  ــار حيوانات، تغيير رن رفت
ــانگرهاي  ــلولي ها) و نيز پيش نش تغيير رفتار تك س
ژئودتيكي (ميزان خزش، ميزان لغزش، ميزان كرنش 
ــانگرهاي  ــدگي) را از جمله پيش نش و ميزان كج ش

كوتاه مدت در پيش بيني زلزله دانست.
ــن  ــي IASPEI، انجم ــر ارزياب ــت: بناب وي گف
بين المللي زلزله شناسي و فيزيك دروني زمين، از بين 
پيش نشانگرهاي مذكور، پنج پيش نشانگر: پيش لرزه، 
سكون لرزه اي، لرزش هاي قبلي، افزايش غلظت گاز 
ــي و نيز تعيين  ــش دماي آبهاي زيرزمين رادن و كاه
سطح آبهاي زيرزميني در اثر تغيير شكل پوسته؛ داراي 

شرايط الزم براي صحت عملكرد هستند.
ــتفاده از  ــد اس ــتر نيز ذكر ش ــه پيش ــور ك همانط
ــه داراي نواقص و  ــانگرها در پيش بيني زلزل پيش نش
كاستي هايي است. به عنوان مثال از يك طرف امواج 
ــيني (foreshocks)، مجموعه اي  ــه اي پيش ضرب
ــدون لرزه پيش از  ــاي خفيف يا دوره هاي ب از لرزه ه
ــده اند، و اين در حاليست  زلزله هاي بزرگ گزارش ش
ــد. رفتارهاي  ــه رخ نمي دهن ــًا هميش ــه آنها لزوم ك
ــادي حيوانات نيز كه به عنوان پيش بيني كننده  غيرع

زلزله ذكر شده است؛ هميشگي نيست. 
از طرف ديگر تنش فوق العاده صخره ها كه درشرف 
جابه جايي هستند باعث گرم شدن، تغيير شكل و انبساط 
آنها پيش از زلزله مي شود و بنابراين شماري از تغييرات 
ــته زمين پيش از زلزله رخ مي دهد و دانشمندان  در پوس
از وسائل گوناگوني براي اندازه گيري و ثبت اين تغييرات 
استفاده مي كنند؛ هر چند كه هيچ كدام از اين موارد نيز 

پيش بيني كننده قطعي و دقيق زلزله نيستند. 
ــد چند ميلي متر  ــت در ح گاهي زمين ممكن اس
ــدا كند. انحنا  ــه انحنا پي ــانتي متر پيش از زلزل ــا س ي
ــنج هايي (Tiltmeter) كه در سوراخ هاي عميق  س
ــده قرار داشته باشند، مي توانند اين  و با دقت حفر ش

پديده را كشف كنند. 
تغييراتي در سرعت امواج لرزه اي در صخره هاي 
ــده  ــل يافت ش تحت تنش قرار گرفته نزديك به گس
است. شكاف هاي ذره بيني در صخره تحت تنش قرار 
گرفته نسبت به جهتي كه تنش بر آنها وارد مي شود 
ــي تواند بر چگونگي  ــه هم مي پيوندند و اين امر م ب

عبور لرزه هاي خفيف از ميان آنها تاثير بگذارد. 
گاز رادون ممكن است از اين شكاف هاي ريز تازه 
ــار ساطع شود.  به وجود آمده در يك صخره تحت فش
ــيميايي  آبي كه به درون صخره نفوذ مي كند مواد ش
از جمله رادون را از صخره جذب مي كند و در نتيجه 
محتواي شيميايي چنين موادي در آب چاه هاي منطقه 
ــي يابد. جريان يافتن آب هاي زيرزميني به  افزايش م
درون شكاف هاي صخره ها ممكن است باعث كاهش 

ــاي موجود، پيش بيني ــودن عوامل ديگر در پارامتره ب
دقيق، دچار اخالل شده و الزم است تا چند عامل پيش

نشانگر به صورت همزمان مورد بررسي قرار گيرد.

ــت، زلزله اي با بزرگاي مشابه زلزله 1906 در  6زمين اس
اين گسل حدوداً 100 سال بعد رخ مي دهد.

ــا فراهم آوري  ــي توانند ب ــا م ــروزه ماهواره ه ام

زهكش
گياهي
گ

ز توهم تا واقعيتپيش بيني زلزله، از توهم تا واقعيت

طبق نظريه شكاف لرزه اي، 
فرض بر اين است كه زلزله هاي 
بزرگ گرايش دارند كه هر بار 

در مكان مشابهي رخ دهند



پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزلهويژه زلزلهويژه زلزلهسال دوم ـ شماره چهارم ـ آبان ماه 61388
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

ــود. دربعضي از  ــطح سفره آب زيرزميني منطقه ش س
صخره هاي نزديك به نقطه جابه جايي گسل ممكن 

است تغيير رسانايي الكتريكي ثبت شود.
دكتر مهدي زارع، معاون پژوهشي و رييس مركز 
ملي پيش بيني زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
ــي زلزله، در خصوص پيش بيني وقوع زلزله  و مهندس
در آكويالي ايتاليا توسط جولياني به استناد مولفه گاز 
ــرات گاز رادون در منطقه وي را از  رادون گفت: تغيي
وقوع زلزله آگاه كرده بود، اما مكان و زمان دقيق آن 

را نتوانست به خوبي پيش بيني كند.
ــي زلزله افزود: تصاعد  رييس مركز ملي پيش بين
ــان مي دهد كه با استفاده از اطالعات  اين گازها نش
ــن پديده را  ــوان وقوع اي ــي مي ت ــاي طبيع و داده ه
ــل هاي آتي با  پيش بيني كرد، كه به طور يقين در نس

ساخت دستگاه هاي پيشرفته امكان پذير خواهد بود.
ــن گاز با توجه به  ــت: در برخي مناطق اي وي گف
ــت و در برخي مناطق  ــرايط زمين منطقه زياد اس ش
اصال وجود ندارد، ولي اندازه گيري آن بايد در شرايط 
ــود و نمي توان در  خاص و با تجهيزات ويژه انجام ش

تمام نقاط يك شهر آن را انجام داد. 
ــن گاز زماني  ــدازه گيري اي ــر زارع افزود: ان دكت
ــن گاز از اليه هاي دروني به  ــت كه اي امكان پذير اس

سطح زمين متصاعد شود.
وي گفت: در زلزله اخير در آكويال در مركز ايتاليا، 
ــاه ژانويه 2009، بر  ــط م ــو جولياني در اواس جيانپائول
ــگاه ملي  ــاس رصد تغييرات گاز رادون در آزمايش اس
فيزيك برآورد كرد كه زمين لرزه اي احتماال شديد در 
منطقه عمومي سولمونا (واقع در حدود 50 كيلومتري 
ــت روز قبل از  ــال) در حدود 30 ماه مارس (هش آكوي

وقوع) رخ خواهد داد..
ــده اتفاق مهمي  مهدي زارع افزود: در روز ياد ش
در سولمونا رخ نمي دهد اما هشت روز بعد زمين لرزه 
ــه بالفاصله پس از آن جولياني ادعا  اتفاق مي افتد ك
مي كند كه اين زمين لرزه همان پيش بيني اوست كه 

با تاخير رخ داده است. 
رييس مركز ملي پيش بيني زلزله افزود: پس از اعالن 
ــطح منطقه بررسي هايي از سوي كميته  اين خبر در س
ريسك ايتاليا انجام شد، اما كارشناسان اعالم كردند كه 
اين ميزان تغييرات گاز رادون در مناطق لرزه خيز معمول 

است و الزاما نشانه رخداد زلزله اي شديد نيست. 
ــت كه به  وي گفت: دولت ايتاليا از جولياني خواس
گفتن چنين هشدارهايي خاتمه دهد، اما پس از رخداد 
ــانه هاي خبري توجه  ــال، مطبوعات و رس زلزله آكوي
بيشتري به پيش بيني جولياني كردند اما موضع دولت 
ــه ژئوفيزيك رم اين بود كه اساسا پيش بيني  و موسس

درستي از سوي جولياني صورت نگرفته است. 
زمين لرزه 6/3 ريشتري روز دوشنبه 17 ارديبهشت 
در آكويال ايتاليا اتفاق افتاد كه براثر آن حدود 250 نفر 

كشته و بيش از 17 هزار تن بي خانمان شده اند. 
ــاس زلزله  ــتباه كه از اس زارع افزود: اين جمله اش
قابل پيش بيني نيست! معموال براي كم كردن هراس 

و هيجان مردم در مواقع بحراني بيان مي شود. 
ــد كه وي دقت  ــت: البته به نظر مي رس وي گف
زيادي در پيش بيني محل كانون زلزله نداشته است. 

ــگاه،  ــي و فناوري پژوهش به گفته معاون پژوهش
ــورد توجه خاص قرار  ــه بايد در اين رخداد م آنچه ك
ــت كه اين زلزله با بزرگاي بيش از شش  گيرد آن اس
ريشتر در رده بندي هاي زلزله شناختي زلزله اي شديد 
ــود و مهمتر اين است كه پيش نشانگري  تلقي مي ش
ــه عمومي زلزله آكويال (تغييرات گاز  طبيعي در منطق
ــه ماه قبل احتماال نمايانگر فعاليت  رادون) از حدود س
ــاختي اين ناحيه بوده است و نشان  و جنبايي زمين س
ــانگري، حداقل در  از موثر بودن رصد چنين پيش نش

مواردي خاص از زمين لرزه ها دارد. 
دكتر زارع افزود: زلزله اخير در ايتاليا نمايانگر آن 
است كه شواهد پيش نشانگر زمين لرزه ها حتي اگر با 

دقت در حال حاضر قابل رصد نباشد، ولي وجود دارد 
و واقعيتي است كه امكان مطالعه دقيق آن بايد مورد 

بررسي بيشتر قرار گيرد.
ــنجش دائمي  ــان كرد: س ــدي زارع خاطرنش مه
ــتفاده از فيلم هاي راديولوژي  تغييرات گاز رادن با اس
در نقاط متعدد در داخل و نزديك شهرها و پيش بيني 
زلزله كار بزرگي است، كه حتي موفقيت نسبي در آن 

ارزش پرداختن به موضوع را دارد. 
ــگاه  ــي پژوهش ــكده زلزله شناس ــس پژوهش ريي
ــه نيز در  ــي زلزل ــي و مهندس ــي زلزله شناس بين الملل
ــي زلزله  ــتفاده از گاز رادون در پيش بين ــوص اس خص
ــت: با توجه به اينكه اين گاز در همه مناطق وجود  گف
ــانه اي حتمي  ندارد، نمي توان گفت كه وجود آن نش

از وقوع زلزله است.
ــزود: اين گاز با  ــوان دولوئي" اف ــر " غالم ج دكت
توجه به نوع سنگ و خواص آتشفشاني سنگهاي هر 
ــت، اين گاز حاصل  منطقه با مناطق ديگر متفاوت اس

از نوعي مواد مذاب آتشفشاني است.
وي گفت: پيش بيني دانشمند ايتاليايي از وقوع زلزله 
اخير و هشدارهاي وي در حوالي الكويال ايتاليا از يك 

هفته قبل از وقوع فاجعه را نمي توان ناديده گرفت.
ــازي انرژي يكسري  جوان افزود: تا زمان آزاد س
ــاهده خواهد بود كه با اندازه گيري  ــواهد قابل مش ش
گازهاي متصاعد شده در منطقه با تجهيزات ويژه مي 

توان از وقوع زلزله آگاه شد.
وي گفت: اما اين نكته حائز اهميت است كه بايد در 

مناطق زلزله خيز تجهيزات اندازه گيري و آزمايشگاهي 
براي بررسي هاي اوليه وجود داشته باشد.

رييش پژوهشكده زلزله شناسي گفت: سالها پيش 
ــوي رخ داد و قبل از اين  ــن زلزله اي ق ــه ژاپ در كوب
حادثه خبر از وجود گازهاي رادون به ميزان زياد داده 
شده بود، اما شايد سيستم مديريت كشور به گونه اي 
ــر نظم عمومي و  ــته با اعالم اين خب بوده كه نخواس

امنيت اجتماعي برهم زده شود.

پيش بيني زلزله در ايران
ــراي پيش بيني زلزله در ايران   تالش و مطالعه ب
ــورمان، توجه  ــا توجه به واقعيت لرزه خيز بودن كش ب
ــمندان اين حوزه را به خود جلب  متخصصان و انديش
ــز عمده " مركز  ــت. در حال حاضر دو مرك ــرده اس ك
ــانگر هاي زلزله موسسه ژئوفيزيك  مطالعات پيش نش
تهران" و " مركز ملي پيش بيني پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله" به طور جدي و مستمر 

بر مقوله پيش بيني زلزله متمركز شده اند.

مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله
موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، مركز مطالعات 
پيش نشانگرهاي زلزله را در تير 1384 تاسيس نمود 
تا كار بر روي پيش نشانگرهاي زلزله را سازمان يافته 
ــانگرهاي  ــي و تحليل پيش نش آغاز نمايد و به بررس
ــدار در خصوص وقوع احتمالي  وقوع زمين لرزه، هش
ــئوالن  ــور به مس ــن لرزه در مناطق مختلف كش زمي
ــي و تحليل اخبار و شايعات مربوط به  ذيربط و بررس

پيش بيني وقوع زمين لرزه بپردازد.
ــانگرهاي زلزله بر اساس  مركز مطالعات پيش نش
ــي اولويت هائي براي  ــت هاي مختلف كارشناس نشس
برنامه هاي آتي خود در نظر گرفته است كه به صورت 
طرح جامع شامل ثبت مشاهدات پيش نشانگرهاي زلزله 

و تعيين اولويت هاي طرحهاي پژوهشي مي باشد. در فاز 
اول اين طرح جامع در نظر است پايگاه ثبت مشاهدات 

پيش نشانگرهاي زلزله در تهران ايجاد شود.

مركز ملي پيش بيني زلزله
ــر  ــه زي ــه از جمل ــي زلزل ــي پيش بين ــز مل مرك
پژوهشگاه  ــي  زلزله شناس ــكده  پژوهش مجموعه هاي 
ــي و مهندسي زلزله مي باشد كه  بين المللي زلزله شناس
در مهر ماه سال 1383 تاسيس شد و با هدف همكاري 
ــي جهت مطالعات پيش بيني زلزله با مراكز  و هماهنگ
ــور؛ بهره برداري بهينه از امكانات  علمي مختلف كش
ــور جهت مطالعات  ــز علمي داخل و خارج از كش مراك
پيش بيني زلزله به ويژه اندازه گيري و تحليل پارامترهاي 
ــانگري زلزله در مناطق با خطر باالي زلزله؛  پيش نش
تشكيل، توسعه و ارزيابي بانك داده پيش نشانگرهاي 
ــات بنيادي براي  ــور؛ پايه ريزي تحقيق زلزله هاي كش
ــناخت فرآيندهاي فيزيكي- شيميايي چشمه زلزله  ش

قبل از رويدادهاي اصلي در حال فعاليت مي باشد. 
ــرزه اي مانند پيش لرزه ها،  ــاي ناهنجار ل فعاليت  ه
ــمه و  ــرات پارامترهاي چش ــرزه اي، تغيي وقفه هاي ل
پوسته؛ تشخيص و مدل سازي الگوهاي زماني- مكاني 
لرزه اي؛ فرابيني و الگوسازي دگرريختي جنباي پوسته 
ــيله اندازه گيري هاي  ــل هاي فعال به وس ــار گس و رفت
 GPS)،InSAR،EDMژئودزي و سنجش از دور
ــناختي و  ــق)، مطالعات ديرينه لرزه ش و ترازيابي دقي
ــته گذاري  تحليل انتقال و چكانش تنش؛ فيزيك هس
و انتشار گسيختگي هاي لرزه اي؛ اندازه گيري و كنترل 
ناهنجاري هاي ميدان مغناطيسي و الكترومغناطيسي 

زمين از جمله برنامه هاي اين مركز است.
ــاد دو گروه  ــا ايج ــن مركز ب ــر اي ــال حاض در ح
ژئوديناميك و فيزيك زمين فضا، يك شبكه علمي و 
برگزاري مرتب كارگاه هاي تخصصي پيش بيني زلزله 
(تاكنون چهار كارگاه) مشغول فعاليت است. برگزاري 
نخستين همايش پيش يابي زلزله در سال 1387 نيز از 

جمله ديگر اقدامات صورت گرفته اين مركز است.
ــاره به  ــي پيش بيني زلزله با اش ــس مركز مل ريي
ــز و علت راه اندازي  ــده در اين مرك اقدامات انجام ش
ــبكه علمي براي پيش بيني زلزله در اين مركز، خبر  ش
داده و گفت: پيش بيني زلزله يك چالش علمي در سطح 
ــت كه به صورت يك تالش تجربي و  بين المللي اس
احتمالي انجام مي شود؛ كه بر اساس دانسته هاي ما از 
پديده زمين لرزه، برنامه ريزي براي پيش بيني زلزله بر 
مبناي يك كوشش ملي- بين المللي و كار به صورت 

يك شبكه علمي امكان پذير است. 
دكتر مهدي زارع ضمن تاكيد بر ضرورت و لزوم 
ــت پيش بيني زلزله به  ــبكه، لزوم و اهمي وجود اين ش
ــك زلزله در  ــي از روش هاي كاهش ريس عنوان يك
ــواهد پيش  ايران، وجود حداقل برخي از زلزله ها با ش
ــانگري و نيز كمك چشمگير به كاهش تلفات در  نش
ــورت امكان پيش بيني  ــديد، در ص مورد زلزله هاي ش
ــد و نهايتًا عدم توفيق  ــا، وجود متخصصان كارآم آنه
ــه را از جمله داليل  ــاي انفرادي در اين زمين تالش ه

ايجاد اين شبكه عنوان كرد. 
ــب براي پيش بيني  وي ايجاد زمينه نظري مناس
ــور بر اساس تجربيات ملي و بين المللي،  زلزله در كش
ــتفاده  ــازمان يافته و قابل اس ايجاد پايگاه داده اي س
ــور موجود است و نيز پيش بيني  برمبناي آنچه در كش
ــل ثبت در  ــانگرهاي قاب ــاي داراي پيش نش زلزله ه
كشور، در يك بازه زماني مشخص را از جمله اهداف 

اين شبكه برشمرد.
معاون پژوهشي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و 
ــعه دانش را يكي از اقدامات مهم  ــي زلزله، توس مهندس
ــه به اين امر  ــرده و افزود: با توج ــبكه ذكر ك در اين ش
پژوهشگران پژوهشگاه اقداماتي را جهت توسعه دانش در 
زمينه هاي مربوط انجام داده اند كه از آن جمله مي توان به 
ارائه رابطه اي براي "محاسبه خطر" در ايران اشاره كرد.

فاصله بازگشت بيانگر آن است 
كه زلزله ها با چه تناوبي در يك 

گسل معين رخ مي دهند
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يـك هيات علمي – تخصصي به نمايندگي 
كشـور   VNII Geophysica موسسـه  از 
روسيه، روز يكشنبه، 10 خردادماه سال جاري 

از پژوهشگاه ديدار كردند.
ــه و اجراي  ــه منظور ارائ ــه نفره، ب اين هيات س
ــگ تنش ژئولوژيكي در  ــنهادي " مانيتورين طرح پيش
ــي راه هاي  ــهر تهران" و نيز بررس اليه هاي زيرين ش
ــي و تعامل  ــي، اجراي ــاي علمي، پژوهش همكاري ه

علمي- تخصصي وارد ايران شدند.
ــدار با دكتر " غالم جوان  هيات مذكور ضمن دي
ــكده زلزله شناسي، و مشاهده  دولويي"، رييس پژوهش
ــتم هاي ثبت، پردازش و ارسال داده ها  مستقيم سيس
به مسووالن و متخصصان؛ تحت تاثير پيشرفت هاي 

علمي- كاربردي محققان ايراني قرار گرفت.
ــه نمايندگي از  ــي- تخصصي ب ــات علم اين هي
موسسه مذكور، ضمن اعالم آمادگي به منظور گسترش 
همكاري علمي و پژوهشي با پژوهشگاه، پيشنهاد خود 
ــهرهاي مهم  ــبكه هاي محلي در ش مبني بر ايجاد ش
ــبكه كشوري براي مانيتورينگ تنش زمين  ايران و ش
شناختي به عنوان ثبت پيش نشانگر زلزله را ارائه نمود؛ 

كه از طرف پژوهشگاه در حال بررسي است.

 ،Lipovitski ــر ــه دكت ــت ك ــر اس ــل ذك قاب
 VNII ــه ــي موسس ــان زلزله شناس ــس دپارتم ريي
Geophysica و دكتر Kukhmazov، معاون 

پژوهشي و Youri Chernishov، كارشناس و 

ــه مذكور؛ افراد تشكيل دهنده اين  متخصص موسس
ــگاه با  ــات بودند كه در ادامه ديدار خود از پژوهش هي
ــي پژوهشگاه نيز  دكتر "مهدي زارع"، معاون پژوهش

ديدار و به تبادل نظر پرداختند.

برگزاري كارگاه آموزشي معرفي سايت 
دانشيار در پژوهشگاه

ــي معرفي سايت دانشيار   اولين كارگاه آموزش
ــع الكترونيكي Ebsco، Asce و  و معرفي مناب
ــگاه  Georef در تاريخ 27خرداد ماه در پژوهش

برگزار گرديد.
ــي  ــن كارگاه آموزش ــزاري اي ــدف از برگ ه
ــتجو در سايت ناشران، يادگيري يا  راهنمايي جس
ــتجو در منابع اطالعات الكترونيكي،  آموزش جس
ــي پس از  ــب اطالع از امكانات قابل دسترس كس

ثبت نام در سايت دانشياربوده است. 
همچنين از ديگر اهداف برگزاري اين كارگاه، 
ــر روي ژورنال هاي  ــكل هنگام كليك ب رفع مش
 userالكترونيكي ابسكو از كاربر براي درخواست
ــط  محي از  ــتفاده  اس  ،Password و   name

 Visual searchــري ــتجوي جديد تصوي جس
ــئواالت و راهنمايي  ــه س ــخ ب ــكو و پاس در ابس
ــتفاده از محيط هاي جستجوي  ــتر جهت اس بيش
ــي و ژورنال هاي الكترونيكي  پايگاه هاي اطالعات

قابل دسترسي بوده است.

دومين همايش تقدير از پژوهشگران 
جوان برگزار شد

ــگران جوان،  دومين همايش تقدير از پژوهش
ــط انجمن مهندسي  ــال جاري توس اول تيرماه س

زلزله ايران برگزار شد. 
ــاب طرح هاي  ــه منظور انتخ ــن همايش ب اي
ــي زلزله در  ــر و كاربردي مهندس ــي برت تحقيقات
ــازي  موضوعاتي نظير: طراحي لرزه اي، مقاوم س
ــازه هاي موجود در كميته هاي علمي و  و ترميم س
ــي متعدد برگزار و طي داوري هاي مكرر،  تخصص

طرح هاي برتر انتخاب و اعالم شدند.
ــش تقدير از  ــتين هماي ــت نخس ــي اس گفتن
ــال 1385  ــوان در بهمن ماه س ــگران ج پژوهش

برگزار گشته بود.

 Earthquake Location"  ◄
 "Accuracy in the Iran Region

ــت كه روز سه شنبه، 15  ــخنراني اي اس عنوان س
 ،Eric Bergman ارديبهشت ماه توسط دكتر
ــورادو آمريكا، در  ــگاه كل عضو هيات علمي دانش

پژوهشگاه ارايه شد.

دوره آموزشي پهنه بندي خطر زمين 
لغزش در پژوهشگاه برگزار شد

ــدي  ــه بن ــي پهن ــي- تخصص  دوره آموزش
ــنبه، 29  ــه ش خطر زمين لغزش، صبح امروز، س
ارديبهشت در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 

و مهندسي زلزله برگزار شد.
ــه به همت  ــزاري اين دوره ك ــدف از برگ ه
ــروه  گ و  ــك  ژئوتكني ــي  مهندس ــكده  پژوهش
ــگاه  ــاي تخصصي كوتاه مدت پژوهش آموزش ه
ــد؛ توسعه دانش كاربردي و تقويت بنيه  برگزار ش
ــان و دانشجويان عنوان  علمي مديران، كارشناس

گرديد.
دكتر محمدرضا مهدوي فر در مراسم افتتاحيه 
ــاره به اهميت و ضرورت توجه به  اين دوره با اش
ــي از زمين لغزش در كشور گفت:  ــارات ناش خس
ــي زمين لغزش،  ــفانه به دليل وقوع تدريج متاس
ــور داده  ــته اي به اين پديده در كش اهميت شايس
ــت كه خسارات ناشي  ــود؛ و اين در حاليس نمي ش
ــد، كمتر  ــر بيش از وقوع يك زلزله نباش از آن اگ

از آن هم نيست.
رييس گروه آموزش هاي همگاني پژوهشگاه 
ــبب از بين  ــارات زمين لغزش س افزود: اصل خس

رويدادهاي پژوهشگاه ديدار هيات انستيتو VNII Geophysica روسيه 
از پژوهشگاه

چهاردهمين نشسـت معاونان پژوهشـي 
مراكـز و موسسـات پژوهشـي وزارت علوم، 
تحقيقـات و فنـاوري به ميزباني پژوهشـگاه 
بين المللـي زلزله شناسـي و مهندسـي زلزله 

برگزار شد.
ــت كه صبح روز سه شنبه، پانزدهم  در اين نشس
ارديبهشت ماه با حضور معاونان پژوهشي بيش از ده 
مركز و موسسه پژوهشي وزارت علوم برگزار گرديد؛ 
ــن نامه جديد جذب اعضاي هيات علمي و نحوه  آيي
ــتورالعمل گرنت و نيز چگونگي و ميزان  اجراي دس
تخصيص بودجه براي آن مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت.
طوالني بودن روند جذب اعضاي هيات علمي، 
ــاص و تخصصي  ــا نيازهاي خ ــاق آن ب ــدم انطب ع
ــي و نيز صدور آيين  ــگاه ها و مراكز پژوهش پژوهش
ــف و متناقض از  ــتورالعمل هاي مختل ــا و دس نامه ه
ــاي مختلف وزارت علوم در اين خصوص از  بخش ه

جمله موارد مطرح شده در اين نشست بود.
ــات معاونان  ــازي جلس ــد س ــن هدفمن همچني
ــي مراكز و موسسات پژوهشي وزارت علوم،  پژوهش
ــش نويس آيين نامه  ــات و فناوري و تهيه پي تحقيق
ــات در دومين سه  داخلي، برگزاري ماهانه اين جلس
شنبه هر ماه از سال، و برگزاري پانزدهمين نشست 
در تاريخ 12 خردادماه سال جاري در پژوهشگاه مواد 

و انرژي از ديگر مصوبات اين نشست بود. 
در پايان مقرر گرديد يك نسخه از آيين نامه هاي 
ــاير مراكز پژوهشي ارسال و پس از  گرنت، براي س
مطابقت و همسان سازي در اختيار تمام پژوهشگاه ها 
ــي قرار گيرد؛ ضمن اينكه هر مركز  و مراكز پژوهش
ــا ماموريت ها و  ــن آيين نامه، مطابق ب در اجراي اي

سياست هاي خاص خود عمل مي نمايد. 
ــي است كه  منظور از گرنت، بودجه ويژه پژوهش
ــجويان و پژوهشگران قرار  ــاتيد، دانش در اختيار اس
مي گيرد؛ كه در برخي از پژوهشگاه ها نظير پژوهشگاه 

مواد و انرژي، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و 
مركز ملي اقيانوس شناسي تدوين و اجرا مي شود.

ــت جلسات معاونان پژوهشي مراكز و  گفتني اس
موسسات پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
ــين  ــي پيش ــتاني، معاون پژوهش به همت دكتر باس
ــين اين  ــكده صنايع رنگ ايران و دبير پيش پژوهش
ــات، با هدف ايجاد بستري مناسب براي انتقال  جلس
ــه و انعكاس  ــگاه ها و اراي ــات داخلي پژوهش تجربي
ــكالت صنفي آنان به وزارتخانه؛ از حدود بيش  مش

از دو سال و نيم گذشته آغاز گرديد. 
ــروه پس از  ــت اين گ ــن نشس در چهاردهمي
ــي و  ــدي زارع معاون پژوهش ــاب دكتر مه انتخ
ــي و  ــگاه بين المللي زلزله شناس ــاوري پژوهش فن
مهندسي زلزله به عنوان دومين دبير اين جلسات، 
ــده دكتر  ــر از زحمات ارزن ــوح تقدي ــا اعطاي ل ب
ــبرد اهداف اين  ــكل گيري و پيش ــتاني در ش باس

نشست ها تقدير به عمل آمد. 

چهاردهمين نشست معاونان پژوهشي مراكز و موسسات پژوهشي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد

تصويب دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت 
خطرپذيري لرزه اي، در پژوهشگاه

ادامه از صفحه اول
ــته هاي  ــته، دانش آموختگان رش ــت: با توجه به ماهيت و محتواي اين رش وي گف
ــه برداري، سنجش از راه دور  ــي مهندسي عمران (گرايش هاي: عمران، نقش كارشناس
و GIS)، معماري، مهندسي صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، زمين شناسي، جغرافيا 
(گرايش برنامه ريزي شهري و روستايي) و شهرسازي (گرايش هاي برنامه ريزي شهري و 
طراحي شهري) براي ادامه تحصيل در هر دو گرايش مديريت توسعه شهري و منطقه اي 
و مديريت بحران و فارغ التحصيالن كارشناسي رشته هاي مديريت (گرايش هاي: دولتي، 
ــهري و اجرايي)، مديريت خدمات بهداشتي- درماني و جامعه شناسي براي ادامه  امور ش

تحصيل در گرايش مديريت بحران، مي توانند در آزمون اين رشته شركت كنند.
دكتر اميني حسيني هدف از تشكيل اين دوره را ارائه آموزش كاربردي و تحقيقات 
ــران به منظور ارتقاي  ــوع مديريت خطرپذيري لرزه اي و بح ــجم در مباحث متن منس
ــز تربيت نيروهاي  ــي و مقابله با خطر زلزله و ني ــگيري، آمادگ ــش فني براي پيش دان
متخصص در اين رابطه براي ارتقاي سطح توانمندي هاي اجرايي موجود در كشور به 

ويژه در مباحث مديريت خطرپذيري و بحران ناشي از زلزله دانست.

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان پذيرفته 
شده سال 1388 در پژوهشگاه

ادامه از صفحه اول
ــجويان مجاز خواهند  ــت كه طبق آيين نامه جديد، دانش اين در حاليس
ــال، با مجوز شوراي تحصيالت تكميلي، به طول دوره  بود فقط يك نيمس
ــي دوره  ــي خود اضافه كنند. وي گفت: همين روند بر قوانين آموزش آموزش
دكترا نيز اعمال شده و طول مدت مجاز براي تحصيل در اين دوره از چهار 

سال به سه سال و نيم تقليل يافته است. 
شايان ذكر است كه ده نفر از دانشجويان پذيرفته شده امسال در مقطع 
كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران- مهندسي زلزله با گرايش سازه، 
ــته مهندسي عمران- مهندسي زلزله با گرايش ژئوتكنيك و  پنج نفر در رش

پنج نفر در رشته مهندسي ژئوفيزيك- زلزله شناسي بودند. 
ــته مهندسي عمران- مهندسي  همچنين در مقطع دكترا چهار نفر در رش
ــي عمران- مهندسي زلزله با  ــازه، سه نفر در رشته مهندس زلزله با گرايش س
ــته مهندسي عمران- مهندسي زلزله با  گرايش مديريت بحران، دو نفر در رش
گرايش ژئوتكنيك و يك نفر در رشته ژئوفيزيك- زلزله شناسي پذيرفته شدند.



پژوهشكده مهندسي سازه
ــي سازه براي اولين بار و  ◄ پژوهشكده مهندس
ــي در سال 1387،  با تصويب 32 عنوان پروژه پژوهش
موفق به ثبت اين ركورد در پژوهشگاه شد. گفتني است 
ــت كه اين تعداد پروژه پژوهشي طي  اين اولين بار اس

يك سال در يك پژوهشكده به تصويب مي رسد.
ــيني" از درجه  ــمي حس ــر "بهرخ هاش ◄ دكت

استادياري به درجه دانشياري ارتقا يافت.
ــش ماهه نخست سال 1388، جمعًا  ◄ طي ش
ــيد كه تعدادي از آنها  ــت آزمايش به انجام رس هش

همچنان در حال انجام مي باشند. 
عناوين تعدادي از اين آزمايش ها عبارتند از: بررسي 
تحليلي و آزمايشگاهي ديوارهاي برشي فوالدي تقويت 
شده قطري (مجري: دكتر فريبرز ناطقي الهي)، طراحي 
و ساخت ايزوالتورهاي االستومري براي مقاوم سازي 
و طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله (مجري: دكتر 
منصور ضيايي فر)، رفتار لرزه اي ساختمان هاي پانلي 
ــتم تونلي (دكتر ساسان عشقي)، ارائه جزئيات  با سيس
چشمه اتصال در قاب هاي خمشي فوالدي با تيرهاي 
با عمق نابرابر (مجري: دكتر بهرخ حسيني هاشمي)، 
ــي  ــتومري، بررس آزمايش لرزه اي تكيه گاه هاي االس
 ،ICFL عددي تجربي ديوارهاي پيش ساخته شكل
ــاي لرزه اي، داده  ــاخت و ارزيابي رفتار جداكننده ه س
ــه بعدي روي ميز  برداري آزمايش ديناميكي پانل س

لرزان پژوهشكده سوانح. 
پژوهشكده زلزله شناسي

◄ شش سخنراني علمي، در نيمه اول سال جاري 
توسط اين پژوهشكده ارائه شد؛ كه عبارتند از: نتايج 
بررسي هاي مرفولوژي و ديرينه لرزه شناسي بر روي 
ــير، كاهندگي امواج زمين لرزه در منطقه  گسل دهش
شرق ايران مركزي، بررسي زمين لرزه هاي القايي در 
گستره سد مسجد سليمان، تشخيص الگوي لرزه اي 
ــتفاده از شبكه عصبي، بررسي تكنولوژي نوين  با اس
ــازه اي و  ــي و تغيير مصالح س ابزار دقيق زلزله شناس
 Earthquake Location Accuracy in

the Iran Region
ــتگاه لرزه نگاري باندپهن  ◄ نوفه سنجي ايس
ــهر تبريز  ــده در آذربايجان غربي، بابا باقي در ش نق
ــخ دستگاهي نرم افزارهاي شبكه  و نيز تصحيح پاس
ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه براي هر ايستگاه 
ــه آزمايشي است  جهت تصحيح خروجي داده ها، س
ــط گروه زلزله شناسي دستگاهي پژوهشكده  كه توس

زلزله شناسي انجام شد.
ــكده  ــي اين پژوهش ــگاه زلزله شناس ◄ آزمايش
ــرد آرايه اي  ــنجي كارب ــش آزمايش: امكان س نيز، ش
خردلرزه ها در شناسايي اليه هاي زيرسطحي بر اساس 
پروفيل سرعت موج برشي تا اعماق 150متر، مطالعات 
ــار دزفول، جمع  ــمال فروب ــلي باالرود در ش زون گس
آوري، پردازش و تفسير اطالعات لرزه اي ثبت شده در 
ايستگاه هاي شبكه لرزه نگاري طرح سد مخزني آزاد، 
مطالعه لرزه خيزي و لرزه زمينساخت در گستره سد و 
ــرزه خيزي و پهنه بندي  نيروگاه گتوندعليا، مطالعه ل
ــر زمين لرزه در جزيره خارك و ارزيابي روش هاي  خط
بهينه سازي و مقاوم سازي سازه ها و تاسيسات نفتي را 

طي شش ماهه نخست سال جاري به انجام رساند.
پژوهشكده مديريت بحران

ــزاري دوره جامع خطرپذيري و بحران  ◄ برگ
ــت 24 تيرماه، با  ــاي 23 لغاي ــه، طي روزه در زلزل
محوريت پيشگيري و كاهش اثرات، آمادگي، واكنش 

اضطراري، بازسازي و مديريت جامع بحران
◄ تصويب نهايي سرفصل دوره كارشناسي ارشد 
رشته مديريت خطرپذيري لرزه اي در شوراي گسترش 

آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

از پژوهشكده ها چه خبر؟

خبرنامه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
صاحب امتياز: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زيرنظر: روابط عمومي
امور فني و هنري: پرويز آزموده
خبر و گزارش: پروانه پيشنمازي
عكس: ربابه زاهدي، كيوان گرجي

نشاني: تهران، خيابان شهيد دكتر لواساني (فرمانيه)، ديباجي شمالي
خيابان ارغوان، شماره 26

تلفن: 22294986 دورنگار: 22834242
pr@iiees.ac.ir :پست الكترونيكي www.iiees.ac.ir :نشاني اينترنتي

صندوق پستي: تهران، صندوق پستي 19395/3913

پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي 
و مهندسي زلزله

International Institute 
of Earthquake Engineering 

and Seismology (IIEES)

Second year - NO.4 - November 2009

ــالروز زلزله قائنات،   برگزاري سي امين س
توسط معاونت پژوهشي،ششم آذرماه

 برگزاري يازدهمين مانور سراسري زلزله و 
ــر كشور، به همت معاونت  ايمني در مدارس سراس
ــتم  ــگاه، هش آموزش و تحصيالت تكملي پژوهش

آذرماه
ــيس  ــالگرد تاس ــتمين س ــزاري بيس  برگ
ــگاه با همكاري سه معاونت: برنامه ريزي و  پژوهش
ــتيباني، آموزش و تحصيالت تكملي و معاونت  پش

پژوهشي، يازدهم آذرماه
ــدل زمين لرزه جهاني  ــزاري كارگاه م  برگ
ــط معاونت پژوهشي، 14لغايت 16  GEM، توس

آذرماه
ــگاه ويژه هفته  ــم و نمايش  برگزاري مراس
ــه معاونت ها و  ــط كلي ــاوري، توس ــش و فن پژوه

پژوهشكده ها، 12 لغايت24 آذر ماه
 افتتاح ايستگاه لرزه نگاري باندپهن بوشهر 
ــي توسط پژوهشكده زلزله شناسي،  به طور آزمايش

تا پايان پائيز 1388
ــتاد ملي حوادث  ــزاري كارگاه براي س  برگ
ــتان ها (پروژه بانك جهاني)، توسط پژوهشكده  اس
ــان پائيز  ــران، تا پاي ــري و بح ــت خطرپذي مديري

سال جاري
 برگزاري مراسم ويژه سالروز زلزله بم و روز 

ملي ايمني در برابر زلزله، 5 دي ماه سال جاري

رويدادهاي آتي پژوهشگاه

ــي زلزله و ايمني ويژه  چهاردهمين كارگاه آموزش
دانش آموزان، همزمان با هفته كاهش اثرات بالياي 
ــال جاري در تهران  ــا 29 مهرماه س ــي، از 26 ت طبيع

برگزار شد.
ــه همت  ــه ب ــن كارگاه ك ــزاري اي ــدف از برگ ه
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و 
با همكاري و مشاركت مركز آموزش و مشاركت هاي 
ــهرداري  اجتماعي منطقه 8تهران، مديريت بحران ش
ــهر تهران و سازمان  منطقه 8، جمعيت هالل احمر ش
ــزار گرديد؛ آگاه  ــهر تهران برگ ــوزش و پرورش ش آم
ــنايي دانش آموزان با علوم زمين، زلزله  ــازي و آش س
ــي مواجهه با آن، و نيز آموزش نكات ايمني  و چگونگ
ــاي قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله عنوان  در زمان ه

شد.

ــتفاده در اين كارگاه  ــيوه آموزش هاي مورد اس ش
ــراي گلبرگ  ــه س ــل انديش ــه در مح ــار روزه ك چه
ــتفاده  ــه صورت چهره به چهره و با اس ــد؛ ب برگزار ش
از ابزارهايي نظير اجراي نمايش، پخش فيلم، بازي و 

ارايه پاورپوينت بود.
ــگاه  ــاي همگاني پژوهش ــروه آموزش ه مدير گ
ــي زلزله گفت:  ــي و مهندس ــي زلزله شناس بين المللي
ــاله كارگاه هاي آموزشي جزو وظايف  برگزاري هر س
ــت كه  ــگاه اس ــش آموزش هاي همگاني پژوهش بخ

امسال چهاردهمين دوره آن برگزار مي شود.
دكتر" محمدرضا مهدوي فر" با بيان اينكه براي 
ــي،  راهنمايي  ــوزان در مقاطع مختلف ابتداي دانش آم
ــده،  ــتان برنامه هاي متنوعي تدارك ديده ش و دبيرس
ــوزان با علوم  ــنايي دانش آم ــازي و آش افزود: آگاه س

ــي مواجهه با آن و نيز آموزش  زمين، زلزله و چگونگ
ــي قبل، بعد و هنگام وقوع زلزله از اهداف  نكات ايمن

برگزاري اين كارگاه ها است. 
ــان كرد: در يك بخش اين كارگاه،  وي خاطرنش
ــي ايجاد زلزله  ــوزان با علوم زمين و چگونگ دانش آم
ــا پخش يك  ــوند و در بخش ديگري ب ــنا مي ش آش
ــي پناه گيري و  ــن با موضوع آموزش چگونگ انيميش
ــايل منزل  ــازي در نحوه چيدن وس آموزش مقاوم س

آشنا مي شوند. 
ــگاه  ــاي همگاني پژوهش ــروه آموزش ه مدير گ
ــي و مهندسي زلزله گفت: اين  بين الملليي زلزله شناس
كارگاه چهار روزه است كه دو روز اول آن مخصوص 
دانش آموزان دوره ابتدايي و دو روز ديگر براي مقطع 

راهنمايي و دبيرستان تدارك ديده شده است.

چهاردهمين كارگاه آموزشي زلزله و ايمني چهاردهمين كارگاه آموزشي زلزله و ايمني 
ويژه دانش آموزان، برگزار شدويژه دانش آموزان، برگزار شد

نقشه فوق معرف لرزه خيزي ايران طي ماه نخست سال 1388 مي باشد. 
طي اين مدت 41 زلزله با بزرگاي بيش از چهار ريشتر در ايران رخ داده است؛ كه 

در نقشه فوق با دواير قرمز رنگ مشخص شده اند. 
اين زلزله ها توسط شبكه ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه بين المللي 

زلزله شناسي و مهندسي زلزله ثبت و با دقت تعيين محل شده اند، كه با مثلث هاي 
سبز رنگ در نقشه مشخص شده اند.

الزم به ذكر است، اين زلزله ها هيچگونه تلفات جاني به همراه نداشته اند.


