انتخاب پژوهشگر و مدیر پژوهشی نمونه سال  1388پژوهشگاه

همزمان با جش��ن  20سالگی پژوهش��گاه و هفته پژوهش ،دکتر "بهرخ هاشمی
حسینی" به عنوان پژوهشگر برتر و دکتر "ابراهیم حقشناس" به عنوان مدیر پژوهشی
نمونه در سال  1388شناخته شدند .برای انتخاب پژوهشگر برتر سال  1388پژوهشگاه،
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه شامل مقاالت علمی -پژوهشی،
مقاالت  ،ISIمقاالت ارایه شده در همایشهای علمی معتبر داخلی و خارجی ،گزارش
های طرحهای تحقیقاتی و گزارش��ات فنی در س��ال  1387مورد بررسی قرار گرفتند
و با جمعبندی نهایی امتیازات کس��ب ش��ده اعضای هیأت علمی ،دکتر بهرخ حسینی
هاشمی به عنوان پژوهشگر برتر سال  1388معرفی شدند.

پژوهشگاه  20سال تالش
و تجربه را پشت سر گذاشت

خداوند بخش��نده و مهربان را ش��اکريم که اين
افتخار را به پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناس��ي و
مهندس��ي زلزله ،عطا فرمود تا  25آذرماه ،بيستمين
سال تاسيس خود را جشن بگيرد.
در حالي بزرگداشت بيستمين سال تاسيس را پشت
سر گذاشتيم که به لطف الهی و همت همکاران ،روند
رو به رش��د مطلوب و جهشي معقول را تجربه کرده
ايم .فعاليتهاي پژوهش��ي ،آموزش��ي ،مشاورهاي و
آزمايشگاهي ،ايجاد سه معاونت " پژوهشي و فناوري،
"آم��وزش و تحصي�لات تکميل��ي"" ،برنامهري��زي
و پش��تيباني" و چهار پژوهش��کده "زلزلهشناس��ي"،
"مهندسي سازه"" ،مهندسي ژئوتکنيک" و "مديريت
خطرپذيري و بحران" ،تاسيس "مرکز ملي پيشبيني
زلزل��ه" و "مرک��ز ملي ش��بکه لرزهن��گاري باندپهن
ایران" ،راهان��دازي  23مرکز لرزهنگاري در سراس��ر
کش��ور ،گس��ترش همکاريهاي علم��ي بينالمللي،
انج��ام قريب ب��ه  400پروژه پژوهش��ي 150 ،پروژه
ارتباط با صنعت در زمينههاي مختلف مرتبط با پديده
زلزل��ه ،افزايش ظرفيت پذيرش دانش��جو در مقاطع
کارشناس��ي ارش��د و دکترا ،آغاز واس��تمرار برگزاري
ساليانه مانور زلزله و ايمني در مدارس سراسر کشور،
افتتاح و تجهيز آزمايش��گاههاي س��ازه و ژئوتکنيک،
برگ��زاري کنفرانسهاي بينالمللي زلزلهشناس��ي و
مهندسي زلزله ،افزايش چشمگير مقاالت  ISIاساتيد
پژوهش��گاه و ...همه از جمله خدماتي اس��ت که طي
 20سال گذشته توسط پژوهشگاه و اعضاي ساعي و
دلسوز آن انجام شده است.
اگر چه فعاليتهاي انجام ش��ده مذکور با درنظر
گرفت��ن امکان��ات در دس��ترس ،جاي��گاه مقبولي به
پژوهش��گاه و فرايند رو به رشد آن بخشيده که جاي
تقدير صميمانه و تش��کر خالصانه را ميطلبد؛ لکن با
در نظرگرفتن حقيقت لرزه خيزي باالي کشور ،وجود
گس��لهاي فعال فراوان و نيز وقوع مکرر زلزلههاي
بزرگ در کش��ور از يک سو و آس��يب پذيري باالي
کش��ور در براب��ر زلزلهه��اي احتمالي به دليل رش��د
غيراصولي ش��هرها و عدم رعايت کامل استانداردها،
قواني��ن و آيين نامههاي س��اختماني و تس��اهل در
س��اخت و س��ازهاي صورت گرفته و ني��ز ضعف در
آمادگي و امدادرساني نهادهاي ذيربط و عدم آمادگي
و قلت آگاهيهاي همگان��ي و فرهنگ ايمني مردم
از س��ويي ديگر؛ ضرورت پرداختن به مقوالت مربوط
ب��ه زلزله و يافتن راهکارهاي علمي و عملي افزايش
ايمن��ي را به طور زيادي نمايان ميس��ازد .اين مهم
جداي از وظيفهاي ملي که بر يکايک ايرانيان مترتب
اس��ت؛ به لحاظ حرفهاي و صنفي رسالتي مهم را بر
دوش پژوهش��گاه ميگذارد و ما را بر آن ميدارد که
به منظور مواجهه معقول با زلزله و به حداقل رساندن
خس��ارات اقتصادي و اجتماعي و فجايع انساني آن،
دس��تيابي به توسعه پايدار و رش��د و ترقي در کشور،
اهداف خود را در پرتو جديتي مضاعف دنبال کرده و
ماموريت پشتيباني علمي و عملي کاهش خطرپذيري
و گس��ترش فرهنگ ايمني در برابر زلزله در کشور و
منطقه را از طريق پژوهش ،آموزش و مش��اوره عهده
دار شويم تا در افق چشم انداز خود تبديل به پيشرفته
ترين مرکز پژوهش��ي ،آموزشي و کاربردي مهندسي
زلزله و زلزلهشناس��ي منطقه آس��ياي جنوب غربي و
مرکز اصلي تحقيقاتي پش��تيبان سياستهاي کالن
کشور در خصوص زلزله و زلزلهشناسي شويم .انشاا..
سردبير

پژوهشگاه بين المللي International Institute
زلزله شناسي of Earthquake Engineering
و مهندسي زلزله )and Seismology (IIEES
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پژوهشگاه ،بيست ساله شد

دکتر بهرخ هاشمی حسینی پژوهشگر برتر سال88

صب�ح روز 25 ،آذر م�اه ،همزم�ان ب�ا روز
پژوهش ،جش�ن بيس�ت س�الگي پژوهشگاه
بينالملل�ي زلزلهشناس�ي و مهندس�ي زلزل�ه
برگزار گرديد.

در ابت��داي اين مراس��م ،ک��ه با حض��ور رييس،
معاونان ،اساتيد و کارکنان پژوهشگاه ،و نيز نمايندگان
علمي کش��ورهاي روس��يه ،فرانس��ه ،ن��روژ ،نماينده
يونس��کو و دفت��ر ملل متح��د ب��راي هماهنگي امور
انسان دوس��تانه(اوچا) برگزار گرديد؛ دکتر "عباسعلي
تسنيمي" ،رييس پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و

مهندسي زلزله با اشاره به اهميت جايگاه پژوهشگاه،
هدف از تاس��يس آن را کشف عرصههاي ناشناخته و
بر زمين مانده در حوزه زلزله دانست.
دکتر تسنيمي گفت :اگر چه موضوع زلزله به واسطه
لرزه خيز بودن کشور همواره مورد توجه بوده است؛ اما
با تاس��يس مراکز علمي و پژوهشي تخصصي در امر
زلزله و به ويژه پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناسي و
مهندسي زلزله ،توجه و حساسيت مسووالن و مردم به
اين مقوله به طور چشمگيري افزايش يافته است.
وي با اشاره بر عدم مقاوم بودن حدود  90درصد

دکتر ابراهیم حقشناس مدیر پژوهشی نمونه سال88

از بيمارستانها و نيز مدارس در کشور؛ بر لزوم تعريف
ضريب ايمني در برابر زلزله در کشور تاکيد کرد.
دکت��ر تس��نيمي همچني��ن ب��ا تاکيد ب��ر وجود
محدوديته��ا و عدم تع��ادل در توزيع منابع در حوزه
پژوهش در کش��ور ،خاطرنش��ان کرد :علم و پژوهش
در کش��ور بايد در جهتي حرکت کند که گره گش��اي
مشکالت و معضالت کشور باشد.
ش��ايان ذکر اس��ت ک��ه پژوهش��گاه بينالمللي
زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزله ،آذر ماه سال 1368
تاسيس شد.

فاجعهاي به نام "زلزله هائيتي"

روز س�ه ش�نبه  12ژانوي�ه  2( 2010
2
دي م�اه  ،)1388زلزل�هاي با ب�زرگاي 7/3
ريشتر ،پورتو پرنس ،پايتخت کشور هائيتي
را لرزاند.

اين زلزله که در دويس��ت سال اخير در هائيتي
بيس��ابقه بود؛ توس��ط دو ميليون نف��ر از اهالي نه
ميليون نفري اين کشور احساس شد.
بنا به اعالم س��ازمان مل��ل متحد اين زلزله به
لحاظ مشکالت تدارکاتي وخيمترين فاجعهاي است
که اين س��ازمان تاکنون با آن روبرو بوده است؛ و
علي رغ��م کمکهاي زيادي که ب��راي کمک به
زلزله زدگان اين کشور از س��وي جامعه بينالملل
ارسال شده ،فقدان زير ساختارهاي مناسب ،از بين
رفتن تأسيسات موجود در اين کشور ،مسدود شدن
فرودگاه ،تخريب بنادر ،بس��ته شدن راه ها ،کمبود

و فقدان پزشک در بيمارستانها موجب شده است
که توزيع اين اقالم و امداد رس��اني به ضعيفترين
حد خود انجام شود.
س��ازمان مل��ل دليل اصل��ي دش��واريها در
س��ازماندهي تدارکات امداد رساني به زلزله زدگان
هائيتي را ناتواني کامل دولت محلي و از بين رفتن
زير ساختها در اين کشور دانسته است.
س��ازمان ملل تخمينزده اس��ت ،شمار کشته
ش��دگان اي��ن حادثه به بي��ش از  200ه��زار نفر
رس��يده و  90درصد ساختمانها و سه چهارم شهر
پورتوپرنس کام ً
ال تخريب گشته است.
دکت��ر " مه��دي زارع" در اينخصوص گفت:
زلزل��ه هائيتي ،درس مهمي اس��ت ک��ه بايد از آن
نکات زيادي بياموزيم .چرا که مساله زلزله هائيتي
نظير يک سناريوي قابل رخداد براي خودمان است،

لذا بايد مطالعه کنيم .بررسيهاي پژوهشي بر روي
دادههاي اي��ن زلزله از تمام جنبهه��ا براي تمامي
تخصصه��اي مرتبط با مديريت س��انحه ميتواند
مثمر ثمر باش��د؛ خوبس��ت س��ناريوهاي مشابه در
کشورها مورد بررسي و آزمون قرار گيرد.
مع��اون پژوهش و فناوري پژوهش��گاه ضمن
اعالم مطل��ب فوق افزود :فاجع��های نظیر هائيتي
براي تمام کش��ورهاي در معرض ريس��ک باالي
زلزله ،مثل کشورما ،کام ً
ال جدي است .اتفاقاتي که
در هائيتي افتاد نمايانگر نوع فاجعهاي است که در
تمام ش��هرهاي ب��زرگ و پرجمعيت که در معرض
ريس��ک باالي زلزله هس��تند مث��ل تهران،تبريز،
اس��تانبول ،اس�لام آباد و ...ميتواند رخ دهد و نوع
مش��کالت و چالشه��اي مديريت س��انحه؛ کم و
بيش مشابه هائيتي است.
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ویژه زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
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کارگاه "ارزيابي مديريت بحران در سطح محلي
و ارایه راهکارهاي اجرايي" برگزار شد

کارگاه "ارزيابي مديريت بحران در سطح محلي و
ارای��ه راهکارهاي اجرايي" ،در روزهاي  9و  10ديماه
سال جاري در هتل ارم تهران برگزار شد.
اي��ن کارگاه ب��ه هم��ت پژوهش��کده مديري��ت
خطرپذيري و بحران و با همکاري گروه آموزشهاي
تخصص��ي کوتاه مدت پژوهش��گاه و با ه��دف ارايه
برنامهه��اي اجرايي براي ايج��اد محيط زندگي ايمن
در براب��ر زلزل��ه و حفاظت از جان ش��هروندان بعد از
زلزله ،با حضور مديران سازمان مدیریت بحران کشور
و مسووالن ستادهاي حوادث استانها برگزار گرديد.
دکتر "کامبد اميني حسيني" ،مدير پروژه "ارزیابی
مدیریت بحران در س��طح محلی و ارایه راهکارهای
اجرای��ی" ،ضمن اعالم مطلب فوق افزود :اين کارگاه
در پي انجام پروژهاي تحت همين عنوان و به عنوان
بخشي از پروژه بانک جهاني که پژوهشکده مديريت
خطرپذيري و بحران پژوهشگاه مجري آن بوده است؛
برگزار شد.
رييس پژوهش��کده مديريت خطرپذيري و بحران
پژوهش��گاه در حاشيه برگزاري کارگاه مذکورگفت :بر
اساس يافتههاي اين پروژه با اجراي برنامههاي مورد
نياز در بخشه��اي مختلف مرتبط با موضوع کاهش
ريسک و مديريت بحران زلزله ميتوان انتظار داشت
که در يک بازه زماني معقول -بين  10تا  15سال -و
با بسيج کليه سازمانها و نهادهاي ذيربط ،خطرپذيري
ناش��ي از زلزله به ميزان قاب��ل توجهي کاهش يابد و
توانمن��دي نهاده��اي مرتبط ب��راي مقابله ب��ا اثرات
زلزلههاي ويرانگر به ميزان کافي بهبود يابد.
دکتر اميني حس��يني گفت :ش��ناخت خطر زلزله و
کاهش آس��يب پذيري ،بهبود وضعي��ت آمادگي مردم
و جوام��ع محل��ي ،بهب��ود وضعيت مديري��ت واکنش
اضطراري و بهبود وضعيت بازسازي ،بازتواني و بهسازي
بخشهاي اصلي اين پروژه را تشکيل ميدهند.
وي شناس��ايي ،پهنه بندي و مديريت مخاطرات
زمين ش��ناختي هم��راه با زلزله ،ش��ناخت روشهاي
کاهش آس��يب پذيري مس��تحدثات ،ارتقاي آموزش

از سمت چپ :دکتر امینی حسینی ،دکتر کبیر،
مهندس حسین باقری و آقای اکبری

همگان��ي و تروي��ج فرهن��گ ايمني در براب��ر زلزله،
توس��عه تش��کلهاي مردمي مديريت بح��ران براي
ارتقاي مش��ارکت مردمي در کاهش ريسک و مقابله،
توس��عه فرهنگ بيمه س��وانح ،بهبود ساختار مديريت
بح��ران ،توس��عه فناوريه��اي نوي��ن ب��راي واکنش
اضطراري ،توس��عه مراکز فرماندهي مديريت بحران،
توانمندس��ازي س��اختارها و بهبود برنامههاي واکنش
اضطراري ،تدوين طرحهاي اسکان موقت ،بازسازي،
بهس��ازي ،بازيابي و بازتواني ،ارتقاي مشارکت مردم
و مس��ووالن و نيز بهس��ازي مبتني بر توس��عه پايدار
متناس��ب با ش��رايط اقتصادي را از جمله موضوعات

انجام اولین نمونههای آزمایش لرزهای بر روی
مدل ساختمانهای تونلی در پژوهشگاه

اولی�ن نمونهه�ای آزمایش�ات ل�رزهای
بر روی مدل س�اختمانهای تونلی ،شش�م
بهمن ماه ،در آزمایش�گاه س�ازه پژوهشگاه
انجام شد.
این آزمایش��ات به دنبال انجام مطالعات تئوریک و
برنامه ای تحقیقاتی که از دو سال پیش به مدیریت دکتر
" ساس��ان عش��قی" و مهندس " علیرضا توافقی" آغاز
گشته؛ بر روی نمونه های ساخته شده در سه طبقه و با
مقیاس یک به پنج انجام می گیرد .کمبود تحقیقات انجام
شده بر رفتار لرزه ای ساختمان های تونلی در مقایسه با
سایر سیستم های سازه ای ،بکارگیری ضوابط سیستم
دیوار باربر بتنی در مورد این ساختمان ها و فقدان پیش
بینی تمهیدات خاص و صریح برای طراحی سازه های
بتنی در آیین نامه های موجود و جبران خالء موجود در
این زمینه؛ علت اصلی این برنامه تحقیقاتی می باشد.
گفتنی است این نمونه ها اولین نمون ه هایی خواهد
بود که در ایران برای بررسی رفتار لرزهای ساختمانهای
تونلی ساخته شده است و مجمو عه ای از آزمایشات بر
روی آنها انجام خواهد ش��د .در مرحله اول ،آزمایشات
ارتعاشات اجباری جهت شناسایی رفتار دینامیکی سیستم
در محدوده خطی  ،بارگذاری رفت و برگش��تی جهت

بررسی مکانس��یمهای خرابی ،شناسائی سیستم سازه
آس��یب دیده و محاسبه ضریب رفتار انجام گردید .در
مرحله دوم بعد از ترمیم و تقویت نمونه سازه های آسیب
دیده مجددا آنها را تحت اثر بارگذاری قرار گرفت.
با توجه به نیاز کش��ور برای استفاده از روش های
صنعتی در تولید مس��کن ،س��اختمان های پانلی بتنی
با سیس��تم تونلی که در آنها سیس��تم انتقال بار تنها از
دیوارها و دالهای بتنی تش��کیل ش��ده است ،می تواند
گزینه مناس��بی برای این کار محس��وب گردد .مزیت
نس��بی این ساختمان ها نس��بت به سایر سیستم های
سازهای مرسوم مانند سیستم های قابی یا سیستمهای
دوگانه(قاب-دیوار) ،را می توان سرعت اجرا و مقرون به
صرفه بودن آنها بخصوص در انبوه سازی ها دانست.
ش��ایان ذکر است سیستم تونلی به عنوان یکی از
فن آوری های مورد تایید وزارت مسکن ،شهرسازی،
امروزه مورد توجه بسیاری از انبوه سازان داخلی کشور
قرار گرفته اس��ت و در حال حاضر تع��داد پروژههای
در ح��ال احداث با این روش رو به افزایش میباش��د.
بعالوه در س��الیان گذش��ته نیز در ایران بس��یاری از
س��اختمان ها با این روش س��اخته شده و هم اکنون
مورد بهرهبرداری است.

مورد بررسي پروژه مذکور دانست.
دکتر اميني حس��يني اهداف اجراي��ي اين پروژه
را مبتن��ي ب��ر موضوع��ات کمي ذکر ش��ده دانس��ته
و خاطرنش��ان ک��رد :تدوي��ن طرح کاهش ريس��ک
مخاط��رات مرتب��ط ب��ا زلزل��ه ،تش��کيل بانکهاي
اطالعاتي و نقش��ههاي ريزپهنه بندي ،تدوين برنامه
بهس��ازي ،پايدارسازي و رفتارسنجي و توسعه آگاهي
از مخاط��رات زندگي در مناطق خطرناک بخش��ي از
اهداف اجرايي اين طرح است.
مج��ري اين پروژه ،تدقيق برآورد آس��يب پذيري
س��ازهها و زيرس��اخت ها ،اج��راي برنامههاي مقاوم

س��ازي و بهس��ازي نس��بي ،بهبود کيفيت ساخت و
س��از ،توليد ،عرضه و اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد،
توانمندس��ازي واحده��اي نظارت در س��طوح محلي،
کاهش اثرات متقابل زيرس��اختها در بحران ،تدوين
برنامه آموزش همگاني براي مديريت بحران ،تدوين
برنامه بهبود فرايند اطالع رس��اني و آموزش ،توسعه
موزههاي س��وانح طبيعي و گس��ترش مان��ور ،ايجاد
تش��کلهاي محلهاي و ارتقاي آمادگي آنها ،طراحي
و توس��عه نظام بيمه و صندوق سوانح ،تبيين جايگاه
س��ازمان و ايجاد ضمانتهاي اجرايي و بهبود ساختار
فرمانده��ي و مديري��ت عملي��ات را از ديگ��ر اهداف
اجرايي طرح مذکور دانست.
دکتر کامبد اميني حس��يني ،همچنين از توس��عه
سامانههاي تخمين سريع خس��ارات و تلفات ،توسعه
فناوريهاي نو در عمليات مقابله ،توسعه سيستمهاي
پايش و هشدار سريع زلزله ،تهيه استانداردها ،معيارها
و برنامهه��اي الزم ،تدوين برنامه ارایه خدمات نجات
و امداد ،تدوين طرح ترياژ (دس��تهبندی مصدومین از
نظر سطح جراحت) و برنامه توسعه پايگاههاي امداد،
توسعه توابع برآورد تلفات و مصدومين زلزله احتمالي،
توانمندس��ازي فعاليتهاي درماني و بهداشتي ،تدوين
دستورالعمل تخليه امن و اسکان اضطراري ،به عنوان
اهداف اجرايي طرح در حوزه واکنش اضطراري و نيز
تدوين برنامه بازسازي و بهسازي ،تبيين نقش سازمان
ها ،روش��هاي جلب مش��ارکت مردم��ي ،تهيه الگوي
مناسب بهس��ازي بافتهاي فرس��وده و برنامهريزي
فضايي مناسب جهت پيشگيري از بحران را به عنوان
ديگ��ر اهداف اجرايي طرح فوق در حوزه بازس��ازي و
بازتواني نام برد.
الزم به ذکر است که در تدوين اين پروژه عالوه
بر همکاران پژوهشکده مديريت خطرپذيري و بحران،
مجموعه وسيعي از متخصصان ديگر پژوهشکدههاي
پژوهش��گاه و نيز متخصص��ان خارج از پژوهش��گاه
مشارکت داش��ته اند که در کارگاه مذکور خالصهاي
از موضوعات مورد بررسي را ارئه نمودند.

ويژه زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
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رييس پژوهشگاه در کارگاه تخصصي" زلزله و مسایل پيرامون آن" عنوان کرد:

تحقق ضريب ايمني در برابر زلزله در کشور مستلزم مشارکت جمعي
و طراحي بر مبناي عملکرد ميباشد

رييس پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي
و مهندس�ي زلزله :تدوي�ن و تحقق " ضريب
ايمن�ي در براب�ر زلزل�ه" در کش�ور ضرورت�ي
اس�ت که تحقق آن مس�تلزم مشارکت جمعي
و طراحي بر مبناي عملکرد ميباشد.

دکتر "عباسعلي تسنيمي" در ساعت آغازين کارگاه
تخصصي " زلزله و مس��ايل پيرامون آن"؛ با اشاره به
لزوم توجه همه اقش��ار جامعه به موضوع زلزله ،آن را
مقولهاي فراگير دانس��ته و اف��زود :موضوع زلزله ،يك
موضوع تخصصي صرف و س��اده نيس��ت ،بلكه طيف
وس��يعي از مجموعه علوم و تخصصها در حوزههاي
مختلف را شامل ميشودكه بايد تك تك آنها بررسي
شود تا به سطح ايمني مطلوب در حوزه زلزله برسيم.
دکتر " عباسعلي تسنيمي" ضمن تاکيد بر اهميت
و ض��رورت رعايت " ضريب ايمني در برابر زلزله" در
کش��ور؛ افزود :بيش از دو س��ال از طرح ايده ضريب
ايمني در برابر زلزله به پيشنهاد اينجانب ميگذرد که
به صورت بخشي رعايت ميگردد؛ و اين در حاليست
که هدف از طرح اين ايده دعوت گس��ترده از عموم و
تدوين يك برنامه كالن براي كش��ور است تا ضريب
ايمني محقق شود.

از سمت راست :مهندس حسین باقری،
مهندس محمد سعیدیکیا و دکتر عباسعلی تسنیمی

وي در پايان خاطرنش��ان ک��رد :رعايت و تحقق
ضريب ايمني در برابر زلزله در کشور مستلزم مشارکت
جمعي و طراحي بر مبناي عملکرد ميباشد.
قاب��ل ذک��ر اس��ت ک��ه پژوهش��گاه بينالمللي
زلزلهشناس��ي و مهندسي زلزله همه ساله به مناسبت
س��الروز وقوع زلزله بم( 5دي م��اه  )1382و روز ملي
ايمن��ي در براب��ر زلزل��ه ،مراس��مي را در همين روز
برگزار ميکند ،که امس��ال ب��ه دليل تقارن اين روز با

تاس��وعاي حسيني ،اين مراسم به  13دي ماه موکول
و تحت عنوان کارگاه " زلزله و مس��ايل پيرامون آن"
برگزارگرديد.
گفتني اس��ت اين کارگاه در دو نوبت صبح و بعد
از ظه��ر و با پنج پانل تخصصي "کاهش ريس��ک"،
" آمادگ��ي در براب��ر زلزله" " ،پاس��خ دهي به بحران
زلزله" " ،بازس��ازي" و " ارتباطات و رس��انه" برگزار
گرديد که طي آن اس��اتيد ،کارشناس��ان و خبرنگاران

رس��انهها ضمن مرور بر حوادث و تجربيات بازسازي
زلزله بم؛ به بررس��ي و تحليل خطرات زلزله در ايران
و تهران پرداختند.
مروري بر وقوع زلزله بم ،مطالعات جنبش ش��ديد
زمين در ايران ،تحليل خطر زلزله در تهران ،پيشبيني
زلزله ،روانگرايي وکاهش ريس��ک ،برنامهريزي جامع
مديريت ريس��ک و بحران ،بحران زلزله و س�لامت
اجتماعي در ايران ،مسایل جمعيتي ،اجتماعي و رواني
زلزله و دوره بازس��ازي ،ارزيابي مانورهاي آمادگي در
برابر زلزله ،پاسخ فوريتهاي پزشکي در بحران زلزله،
بازسازي پس از زلزله ،تجربه بازسازي زلزلههاي بم و
خورانق ،بازسازي ميراث فرهنگي پس از وقوع زلزله،
ارتباطات ،اطالع رساني و خبرنويسي در بحران زلزله
و پ��س از آن ،از جمل��ه محورهاي مورد بحث در اين
کارگاه و پانلهاي پنجگانه آن بود.
شايان ذکر اس��ت اين کارگاه با سخنراني "دکتر
عباس��علي تسنيمي" رياس��ت محترم پژوهشگاه آغاز
گردید و مهندس "حس��ين باقري" ،رئيس س��ازمان
مديريت بحران کش��ور و مهندس "محمد س��عيدي
کيا" ،وزير پيش��ين مسکن و ش��هر سازي از مهمانان
ويژه اين مراسم بودند.

براي اولين بار در پژوهشگاه

نشس�ت تخصص�ي «نق�ش
رس�انهها در اطالعرس�اني بحران
زلزل�ه» در قالب پانل�ي تخصصي
در کارگاه "زلزله و مسایل پيرامون
آن" به مناس�بت روز ملي ايمني در
برابر زلزله و س�الگرد زلزله بم در
پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي
و مهندسي زلزله برگزار شد.
در اين نشس��ت تخصص��ي ،که براي
اولين بار در پژوهشگاه به نقش و وظايف
رس��انهها در مواقع ب��روز بحران خصوصا
زلزله و مش��كالت و چالشه��اي موجود
در اين حوزه پرداخ��ت؛ مهندس "مهدي
وجودي" ،مدير بخش پردازش و خدمات
رايانهاي پژوهشگاه ،ضمن ارايه گزارشي از
وضعيت اطالعرساني زلزله در فضاي وب
گفت :مخاطبان معم��ول اخبار زلزله پس
از وقوع ،مديران بحران ،نيروهاي امدادي
عمل كننده در منطقه ،عموم مردم ش��هر
حادثه ديده و عموم مردم كش��ور هستند
كه دو گ��روه اول عمدتا از منابع خاص و
دو گ��روه ديگر خصوصا گ��روه چهارم از
رسانهها شامل صدا و س��يما ،سايتهاي
خب��ري رس��مي ،س��ايتهاي علم��ي -
پژوهشي رس��مي ،سايتها و وبالگهاي
غيررس��مي و اخيرا از شبكههاي اجتماعي
 مث��ل فيس ب��وك و توييتر  -اس��تفادهميكنند.
وجودي با اشاره به اين كه چند سالي
است كه وب س��ايتي تخصصي در زمينه
اطالعرساني و پيشگيري از سوانح طبيعي
را مديري��ت ميكند اف��زود :معموال بعد از
هر زلزله ،حجم مراجعات به اين س��ايت و
ساير سايتها به نحو چشمگيري افزايش
مييابد.
وي خاطرنشان كرد :طبق آمار مراجعه
به سايت ،در اواخر سال  2003بعد از زلزله

نشست تخصصي
«نقش رسانهها در اطالعرساني زلزله»
برگزار شد

علی شمس ،دکتر سام آرام

بم با س��يل مراجعات به اين وب س��ايت
تخصص��ي كه از معدود وب س��ايتهاي
فارس��ي در اي��ن زمين��ه در آن زمان بود،
مواجه شديم؛ همچنین اوج اين مراجعات
در م��اه مه  2004و بعد از زلزله كجور بود
كه در تهران احساس شد.
ب��ه گفته وي اين امر نش��ان ميدهد
كه پس از زلزله بسياري از مردم عالوه بر
سايتهاي خبري به سايتهاي تخصصي
ك��ه در زمين��ه آمادگي مواجهه ب��ا زلزله
اطالعرس��اني ميكنند ،مراجعه ميكنند و
خواهان اطالعات در اين زمينه هستند.
وج��ودي در ادام��ه با اش��اره به نقش
موثر سازمانهاي غيردولتي مردمنهاد در
زمينه اطالعرس��اني و آموزش پيشگيري
از بالي��اي طبيعي و ابراز تاس��ف از افت
شديد فعاليتهاي NGOها در سالهاي
اخير و فروكاس��تن آنها از «سازمانهاي

غيردولتي مردم نهاد» به «س��ازمانهاي
غيردولتي وب نه��اد» ابراز اميدواري كرد
با توجه به اصل  44زمينه بيش��تري براي
ايفاي نقش موثر اين قبيل س��ازمانهاي
مردم��ي در كمك به كاه��ش مخاطرات
بالیاي طبيعي در كشور فراهم شود.
"علي ش��مس" ،س��ردبير س��رويس
علمي -پژوهش��ي خبرگزاري دانشجويان
ايران(ايس��نا) ،هم طي س��خناني در اين
نشست با تقدير از تعامل مناسب مسووالن
و اعض��اي هي��ات علم��ي پژوهش��گاه با
رس��انهها و پاس��خگويي و اطالعرس��اني
س��ريع درب��اره زمينلرزهها از نخس��تين
دقاي��ق پس از زلزله كه حاك��ي از اعتقاد
و باور عملي آنها به نقش جدي رسانهها
در حوزه مديريت بحران زلزله است گفت:
واقعيت اين است كه بحث روزنامهنگاري
بحران و مديريت فعاليتهاي رس��انهيي

مهندس مهدی وجودی

در ش��رايط خاص پس از بحران در حوزه
اطالعرس��اني و رسانهيي كش��ور چندان
مورد توجه قرار نگرفته است.
وي اف��زود :ب��ا وج��ود بحرانه��اي
بزرگي نظير جنگ تحميلي هش��ت ساله
و س��وانح طبيع��ي غيرمترقبهاي كه هر از
چن��د گاهي در س��طح مل��ي و منطقهيي
دامنگير مردم ميشود ،بحث اطالعرساني
و روزنامهنگاري در ش��رايط بحران ،شايد
در مقايس��ه با بس��ياري ديگ��ر از اجزاي
نظ��ام مديريت بح��ران در كش��ور كمتر
مورد توجه قرار گرفته اس��ت كه اين كم
توجه��ي ه��م در حوزههاي عمل��ي و در
سطح س��ازمانهاي رسانهيي كشور و هم
در حوزه آموزشه��اي آكادميك و نظري
رشته ارتباطات در كشور كامال محسوس
است.
ش��مس با بيان اين كه بروز بحرانها

و س��وانح غيرمترقبه از عرصههايي است
كه رس��انهها صرف نظر از وظايف عادي
اطالع رس��اني و آموزش��ي خود ميتوانند
ايفاگر نقشهايي بزرگ و سرنوشتساز در
عب��ور از بحران و كاهش صدمات جاني و
مالي آنها باش��ند بر ض��رورت آمادگي و
آشنايي كارگزاران و فعاالن عرصه رسانه
با ماهيت بحرانه��ا و آثار و عوارض آن،
ضرورتها و حساسيتهاي خاص خبري
و اطالعرس��اني جامع��ه در آن ش��رايط و
ظرفيتها و توانمنديهاي هر رس��انه در
نقشآفريني در اين عرصه تاكيد كرد.
او گفت :نگاه رسانهها به بحرانهايي
مثل زلزل��ه نباي��د صرفا به زم��ان وقوع
معطوف باشد و مسووليت و نقش رسانهها
در عرص��ه مديريت بحران ،مقطع پيش و
بعد از وقوع بحران را نيز در برميگيرد.
ب��ه گفته ش��مس آم��وزش و ارتقاي
آگاهيه��اي عموم��ي در خص��وص
مخاط��رات طبيع��ي نظي��ر زلزل��ه و آثار
و ع��وارض آن از جمل��ه مطل��ع ك��ردن
م��ردم درخصوص وضعي��ت لرزهخيزي و
ناپايداريهاي زمينش��ناختي هر منطقه،
وضعيت س��اخت و س��ازها و شريانهاي
حيات��ي و مي��زان ايمن��ي آنه��ا در برابر
زلزله و همچنين ميزان آس��يبپذيري هر
منطقه در برابر زلزله و راهكارهاي كاهش
آس��يبپذيري هر يك از بخشها در برابر
زلزل��ه و همچني��ن آم��وزش راهكارهاي
تخليه منطقه پ��س از وقوع زلزله و نحوه
امدادرس��اني و همكاري با س��ازمانهاي
كمك رس��ان در ش��رايط بحراني پس از
زلزله از مهمتري��ن نقشها و كاركردهاي
رسانهها پيش از وقوع بحران است.
او خاطرنشان كرد :رسانهها همچنين
ميتوانند پيش از وقوع س��وانح غيرمترقبه
ادامه در صفحه 7
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حضور پژوهشگاه
در دهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري

پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله22-26 ،
آذرماه سال جاري ،و همزمان با هفته پژوهش در دهمين نمايشگاه
دستاوردهاي پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
که در مصالي امام خميني(ره) برگزار شد؛ شرکت نمود.

اين غرفه به همت معاونت پژوهش و فناوري پژوهش��گاه و با هدف

نمايش قابليت ها ،ظرفيتها و امکانات پژوهشگاه داير گرديد که در آن
بخشي از پروژههاي انجام شده و نيز سيستم ارتباط ماهوارهاي سيار ثبت
زمينلرزههاي کشور در معرض ديد بازديدکنندگان قرار گرفت.
قابل ذکر است که اين نمايشگاه صبح روز يکشنبه 22 ،آذر با حضور
وزراي علوم ،تحقيقات و فناوري و دفاع در مس��احت  14هزار متر مربع

و با حضور بيش از  40وزارتخانه ،س��ازمان و دستگاه دولتي 40 ،دانشگاه
و موسس��ه پژوهشي 150 ،نشريه علمي 180 ،انجمن 100 ،قطب علمي
و  80ش��رکت خصوصي برگزار و در پايان اين هفته با برگزاري جشنواره
تجلي��ل از پژوهش��گران برتر ،در  18ش��اخه از پژوهش��گران و مديران
پژوهشي برتر کشور تقدير به عمل آمد.

گزارش بازديد کارشناسان پژوهشگاه
از مناطق زلزلهزده سوماتراي اندونزي ارايه شد

گزارش بازديد گروه شناسايي پژوهشگاه از زلزله پادانگ ،سوماتراي
اندونزي در قالب سميناري علمي بعد از ظهر روز سه شنبه ،سوم آذرماه
در سالن همايش برگزار گرديد.
دکتر " مهدي زارع" در اين س��مينار علمي که با حضور نمايندگان
س��فارت اندون��زي در اي��ران برگزار ش��د ،ضمن معرف��ي حادثه زلزله
س��وماتراي اندونزي  -که  30س��پتامبر س��ال جاري (9مهرماه  )88با
بزرگاي  7.6رخ داد -به تبيين ويژگيهاي زلزله شناختي آن پرداخت.
معاون پژوهش��ي و فناوري پژوهش��گاه علت وقوع اي��ن رويداد را
جنبايي يک روند فرعي در پهنه فرورانش س��وماترا در ژرفاي حدود 80
کيلومتري و در فاصله سطحي حدود  70کيلومتري غرب ساحل پادانگ،
در غرب جزيره س��وماتراي اندونزي دانس��ته و گفت :اين زلزله عالرغم
بزرگاي آن که در محدوده زلزلههاي اصلي قرار ميگيرد ،خساراتهاي
محدودي در پي داشت که به نظر ميرسد علت آن ژرفاي زياد و فاصله
کانوني حدود يکصد کيلومتري از محدودههاي مسکوني باشد.

دکت��ر زارع افزود :به ه��ر حال به دليل اثرهاي س��اختگاه ،به نظر
ميرسد که خسارتهاي شديد در پادانگ به دليل تشديد در اثر قرارگيري
شهر بر روي نهشتههاي ساحلي و خاکهاي نرم ايجاد شده باشد.
وي خاطرنش��ان کرد :در اين زلزله س��ونامي رخ نداد ولي س��امانه
هش��دار س��ونامي اندونزي ،بالفاصله هش��دار الزم در مورد وقوع يک
سونامي احتمالي را ارسال داشت.
دکتر " ابراهيم حق ش��ناس" دومين سخنران اين سمينار ،در مورد
ويژگيه��اي ژئوتکنيک��ي و به وي��ژه مش��خصات زمينلغزشهاي اين
زمينلرزه در منطقه تانديکت در ش��مال پادان��گ پرداخت ،و گفت :در
اي��ن روي��داد حدود يک س��وم از تلفات يکه��زار و  100نفري آن ،که
اهالي س��ه روس��تا را زير نهشتههاي جابه جا ش��ده مدفون کرد ،در اثر
زمينلغزش صورت گرفت .دکتر افش��ين کالنتري ديگر سخنران اين
س��مينار علمي بود که در مورد انواع خرابيهاي حاصله و آس��يبهاي
سازهها و ساختمانها مطالب خود را ارایه نمود.

وي گف��ت :از ويژگيهاي اين زلزله که در حدود س��اعت پنج بعداز
ظهر ب��ه وقت محلي رخ داد ،تلفات در ميان ک��ودکان مدارس منطقه
ب��ه دليل خراب��ي مدارس و تخريب بعضي از بيمارس��تانها به ويژه در
پادانگ بود.
قابل ذکر اس��ت که اين گروه س��ه نفري از کارشناسان پژوهشگاه
 20لغاي��ت  27آبان ماه س��ال جاري براي بازدي��د از مناطق زلزله زده
س��وماتراي اندونزي عازم اين کش��ور ش��دند؛ که ماحصل مشاهدات و
تحقيقات خود را در قالب سميناري ارایه کردند.
همچنين شايان ذکر است که هم اکنون در اندونزي  180ايستگاه
لرزهن��گاري بان��د پهن وج��ود دارد؛ که با توجه به ل��رزه خيزي باال در
محدوده اين کش��ور و وقوع حدود  20درصد از زلزلههاي ساالنه جهان
در آن ،و نيز کمکهاي فني بينالمللي به اين کشور به ويژه در توسعه
سامانههاي هشدار پيش هنگام وقوع سونامي در اين کشور و در سطح
منطقه پيرامون اقيانوس هند ،حائز اهميت فراوان ميباشد.
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با حضور دو وزیر

یازدهمین مانور زلزله و ایمنی در سراسر کشور
برگزار شد

یازدهمی�ن مانور زلزله و ایمنی ،مطابق
معم�ول ه�ر س�ال ،روز یکش�نبه هش�تم
آذرم�اه ،به همت پژوهش�گاه بی�ن المللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سراسر
کشور برگزار شد.
در این مانور که با حضور وزاری کشور ،آموزش
و پرورش ،رئیس پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی
و مهندس��ی زلزله و مدیرکل ستاد حوادث و سوانح
غیرمترقبه کش��ور در مدرس��ه راهنمای��ی دخترانه
ام��ام رضا (ع) ،به اجرا درآمد؛ مس��ووالن حاضر در
مدرسه نمونه ،با پخش صدای آژیر ،به طور نمادین
پناهگیری کردند.
در یازدهمی��ن مان��ور که با حض��ور 14میلیون
دانش آموز مقاطع مختلف از  140هزار مدرس��ه در
سراسر کشور انجام شد؛ دانش آموزان فعالیتهای

ایمن��ی در برابر زلزله ،چگونگی حفظ آرامش روانی
هنگام وقوع زلزله ،ش��یوههای صحیح پناهگیری،
عملیات جس��تجو و امداد رس��انی و اطفاء حریق را
به نمایش گذاشتند.
دکتر "عباسعلی تس��نیمی" ،رئیس پژوهشگاه،
که در مراس��م اختتامیه یازدهمین مانور سراس��ری
زلزله و ایمنی س��خن میگفت؛ خاطر نشان کرد :با
توجه به حقیقت لرزهخیز بودن کش��ور ،این وظیفه
همه نهادها ،ارگانها و تک تک مردم می باشد که
با رویکردی جدی به زلزله بنگرند.
دکتر تس��نیمی افزود :در براب��ر زلزله و کاهش
خس��ارات و مرگ و میرناش��ی از آن ،همه مسوول
هستند.
وی برگ��زاری مان��ور زلزل��ه و ایمن��ی توس��ط
دانشآم��وزان را امری س��ودمند دانس��ته و افزود :با

توجه به پتانس��یل باالی یادگی��ری دانشآموزان و
ب��ا در نظرگرفت��ن اینکه هریک از ای��ن  14میلیون
دانشآموز متعلق به یک خانواده هس��تند؛ با انتقال
آموختههای خود به اعضای آن خانواده طیف وسیعی
از مردم کشور تحت تاثیر این مانور واقع می شوند و
اثرگذاری آن به طور مضاعفی افزایش مییابد.
رئیس پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناس��ی و
مهندسی زلزله در پایان لزوم توجه به ارکان علمی
و پژوهشی در زمینه ارتقای ضریب ایمنی در کشور
را ضروری قلمداد کرد.
وزیر کش��ور نیز ب��ا بیان اینکه ای��ران جزء 10
کش��ور بالخیز اول دنیاس��ت ،گفت :ای��ران اولین
پرچمدار مقابله با زلزله در آسیاست.
"مصطفی محمد نجار" افزود :ایران  34مورد از
 43بالی شناخته شده در جهان را تجربه کرده؛ لذا

برای پیش��گیری و آمادگی در مقابله با این حوادث
باید کوششهای اساسی در کشور صورت گیرد.
" حمیدرض��ا حاج��ی بابای��ی" ،وزی��ر آموزش
و پ��روش نیز در این مراس��م از مقاومس��ازی همه
مدارس کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد
و افزود :با برداش��ت چهار میلیارد دالر از حس��اب
صندوق ذخیره ارزی برای مقاوم س��ازی مدارس،
فصل جدیدی از مدرسه سازی را آغاز کرده ایم.
قابل ذکر است که مانور سراسری زلزله و ایمنی،
از س��ال  1375به پیشنهاد و همت پژوهشگاه بین
المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و با همکاری
وزارت عل��وم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت کش��ور،
وزارت آموزش و پرورش ،س��ازمان صدا و س��یما و
جمعیت هالل احمر؛ همه ساله در روز  8آذر برگزار
می شود.
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برگزاري اولينکارگاه تخصصي بينالمللي
پيشبيني زلزله در پژوهشگاه

يکص�د و شش�مين نشس�ت ش�وراي
معاوني�ن اداري و مال�ي مراکز و مؤسس�ات
پژوهشي وابس�ته به وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري ،روز چهارش�نبه ،چهارم آذرماه ،به
ميزباني پژوهشگاه برگزار شد.

در ابت��داي اين نشس��ت دکت��ر" کامبداميني
حسيني" ،معاون برنامهريزي و پشتيباني پژوهشگاه،
ضمن خوش آمدگويي به حضار و معرفي فعاليتهاي
پژوهش��گاه اظهار اميدواري نمود که نتايج جلس��ه
براي بهبود و هماهنگ س��ازي فعاليتهاي مرتبط
در موسسات پژوهشي مفيد واقع شود.
س��پس دکتر " عباس��علي تس��نيمي ،رئيس
پژوهشگاه ،مواردي را درخصوص موضوعات حائز
اهميت جهت طرح در اين جلسه ارایه نمود.
دکتر تس��نيمي مواردي از تغيي��رات در حدود
اختي��ارات پژوهش��گاهها در برنامه توس��عه پنجم
نس��بت به برنامه چهارم را متذکر ش��ده و يادآور
ش��د که انجام امور پژوهشي زير ساختهاي ويژه
ت
اي��ن امور را ميطلبد و نميتوان با اين موضوعا 
برخوردي اداري داش��ت .وي همچنين با اشاره به
جديدالتاسيس بودن پژوهشگاهها در کشور خاطر
نش��ان کرد :اغلب پژوهش��گاهها در کشور فرزند
انقالب هس��تند و بعد از انقالب اسالمي تاسيس
ش��دهاند؛ لذا بايد با در نظر گرفتن بودجه س��اليانه
هر پژوهش��گاه و احتساب رشد ساالنه اين بودجه
و نيز محاس��به نرخ رش��د ت��ورم ،س��ير اعتبارات
هر پژوهش��گاه را بررس��ي کنيم تا امکان رش��د
پژوهشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي فراهم شود.
دکتر تس��نیمي در پايان قوانين اداري مربوط
به کارمندان و نيز پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو
در مراکز پژوهش��ي را از جمله موارد دانستند که
بارمالي براي پژوهشگاهها دارند و لذا بايد به اين
موارد نيز با دقت نظر پرداخته شود.
در ادامه اين نشس��ت که باحض��ور معاونين و
مديران اداري و مالي مراکز و مؤسسات تحقيقاتي-
پژوهشي تهران برگزار گرديد؛ پرسش و پاسخهايي
توس��ط حاضرين درخصوص اس��تمرار م��اده 49
قانون برنامه چهارم در برنامه پنجم مطرح گرديد.
همچنين در مورد حس��ابداري تعهدي ،بکارگيري
نيروه��اي کارمعي��ن ،تهي��ه برنامه ن��رم افزاري
حس��ابداري توسط بعضي از مراکز و هماهنگي در
مکاتبات س��واالتي مطرح و حاضرين در هر مورد
پيشنهاداتي را ارایه نمودند که نظرات جمع آوري و
مقرر شد به شکل منسجمي براي مسئوالن ذيربط
در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال شود.
انتصابات

به موجب احکامي از سوي دکتر عباسعلي
تسنيمي ،رييس پژوهشگاه ،انتصابات ذيل
در پژوهشگاه انجام شد:

 دکتر " انوشيروان انصاري" از نيمه دوم مهرماهس��ال جاري به رياس��ت مرکز ملي ش��بکه
لرزهنگاري باندپهن کشور منصوب شد.
 آقاي "وحيد تاجيک" از ابتداي آبان ماه سالجاري به س��مت سرپرس��تي مديريت امور
اداري و توس��عه منابع انساني منصوب شد.
قابل ذکر اس��ت که وي عالوه بر اين سمت
به عضويت در کميته هيات اجرايي و هيات
مميزه کارکنان پژوهشگاه نيز درآمده است.

اولي��ن کارگاه تخصص��ي بينالمللي پيشبيني
زلزله ،ب��ه همت مرکز ملي پيشبين��ي زلزله؛ طي
روزهاي  10و  11آذرماه سال جاري در پژوهشگاه
برگزار شد.
در اين کارگاه دو روزه که با حضور متخصصان
کش��ور روس��يه و ايران برگزار گردي��د؛ حدود 20
س��خنراني در زمينه آخرين دستاوردهاي مربوط به
پيشبيني زلزله ،تمرکز ب��ر روي اندازه گيريهاي
مرب��وط به ژئوديناميک ،تغييرات تنش و نوس��انات

آب زيرزمين��ي و همچنين بررس��يهاي مربوط به
تلفيق دادههاي گوناگون زميني مورد بحث و ارایه
واقع شدند.
قابل ذکر اس��ت ک��ه اولي��ن کارگاه تخصصي
بينالملل��ي پيشبين��ي زلزل��ه ب��ه دنب��ال امضاي
تفاهم نامه همکاري پژوهش��گاه با مرکز VNII
 Geophysicaروس��يه در خردادماه سال جاري
و با همکاري دفتر همکاريهاي فناوري رياس��ت
جمهوري برگزار گرديد.

برگزاری کارگاه تخصصی
« تورین» ()Grid

کارگاه تخصص��ی توری��ن ( )Gridب��ا هدف
آش��نایی با مفهوم  Gridو کارب��رد آن ،به همت
معاونت پژوهش��ی و فناوری پژوهش��گاه 5 ،بهمن
ماه ،در پژوهشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که به در خواس��ت پژوهشگاه و
توسط کارشناسان پژوهش��گاه دانش های بنیادی
برگ��زار گردید؛ دکتر "ش��اهین روحانی" ،مهندس
"مجی��د عرب گل" و "مازی��ار حافظی" از اعضای
این پژوهش��گاه به معرفی مفاهیم مرتبط با Grid
 ،س��از و کار ،نحوه و چگونگی عملکرد آن ،امنیت

در  Gridو سطح دسترس��ی ،شناسنامه دیجیتال
و ...ارائه و س��پس افراد ش��رکت کننده در س��ایت
پژوهش��گاه به تمرین عملی مفاهیم آموخته ش��ده
پرداختند.
دکتر "ش��اهین روحانی" ،عض��و هیات علمی
پژوهشگاه دانش��های بنیادی Grid ،را شبکه ای
گس��ترده با توان محاس��باتی باال دانست و گفت:
 Gridخدمت��ی مبتن��ی بر اتصال اینترنت اس��ت
که توانایی به اش��تراک گذاش��تن منابع محاسباتی
را دارد.

از معاونتها و پژوهشکدهها چه خبر؟

معاونت پژوهش و فناوري
 تشکيل جلسات متداول شوراي پژوهشي پژوهشگاه
و تصويب  9پروژه جديد پژوهشي :ارزيابي آسيب پذيري
لرزهاي سيلوهاي بتني با درنظر گرفتن اندرکنش خاک
– سازه و محتويات (دکتر فريبرز ناطقي الهي) ،بررسي
رفت��ار قابهاي بتني ميانپر با ميانقابهاي مصالح بنايي
مقاوم شده با کامپوزيتهاي سيماني مسلح اليافي(دکتر
ناطقي الهي) ،توس��عه و بهبود روشهاي تش��خيص
خرابي در س��ازه بتني بر تعيين ماتريسهاي مشخصه
سيستم(دکتر غفوري آشتياني) ،تعيين ساختار سه بعدي
پوسته در منطقه بم به روش توموگرافي زمينلرزههاي
محلي(دکتر تاتار) ،بررسي آزمايشگاهي رفتار کمانشي و
لرزهاي س��تونهاي مرکب با بست تحت بار استاتيکي
و بار چرخهاي(دکتر حس��يني هاشمي) ،بررسي عددي
عملکرد پايه اصطکاکي دو يا چند اليه با در نظرگيري
اثر مولفه قايم زلزله(دکتر مجيد محمدي) ،روش جديد
به روز رس��اني مدل اجزا مح��دود با ترکيب روشهاي
مس��تقيم و تکرار ش��ونده (دکتر بهار) ،شناخت الگوي
تغييرات رخ نموده در خصوصيات ديناميکي يک سازه
بتني حين وقوع زلزلههاي قوي(دکتر بهار) و بررس��ي
رفت��ار لرزهاي س��اختمانهاي آجري ک��ف دار به طور
تحليلي و آزمايشگاهي(دکتر عشقي)
 برگزاري مراس��م ويژه هفته پژوهش از  21تا 25
آذرماه و س��خنرانيهاي علمي ي��ک روزه به همين
مناسبت
 حضور در نمايش��گاه دس��تاوردهاي پژوهش��ي و
فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در مصالي
امام خميني (ره)
 برگ��زاري کارگاه ي��ک روزه " زلزله و مس��ایل
پيرامون آن" با پنج پانل تخصصي به مناس��بت روز
ملي ايمني در برابر زلزله و سالرزو وقوع زلزله بم
 مش��ارکت در برگزاري جش��ن بيس��ت س��الگي
پژوهشگاه
معاونت آموزش و تحصيالت تکميلي
 برگزاري جلس��ه دفاع از دو پاياننامه کارشناسي
ارشد رشته ژئوفيزيک( :بررسي جنبههاي زلزلهشناسي
زمينلرزه  6فروردين  1385با بزرگاي گشتاوري 5.9
و تحلي��ل پسلرزهه��اي آن -حس��ين ايالغي -به
راهنمايي دکتر يميني فرد) و (محاسبه ناهمسانگدي
عرضي سرعت موج برشي پوسته فوقاني منطقه بم-
مرواريد ساکي -به راهنمايي دکتر جوان)
 برگزاري جلس��ه دفاع از پاياننامه در مقطع دکترا،
تحت عنوان "تحليل قابليت اعتماد شريانهاي حياتي
تحت عدم قطعيت دوگانه" – حس��ين امام جمعه -به
راهنمايي دکتر محمود حسيني
 تصويب جدول زمان بندي آزمون دکتراي س��ال
 89 -90و اطالع رساني از طريق سايت پژوهشگاه
 برگزاري سه جلسه شوراي تحصيالت تکميلي
 برگزاري يازدهمين مانور سراسري زلزله و ايمني
در مدارس کشور (گروه آموزشهاي همگاني)
 برگ��زاري کارگاه تخصص��ي " ارزياب��ي مديريت
بحران زلزله در سطح ملي تا محلي و ارایه راهکارهاي
اصالحي" (گروه آموزشهاي تخصصي کوتاه مدت)
پژوهشکده مديريت خطرپذيري و بحران
 خاتمه پروژه فن��اوري بانک جهاني تحت عنوان
" ارزياب��ي مديريت بحران در س��طح محلي و ارایه
راهکارهاي اجرايي"
 برگ��زاري کارگاه تخصص��ي " ارزيابي مديريت
بح��ران زلزل��ه در س��طح مل��ي ت��ا محل��ي و ارایه
راهکارهاي اجرايي
 اتم��ام فاز يک پروژه فناوري منعقده با س��ازمان
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تحت عنوان
" تعيين ضرايب بزرگنمايي ساختگاه و استخراج توابع
ش��کنندگي و روابط تلفات انس��اني در اثر زلزله براي
ساختمانها در شهر تهران"
 ارايه س��خنراني در کارگاه تخصص��ي " زلزله و
مسایل پيرامون آن"

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
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معاونت برنامهريزي و پشتيباني

 اخذ کد مالي از سازمان بازنشستگي کشوري
براي نخستين بار در پژوهشگاه
 تهي��ه آم��ار کارکنان پژوهش��گاه به تفکيک
جنس��يت ،نوع اس��تخدام ،بازخريد و مستعفي در
بازه زماني  1384تا 1388
 خريداري تجهيزات آزمايشگاهي از کشور ايتاليا
 خريداري  16دستگاه لرزهنگاري از کشور انگلستان
پژوهشکده زلزلهشناسي
 برگزاري کارگاه تخصصي " بررسي چالشهاي
پژوهش��ي زلزلهشناس��ي" ،در هفت��ه پژوه��ش و
س��خنراني اعضاي اين پژوهش��کده به شرح ذيل:
جايگاه عل��م زلزلهشناس��ي(دکتر ج��وان) ،مطالعه
زلزلهشناسي با هدف شناخت محيط انتشار موج در
پوسته ايران(دکتر تاتار) ،گسلهاي فعال ايران(دکتر
حسامي) ،بررسي لرزه خيزي کالن شهر تهران(دکتر
يميني فرد) ،تحليل خطر زلزله در تهران(دکتر زارع)
 س��خنراني دکتر " حس��ين حم��زه لو" ،عضو
هيات علمي پژوهش��کده زلزلهشناسي در کارگاه
" زلزله و مس��ایل پيرامون آن" در پانل تخصصي
"کاهش ريسک" و ارایه س��خنراني " نگاهي به
تحليل خطر زمينلرزه در تهران"
 طراحي و نصب شبکه لرزهنگاري موقت پژوهشگاه
در جنوب شرق تهران با توانمندي  9ايستگاه
 تهي��ه و تدوين دو گ��زارش لرزه خيزي براي
اس��تان کهکيلويه و بوير احمد و استان سيستان
و بلوچستان
 ش��رکت در کارگاه آموزش��ي گس��لهاي فعال
سوريه و مناطق اطراف در دمشق و ارايه مقاله توسط
اعضاي اين پژوهشکده در کارگاه مذکور به شرح ذيل:
Seismic Anisotropy in upper crust
( of Bam areaدکت��ر ج��وان وActive ،)...
Tectonic studies & earthquake
&hazard assessment in Syria
( neighboring countriesدکت��ر ج��وان،
مهندس قاس��مي و مهندس مهشادنيا)Crustal ،
velocity structure of the Zagros
( )mountain belt(Iranدکتر تاتارو)...
 اراي��ه س��خنراني اعض��اي هي��ات علم��ي
پژوهشکده در نخستين کارگاه تخصصي مشترک
ايران و روس��يه در پيشبيني زلزله ،به ش��رح ذيل:
Seismicity of Iran based on the
Iranian/IIEES data monitoring
(دکت��ر ج��وان)Natural networks in ،
( earthquqke predictionدکت��ر عالم��ه
زاده)Geodynamics research center, ،
( Moscow Russiaدکتر يميني فرد)
پژوهشکده مهندسي ژئوتکنيک

 انجام پنج آزمايش به ش��رح ذيل :آزمايشات
ژئوفيزيک (ژئوس��ايزميک) جهت شناسايي گسل
کهريزک در قالب رس��اله دکتراي تعیين هندسه
گسلهاي پوشيده با استفاده از روش توموگرافي
ژئوالکتري��ک (اصغر آزادي -ب��ه راهنمايي دکتر
جوان) ،معرفي دستگاههاي آزمايشات ژئوفيزيک
و روش کار آنها جهت دانش��جويان پژوهش��کده
زلزلهشناس��ي ،انجام و تفس��ير آزمايش��هاي سه
مح��وري تناوبي ب��ر روي نمونههاي تهيه ش��ده
از تيمچه ملک -بازار ب��زرگ تبريز ،تجهيز اوليه
دستگاه سه محوري تناوبي به امکانات آزمون بر
روي خاکهاي اشباع ،طراحي و ساخت مدلسازي
فيزيکي انتش��ار گسلش در آبرفت براي نخستين
بار در کشور

ویژه زلزله
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بازديد مديران و اعضاي ستاد فوريتهاي
سازمان صدا و سيما از پژوهشگاه

مدي�ران و اعض�اي س�تاد فوریته�اي
س�ازمان صدا و س�يما ،روز سه ش�نبه ،اول
ديم�اه از بخشه�اي مختل�ف پژوهش�گاه
بازديد به عمل آوردند.
در ابتداي اين بازديد ،دکتر " عباس��علي تس��نيمي"
ضمن خوشامدگويي به حضار و معرفي اجمالي پژوهشگاه
بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندسي زلزله ،به اهميت و
نقش ارزنده آن در توسعه و تحول علمي کشور در عرصه
زلزله اش��اره کرده و گفت :اگر چه پيش از تاس��يس اين
پژوهش��گاه در سال  ،1368موسسه ژئوفيزيک دانشگاه
تهران و مرکز تحقيقات س��اختمان و مسکن در حيطه
علمي زلزله فعاليت داش��تند؛ اما به جرات ميتوان گفت
که تاس��يس پژوهشگاه ش��تاب قابل توجهي در زمينه
فعاليتهاي علمي اين حوزه به وجود آورد.
ريي��س پژوهش��گاه بينالملل��ي زلزلهشناس��ي و
مهندس��ي زلزله افزود :ايجاد رش��ته مهندسي زلزله،
ارایه پاياننامهه��اي قابل قبول در عرصه بينالمللي،
آموزش دانش��جويان در مقاطع کارشناس��ي ارش��د و
دکت��را و نيز انجام پروژهه��اي متعدد و مفيد داخلي و
بينالمللي از جمله فعاليتهاي ارزنده پژوهشگاه طي
بيست سال فعاليت خود بوده است.
دکت��ر تس��نيمي خاطرنش��ان ک��رد :فعاليتهاي
پژوهش��گاه با ش��تاب مناسبي دنبال ش��ده است؛ به
طوري که ميتوان اذعان داشت در حال حاضر در بعد
نظري همطراز با ساير کشورهاي پيشرفته قرار داريم،
لکن در بعد اجرايي کارهاي انجام نش��ده فراواني در
پيش روي است.
ريي��س پژوهش��گاه بينالملل��ي زلزلهشناس��ي و
مهندس��ي زلزل��ه اف��زود :با توج��ه به واقعي��ت لرزه
خيزي کش��ور ،زندگي در آن به مثابه زندگي بر روي
بمبهايي خفته مينمايد که ادامه اين روند مس��تلزم
برخورد جدي و اتخاذ رويکردي علمي در زمينه زلزله
ميباشد تا کشوري ايمن و مصون در برابر اين پديده

طبيعي داشته باشيم .دکتر عباسعلي تسنيمي با اشاره
به ضرورت تعريف و احتس��اب " ضريب ايمني کشور
در براب��ر زلزله" ،آن را عنصري نس��بي ارزيابي کرده
و تصريح ک��رد :اين ضريب متاث��ر از ضرايب عديده
ديگري اس��ت که تنها در صورتي که هر يک از آنها
بدرستي رعايت شوند ،تامين خواهد شد.
در ادام��ه اين جلس��ه اعضاي س��تاد فوريتهاي
س��ازمان صدا و سيما از ش��بکه ملي باند پهن ،مرکز
ملي پيشبيني زلزله ،آزمايش��گاههاي مهندسي سازه
و ژئوتکيني��ک بازدي��د به عم��ل آورده و فعاليتهاي
اين مراکز برايش��ان تش��ريح ش��د .همچنين روساي
پژوهشکدههاي مهندسي سازه ،مديريت خطرپذيري و
بحران ،مهندسي ژئوتکنيک و زلزلهشناسي به معرفي
اين پژوهش��کده ها ،وظايف ،اهداف و دس��تاوردهاي
خود پرداختند.
در پايان معاون پژوهش��ي و فناوري پژوهش��گاه

ب��ا اش��اره به نق��ش تعيين کنن��ده رس��انهها در آگاه
س��ازي ،اطالع رساني و آموزش مردم در زمينه زلزله
و مضامي��ن مرتبط با آن پرداخت��ه و گفت :چگونگي
نح��وه پرداختن به اين موضوع ،دغدغهاي اس��ت که
در برنامه سازيهاي سازمان صدا و سيما بايد مدنظر
قرار گيرد.
دکتر"مه��دي زارع"اف��زود :در صورت��ي ک��ه با
ش��يوهاي صحيح و مناس��ب به اين موضوع پرداخته
نش��ود ،حاشيههايي را پديد خواهد آورد که جبران آن
گاهي به آساني ميسر نخواد شد.
گفتني اس��ت اين بازديد بنا به درخواس��ت مرکز
آموزش س��ازمان صدا و س��يما و به منظور آش��نايي
مديران و اعضاي س��تاد فوريتهاي س��ازمان صدا و
سيما با بحران زلزله ،فعاليتهاي پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله و نيز ارزيابي زمينههاي
تعامل و همکاري بين اين دو نهاد انجام گرفت.
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به سراغ س��ازمانهاي مس��وول مواجهه با بحران
رفته و با بررس��ي و نقد عملك��رد آنها و يادآوري
مخاطرات و نقش حساس اين سازمانها ،حساسيت
و آمادگي آنها را براي انجام وظيفه بهتر در شرايط
بحراني تقويت كنند.
اين كارش��ناس ارتباطات تصريح كرد :رسانهها
در هن��گام وقوع بحرانهاي طبيعي قابل پيشبيني
مثل ب��روز س��يل و آبگرفتگي يا مش��كالتي مثل
وارونگ��ي هوا ميتوانند با اعالم وضعيت اضطراري
و كم��ك به تخليه هرچه س��ريعتر منطقه خطر به
كاهش تلفات و خس��ارات احتمال��ي كمك كنند و
در موقع بروز س��وانح غيرقابل پيشبيني مثل زلزله
با اطالعرس��اني سريع در خصوص ابعاد فاجعه مثل
محل و بزرگاي زلزله ،ش��دت و گس��تره آسيبها و
تلف��ات ضمن ترغيب و تهييج مردم و مسس��والن
به كمكرس��اني بيوقفه به زلزل��هزدگان در جهت
تس��كين آالم مصيب��ت ديدگان و بهبود س�لامت
رواني آنها كمك كنند.
وي خاطرنشان كرد :در مقطع پس از زلزله هم
رسانهها ميتوانند با اطالعرساني در خصوص حجم
و گس��تره خسارات ،ش��رايط آب و هوايي ،وضعيت
بهداش��تي و اجتماع��ي منطقه ،نيازهاي س��اكنان
منطقه در مراحل مختلف اسكان اضطراري ،موقت
و دائ��م نحوه كمكرس��اني و توزي��ع كمكها در

منطقه آس��يبديده و ...ضمن حفظ روحيه همدلي
و كمكرس��اني مردم ساير مناطق به آسيبديدگان
بر عملكرد س��ازمانهاي امدادرس��ان و مسوول در
كمكرس��اني به بازماندگان س��انحه و بازس��ازي
مناطق زلزلهزده نظارت مستمر داشته باشند.
سردبير سرويس علمي ايس��نا در ادامه با بيان
اي��ن كه هر يك از رس��انهها از قبيل راديو با توجه
ب��ه پرتابل ب��ودن و قابلي��ت اس��تفاده از باتري و
اطالعرساني منطقهيي و محلي ،تلويزيون با توجه
ب��ه جذابيتهاي تصوي��ري و قابليتهاي ويژه در
زمينه آموزش پيش از بحران و رسانههاي مكتوب
ب��ا توجه به ام��كان پيگيري مفص��ل و تحليليتر،
ظرفي��ت و كاراي��ي متقاوت��ي در مراح��ل مختلف
بحران دارند بر ضرورت تقويت آمادگي تمامي اين
رسانهها براي مواجهه با بحرانهاي طبيعي و زلزله
تاكيد كرد.
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ي تبع��ات
اطالعرس��اني نامناس��ب و ناكافي در ح��وزه زلزله
از جمله انتش��ار ش��ايعات و ادعاهاي بي اس��اس و
غيرعلمي در خص��وص رخ��داد قريبالوقوع زلزله
در ش��هرها و مناطق مختلف كش��ور به نمونههايي
گف��ت :مثال پيشبيني زلزله در تهران با اس��تناد به
پيشگوييه��اي يك فرد چيني و بازتاب وس��يع و
نگرانكننده آن در بخشهايي از جامعه يا غيرعلمی
عن��وان كردن برخ��ي زلزلهها ،با اس��تناد به برخي

شايعات و مطالب بي پايه از اين نوع هستند.
او گفت :تجربه طرح مكرر اين قبيل شايعات و
مطالب ش��به علمي تاكيدي است بر اين كه مراكز
علمي و رسانههاي كشور وظيفهاي فراتر از شنيدن
و تكذي��ب اين قبي��ل مطالب پس از ط��رح گاه به
گاه آنها برعهده دارند كه واكس��ينه كردن جامعه
در قبال اي��ن قبيل مطالب بياس��اس و غيرعلمي
از طري��ق توج��ه ج��دي ب��ه ترويج عل��م و اصول
روزنامهنگاري علم در كشور و اطالعرساني مستمر
در خص��وص مبان��ي و اصول علمي زلزله و س��اير
پديدهها در سطوح مختلف جامعه است.
شمس خاطرنشان كرد :گاهي ادعاها و مطالبي
درباره زلزله مثل دستيابي محققان كشور به امكان
پيشبين��ي زلزله  -به رغم ناتواني تمام دنيا در اين
زمين��ه  -يا اي��ن كه زلزلههايي ك��ه رخ داده پيش
از وقوع توس��ط محققاني در كشور پيشبيني شده
بوده مطرح ميشود كه البته هيچ يك از اين ادعاها
س��ند علمي و اثبات شدهاي نداشته و بعضا از سوي
مراكز علمي كش��ور با قاطعيت تكذيب ميشود كه
متاس��فانه گاهی منبع اين خبرها نه افراد عادي كه
برخي مسووالن و مراكز ذي ربط در حوزه زلزله در
كشور هستند كه منبع خبري موثقي براي رسانهها
تلقي ميش��وند .اين امر ض��رورت توجه جديتر و
برخورد مسووالنهتر با اطالعرساني در حوزه زلزله و
حساسيتهاي ويژه آن را نشان ميدهد.

پژوهشگاه بين المللي International Institute
زلزله شناسي of Earthquake Engineering
و مهندسي زلزله )and Seismology (IIEES

برگزاري مراسم
بزرگداشت هفته پژوهش
در پژوهشگاه

به مناس��بت بزرگداش��ت هفته پژوهش،
مراس��م ويژهاي از تاريخ  21لغايت  25آذرماه
س��ال جاري به هم��ت معاونت پژوهش��ي و
فناوري در پژوهشگاه برگزار شد.
برنامهه��اي اين هفته همچون س��الهاي
گذش��ته با برگ��زاري س��خنرانيهاي عمومي،
کارگاه تخصصي "بررسي چالشهاي پژوهشي
در پژوهشهاي زلزلهشناسي" و برپايي نمايشگاه
دس��تاوردها و فعاليته��اي گوناگون پژوهش��ي،
فناوري و آموزشي پژوهشگاه ،همراه بود.
همچني��ن قاب��ل ذکر اس��ت که ش��رکت
در نمايش��گاه ويژه هفت��ه پژوهش در مصلي
تهران -که همه س��اله ش��د از سوي معاونت
پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم و تحقيقات
و فن��اوري برگزار ميش��ود -و ني��ز تقدير از
پژوهش��گر و مدير نمونه پژوهش��گاه از ديگر
برنامهه��اي برگزاري مراس��م امس��ال هفته
پژوهش بود.
شايان توجه اس��ت که امسال به مناسبت
تقارن بيستمين س��الروز تاسيس پژوهشگاه با
هفته پژوهش؛ جش��ن و مراسم ويژهاي نيز به
همين مناس��بت در روز چهارشنبه 25 ،آذر ماه
در پژوهشگاه برگزار شد.

همکاران اين شماره :دکتر مهدي زارع ،دکتر کامبد اميني حسيني ،عليرضا فريدونپور ،محسن
دزواره ،حميد دوستي ،اميد گري ،عبدالخالق کلوایی ،رسول حسینی و معصومه حسنزاده
نشاني :تهران ،خيابان شهيد دکتر لواساني (فرمانيه) ،ديباجي شمالي ،خيابان ارغوان ،شماره 21

تلفن 22294986 :دورنگار22834242 :
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اخبار پژوهشگاه

خبرنامه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
صاحب امتياز :پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
زيرنظر :روابطعمومي ـ سردبير :دکتر انوشيروان انصاري
دبير بخش خبر :پروانه پيشنمازي
عکس :ربابه زاهدي ،کيوان گرجي ـ امور فني و هنري :پرويز آزموده

برآمد باد صب�ح و بوی نوروز
به کام دوس�تان و بخت پیروز
مبارک باد این سال و همه سال
همایون باد این روز و همه روز

فرا رسیدن بهاری دیگر
و آغاز سال  1389خورشیدی
بر همه همکاران و دانشجویان محترم
مبارک باد

به همت پژوهشکده زلزلهشناسي

برگزاري کارگاه تخصصي
بررسي چالشهاي پژوهشي
زلزلهشناسي

کارگاه تخصص��ي "بررس��ي چالشه��اي
پژوهش��ي زلزلهشناسي" ،توس��ط پژوهشکده
زلزلهشناسي ،روز سه شنبه  24آذرماه و مقارن
با هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد.
جاي��گاه عل��م زلزلهشناس��ي ،مطالع��ات
زلزلهشناس��ي با هدف ش��ناخت محيط انتشار
م��وج در پوس��ته ايران ،بررس��ي گس��لهاي
فع��ال ايران ب��ا اس��تفاده از دادههاي ،GPS
روشهاي ش��ناخت چشمههاي زلزله ،بررسي
لرزه خيزي کالن شهر تهران ،ريز پهنه بندي
ته��ران و تحليل خطر زلزل��ه در تهران عنوان
س��خنرانيهاي صورت گرفت��ه در اين کارگاه
بود.
رويدادهاي آتي پژوهشگاه

 افتتاح ايستگاه لرزهنگاري باندپهن بوشهر
به صورت رسمي
 افتتاح ايستگاه لرزهنگاري باندپهن گیالن
 برگ��زاري س��خنرانيهاي علمي توس��ط
پژوهشکده زلزلهشناسي

نقشه فوق معرف لرزه خيزي ايران طي سه ماهه پائيز سال  1388ميباشد.
طي اين مدت  119رخداد لرزهاي با بزرگاي مساوي يا بيش از سه ريشتر در
ايران رخ داده است؛ که در نقشه فوق با دايره مشخص شده است .اين زلزلهها
توس�ط ش�بکه ملي لرزهنگاري بان�د پهن پژوهش�گاه بينالمللي زلزلهشناس�ي
و مهندس�ي زلزل�ه ثبت و ب�ا دقت تعيي�ن محل ش�دهاند ،که در نقش�ه با مثلث
مشخص شدهاند .الزم به ذکر است ،اين زلزلهها هيچگونه تلفات جاني به همراه
نداشتهاند.

گزارش زمينلرزه طي يک ماه اخير

خوزستان
در سيطره
لرزههاي فوجگونه

خوزس��تان طي يکماه اخير ،دس��تخوش
زلزلههاي ف��وج گونهاي بود ک��ه هر از چند
گاهي در يک منطقه از زاگرس رخ ميدهد.
مطل��ب ف��وق را دکت��ر" مه��دي زارع"
درخصوص زلزلههاي اخير اس��تان خوزستان
گف��ت و افزود :در زاگرس ،به ويژه در جنوب
آن ،از جمله استانهاي خوزستان ،هرمزگان
و بوشهر ،که از لحاظ تکتونيکي همواره فعال
اس��ت ،وقوع زمينلرزههاي فوج گونه امري
طبيعي است.
معاون پژوهش��ي و فناوري پژوهش��گاه
افزود :وقوع چني��ن زمينلرزههاي فوج گونه
که عموم ًا داراي بزرگايي متوسط و کم است؛
باعث ميش��ود انرژي زمين بطور تدريجي و
به ص��ورت مجموع��هاي از زمينلرزهها آزاد
شده و احتمال رخداد زمينلرزههاي بزرگ و
شديد در منطقه کاهش يابد.
دکت��ر زارع با اش��اره به پ��س لرزههاي
متعدد رخ داده در اين اس��تان ،خاطر نش��ان
کرد :تعبير افزايش مي��زان لرزهها به فعالتر
شدن گس��لها در يک مقطع زماني خاص با
توجه ب��ه پيچيدگي رفتار زمين و لرزه خيزي
باالي منطقه کام ً
ال بيمعني است.
قابل ذکر اس��ت که بنا به گزارش شبکه
لرزهنگاري باند پهن پژوهش��گاه ،طي يکماه
اخير استان خوزس��تان حدود هفت زمينلرزه
را تجربه کرد که مش��خصات آنها به ترتيب
وقوع زماني بدين شرح ميباشد:
 26دي م��اه س��اعت  18دقيق��ه بامداد،
زلزلهاي با بزرگاي  2/5در مقياس ريش��تر در
کانون  9کيلومت��ري دزفول و  17کيلومتري
عمق زمين؛ ساعت  56دقيقه بامداد ،زلزلهاي
ب��ا بزرگاي  3/9در مقياس ريش��تر ،درکانون
 16کيلومت��ري ش��مال ش��وش و عمق 39
کيلومت��ري زمي��ن و س��اعت  23و 53دقيقه
زلزلهاي با بزرگاي  4/9ريش��تر در کانون 15
کيلومتري انديمشک و عمق  18کيلومتري؛
 27دي ماه س��اعت  13:4زلزلهاي با بزرگاي
 4ريش��تر در کان��ون  6کيلومت��ري دزفول و
عمق  39کيلومتري ،ساعت  21:3زلزلهاي با
بزرگاي  2/9ريش��تر در کانون  12کيلومتري
ش��مال انديمشک و عمق  14کيلومتري؛ 30
دي ماه ساعت  6:57زمينلرزهاي به بزرگاي
 2/7ريشتر در  25کيلومتري شرق انديشمک
و عمق  14کيلومتري زمين و اول بهمن ماه
س��اعت  14زلزلهاي با بزرگاي  3/2ريشتردر
 29کيلومتري ش��مال ش��رق ش��ادگان و در
عمق  15کيلومتري زمين.

