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رييس مرکز ملي پيشبيني زلزله:

پيشبيني يا پيشگيري،
مساله اين است

ه��ر پديده مجه��ول و معماگونه از ديرباز توجه بش��ر را به خود
معطوف ميس��اخت و ذهن کاوش��گرش را به تکاپو وا ميداش��ت.
اکتشافات ،اختراعات و پيشرفتهاي علمي و تکنولوژيکي نيز زائيده
اين خصيصه انساني هستند .لرزش پوسته زمين و وقوع زمينلرزههاي
مهيب ،بشر را به سمت کشف علل و عوامل وقوع اين رويداد رهنمون
گش��ت؛ که ماحصل آن پيدايش علم زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
بود .امروزه ديگر راز وقوع زلزله علني گشته و علل و عوامل آن کام ً
ال
مشخص شده است .در اين زمينه ،موضوعي که همچنان توجهات را
به سمت خود جلب مينمايد ،مبحث" پيشبيني زلزله" است.
پيشبيني زلزله ،به جهت وجه پيش��گيرانه و کاهنده خسارات
و تلفات ناش��ي از زلزله ،موضوعي اس��ت که بيش از هر موضوع
ديگري در حوزه زلزله وعلم زمينشناس��ي مورد توجه متخصصان
و پژوهش��گران اين عرصه اس��ت .پر واضح اس��ت که اگر بتوان
زم��ان ،مکان ،بزرگا و ش��دت يک زمينل��رزه را پيشبيني نمود؛
اقدامات��ي نظير تخلي��ه جمعيت از مکان مورد نظ��ر پيش از زمان
وق��وع ،ميتواند به مقدار قابل مالحظهاي از خس��ارات و مرگ و
ميرناش��ي از وقوع زلزله بکاهد .اما اگ��ر بخواهيم قدري عميقتر
و موش��کافانهتر با موضوع مواجه شويم؛ اين سوال به ذهن متبادر
خواهد ش��د ،که آي��ا پيشبيني زمان و مکان و ب��زرگاي زلزله در
کش��وري مانند ايران که طبق بررس��يهاي به عمل آمده و نقشه
پهنه بندي خطر لرزهخيزي ،ب��ه جز چند ناحيه کوچک ،مابقي در
مناطقي با خطر لرزهخيزي باال و بس��يار باال واقع شدهاند؛ بهترين
گزينه براي کاهش خسارات و تلفات است؟ با نگاهي واقع بينانه و
منطقي و با در نظر گرفتن واقعيتهاي موجود ،ميتوان در پاس��خ
اين سوال ،گفت :اقداماتي زير بنايي نظير مقاومسازي ساختمانها
و ابنيه ،رعايت اصول و اس��تانداردهاي س��اخت وس��از در احداث
بناها ،مقاوم سازي مستحدثات استراتژيک و کليدي ،آموزشهاي
همگاني و ارتقاي سطح آگاهيهاي عمومي جامعه ،تقويت فرهنگ
خود امدادي و دگر امدادي ،بسيار مفيدتر به نظر ميرسد.
ف��ارغ از امکان عملي بودن يا نبودن پيشبيني زلزله و جار و
جنجالهاي پيرامون آن ،چنين به نظر ميرسد که توجه به موارد
مذکور و تمرکز بر تجربههاي موفق کش��ورهاي نظير ژاپن -که
س��االنه حداقل يک زلزله  7ريشتري را تجربه ميکند -ميتواند
در تدوين ساز و کار پيشگيري از وقوع خسارات هنگفت و تلفات
فراوان ،در کشور مثمرثمر باشد.
قبل از هرگامي ،پذيرش واقعيت لرزهخيري کشور و ايجاد اين
نگرش که زلزله براي کش��ورمان امري عادي است،يک ضرورت
مل��زم تلقي ميش��ود .در گام بعد بايد در پي س��ازماندهي مقابله با
آن به نگرشي استراتژيک در مقياس استراتژيهاي توسعه ،مجهز
شويم .در چنين نگرشي ضمن کوشش براي توسعه دانش پيشبيني
زلزله ،بالدرنگ بايد به فکر مقاوم سازي  80درصد بناي کشور که
در مقابل زلزلههاي ش��ديد  7ريشتري آسيب پذير هستند ،باشيم و
منابع و سازمان اجرايي آن را مهيا و تعريف کنيم .طبق مطالعات و
طبقه بنديهاي صورت گرفته  60شهر کشورمان در درجه ريسک
باال طبقه بندي ش��دهاند .ميانگين برآوردهاي مختلف ،خسارتهاي
فيزيکي از (مس��اکن ،زير ساختها و تأسيسات )...زلزله بم را حدود
شانزده هزار ميليارد ريال(حدود دو ميليارد دالر) نشان ميدهد و اگر
خس��ارتهاي انساني و عواقب دراز مدت اقتصادي آن را هم به رقم
فوق بيافزائيم به رقمي در حدود  4ميليارد دالر يعني قريب به س��ه
درصد توليد ناخالص ملي ميرسيم .فقط يک تصور کوتاه و احتمال
وقوع چنين زلزلهاي در تهران ،بيانگر ابعاد عميق فاجعه ،خسارتهايي
به مراتب هنگفت ،تلفاتي بيشتر و پيچيدگي مضاعف موضوع است.
در چنين شرايطي اکتفا و اتکا به پيشبيني زلزله به تنهايي نميتواند
راهکار قطعي و منطقي مقابله با اين پديده باشد.
تنها نگرشي سيستمي به مديريت بحران ،تدوين قوانين و مقررات
و تامين و تضمين اجراي آنها ،پيروي از الگوهاي استاندارد شهرسازي
و بکارگيري مصالح مناسب ،آموزش مديران شهري ،نظارت برساخت
و س��ازها ،ارتفاي آگاهيهاي عمومي و فرهنگ ايمني ،آموزشهاي
همگاني و ...همه و همه از جمله مواردي اس��ت که بايد همپايه و به
موازات تالش براي پيشبيني زلزله مد نظر و توجه قرار گيرند.
سردبير

هيچگونه ادعاي پيشبيني زلزله براي تهران
در زمان معين و مشخص ،صحت ندارد

ريي�س مرکز ملي پيشبيني زلزله ميگويد :اگر چه تهران به لحاظ وضعيت
لرزه خيزي جزو نواحي با خطر بس�يار زياد محس�وب ميش�ود؛ اما بر اس�اس
ش�واهد علمي و عيني هيچگون�ه ادعاي پيشبيني زلزله ب�راي تهران در زمان
معين و مشخص ،صحت ندارد.

دکتر "مهدي زارع" با اعالم مطلب فوق ،پيشبيني زلزله را شامل :پيشبيني زمان ،مکان
و بزرگاي زلزله دانسته که از دو طريق مبتني بر روشهاي آماري و يا مبتني بر پيش نشانگرها
انجام ميگيرد و ميافزايد :در حال حاضر پيشبيني مکاني بر اساس اطالعات زمينشناختي
و رصد دائمي فعاليت گسلهاي فعال تا حدي در قالب تهيه نقشههاي پهنهبندي انجام شده؛
ولي برآورد زمان قطعي تاکنون امکانپذير نش��ده است.دکتر زارع در مورد امکان پيشبيني
زمان زلزله در ايران و بويژه در تهران نس��بت به س��اير کش��ورها ميگويد :در حال حاضر
پيشبيني زلزله در تهران و بخش��هاي مختلف ايران در بازه زماني بلندمدت ( 2تا ده س��ال)
صرف ًا بر اساس مدل احتمالي (پيشيابي زلزله) امکانپذير است .که اين پيشيابيهاي احتمالي
بر اساس وجود شبکههاي لرزهنگاري با افزايش تعداد ايستگاههاي لرزهنگاري متعدد و توسعه
سامانههاي پيشرفته ارتباطي و انتقال دادهها ،قابل تدقيق خواهد بود.

درخشش پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
در دومين جشنواره روابطعموميهاي برتر وزارت علوم

روابطعموم�ي پژوهش�گاه بينالملل�ي
زلزلهشناس�ي و مهندسي زلزله با کسب دو
رتبه اول در دومين جشنواره روابطعموميهاي
برتر دانش�گاهها ،مراکز پژوهشي ،فناوري و
سازمانهاي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،خوش درخشيد.

دراي��ن جش��نواره که صبح روز ش��نبه16 ،
مرداد ماه و با ه��دف معرفي آثار نوآور و خالق
روابطعموم��ي ،تقدير از روابطعموميهاي برتر،
توانمندسازي روابطعموميها ،معرفي الگوهاي
موف��ق ،تقوي��ت روحيه پژوهش��گري و فعاليت
علمي در روابطعمومي ،ايجاد انگيزش و رقابت
س��الم در روابطعمومي هاو ني��ز ارتقاي جايگاه
روابطعموميه��ا برگزارگردي��د؛ روابطعمومي

پژوهش��گاه موفق شد از بين  850اثر ارسالي از
سوي  93دانشگاه ،مرکز پژوهشي و پارک علم
و فناوري دو رتبه اول در دو رش��ته "انتش��ارات
و تبليغ��ات" و " فعاليته��اي ف��ردي کارکنان
روابطعمومي" را کسب کند.
قاب��ل ذکر اس��ت دومين جش��نواره معرفي
روابطعموميه��اي برتر ح��وزه وزارت علوم ،در
يازده گروه مستندسازي ،پژوهش و افکارسنجي،
اطالع رساني ،تبليغات و انتشارات ،روابطعمومي
الکتروني��ک ،برنام��ه ريزي ،نظ��ارت و ارزيابي،
ارتباطات ،توانمندس��ازي ،نشريه داخلي ،نوآوري
و ايدههاي برتر و فعاليتهاي علمي و پژوهش��ي
کارکنان و ب��ا حضور دکتر "کامران دانش��جو"،
وزي��ر علوم ،تحقيقات و فناوري ،دکتر "احس��ان

جهانديده" ،معاون سخنگوي دولت ،دکتر" عليرضا
کريميان" ،مشاور وزير و مدير کل روابطعمومي
وزارت عل��وم ،دکتر "مه��دي ايرانمنش" ،معاون
وزي��ر رييس مرکز هياته��اي امنا و هياتهاي
امن��ا و هياتهاي مميزه مرک��زي ،دکتر" عباس
طائ��ب" ،رييس س��ازمان پژوهشهاي علمي و
صنعت��ي ايران و جمعي از مقامات و مس��ووالن
وزارت عل��وم ،تحقيق��ات و فن��اوري در س��الن
اجتماعات مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي
تکنيک تهران) برگزار شد.
همچنين در بخش ديگري از اين جش��نواره
از خبرن��گاران برتر حوزه وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري در دو س��طح کش��وري و استاني نيز
تقدير و تشکر به عمل آمد.
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اخبار پژوهشگاه

برگزاري دوره
"جداسازي لرزهاي سازهها"
دوره آموزش��ي -تخصصي" جداسازي لرزه اي سازه
ها" به منظور توس��عه دانش فني و کاربردي و آشنايي با
مباحث روز مهندسي زلزله ،طي روزهاي  23و  24تيرماه
 1389در پژوهشگاه برگزار شد.
دکتر" منصور ضيايي فر" ،دبير علمي اين دوره ضمن
اعالم مطلب فوق افزود :جداس��ازي لرزه اي ،تکنيکي در
ساخت ساختمانها است؛ که تاکنون در کشور کمتر مورد
توجه و استفاده واقع شده است.
وي خاطرنشان کرد :بکارگيري اين تکنيک ،استحکام
و بقاي س��ازههاي اس��تراتژيک نظير :بيمارستانها ،آتش
نش��انيها ،پلي��س ،مراکز نظامي و تج��اري و ...که بقاي
آنها و محتوياتش��ان در جري��ان زلزله از اهميت مضاعفي
برخ��وردار اس��ت را به طور فزاين��ده اي افزايش ميدهد.
قابل ذکر است که دوره مذکوربا حضور بيش از سي تن از
اساتيد دانشگاهها ،متخصصان ،کارشناسان و دانشجويان
سراس��ر کش��ور و با محوريت مباني جداس��ازي لرزه اي،
کاربردهاي جداسازي لرزه اي در طراحي و ارتقاء عملکرد
س��ازهها ،معرفي جداس��ازي لرزه اي و نحوه به کارگيري
آنها در سازهها ،اصول و مباني تحليل و طراحي سازههاي
جداسازي شده ،عملکرد لرزه اي ساختمانهاي مجهز به
س��امانههاي جداس��از لرزه اي ،مروري ب��ر رفتار لرزه اي
پلهاي مجهز به سامانههاي جداساز و جايگاه جداسازي
لرزه اي در بهس��ازي لرزه اي سازههاي قديمي و ميراث
فرهنگي توس��ط آقايان دکتر :منصور ضيايي فر ،اميدبهار
و افش��ين کالنتري ،سه تن از اس��اتيد برجسته و اعضاي
هيات پژوهشگاه برگزار شد.


برگزاري دوره " کاهش خطرپذيري
محيطهاي شهري در برابر زلزله"
دوره " کاهش خطرپذيري محيطهاي شهري در برابر
زلزله" ،به منظور توسعه دانش فني  -کاربردي و تخصصي
در زمين��ه مديريت خطرپذي��ري و بحران ،ط��ي روزهاي
29و 30تيرماه توس��ط پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناسي
و مهندس��ي زلزله برگزارشد ..دکتر" کامبد اميني حسيني"
ضم��ن اعالم مطلب فوق اف��زود:دوره مذکور با محورهاي
استراتژيهاي مقاوم سازي در جهت کاهش خسارات زلزله
در ش��هرها ،معرفي مولفههاي کاهش خطرپذيري لرزه اي
در محيطهاي ش��هري ،بررسي روشهاي برآورد خسارات
لرزه اي در مناطق ش��هري ،امداد و نجات در مناطق زلزله
زده ،روشهاي شناس��ايي بافتهاي فرسوده در شهرهاي
لرزه خيز ،بازنگري در روشهاي اطالع رس��اني ،توس��عه
توابع خسارات انساني -جاني و مدلسازي انسداد راهها ،خود
امدادي محل��ه اي براي کاهش پايدار خطرپذيري در برابر
زلزله و کاهش خطرپذيري در برنامههاي بازسازي شهري
توسط اساتيد برجسته پژوهشگاه برگزار گشت.


برگزاري دوره" مطالعات و پهنه بندي
خطر زمين لغزش" به منظور کاهش
ريسک زمين لغزش در کشور
مطالع��ات و پهنه بندي خطر زمي��ن لغزش ،دوره اي
است که به همت پژوهش��گاه طي روزهاي دوم تا چهارم
مردادماه و با هدف کاهش ريسک زمين لغزش در کشور؛
برگزار ش��د .دکت��ر" محمدرضا مهدوي ف��ر" ،دبير علمي
اي��ن دوره ،ضمن بيان مطلب فوق اف��زود :طي اين دوره،
ش��رکت کنن��دگان عالوه بر آش��نايي با زمي��ن لغزش ،و
روشه��اي نوين پهنه بندي خطر ،تثبيت و رفتارس��نجي
اين پديده؛ يک روز بازدي��د صحرايي نيز به عمل آوردند.
وي خاطرنش��ان ک��رد :اين دوره با همکاري کنسرس��يوم
بينالمللي زمين لغزش( )ICLو پژوهشکده حفاظت خاک
و آبخيزداري ،،و به منظور آموزش مديران ،کارشناس��ان و
دانشجويان ذيربط برگزار گرديد.

ویژه زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

آغاز همکاري پژوهشگاه با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،براي پيشبيني زلزله در کشور

پيشبيني زلزله در کشور با استفاده از
ماهواره ايراني"مصباح"

پژوهشگاه و سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران ،همکاريهاي علمي و تخصصي
خود را در زمينه پيشبيني زلزله به طور مشترک
آغازميکنند.

طينشس��تي ک��ه صب��ح روز يکش��نبه29 ،
فروردين ماه ،رييس س��ازمان پژوهشهاي علمي
و صنعت��ي ايران و مع��اون همکاريهاي علمي
و ارتباط��ات بينالملل��ي اين س��ازمان با رييس
و اعض��اي هيأت رييس��ه پژوهش��گاه داش��تند،
همکاري مش��ترک بين اي��ن دو مرکز علمي در
زمينه پيشبيني زلزله صورت خواهد گرفت.
"دکترعباسطائب"،رئيسسازمانپژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران ،با اشاره به واقعيت لرزهخيزي
کش��ور و به ويژه ش��هر تهران بر لزوم فعاليتهاي
علمي در زمينه پيشبيني تاکيد و خواستار همکاري با
پژوهشگاه در اين راستا گرديد.
دکتر طائب با اش��اره ب��ه اتمام موفقيت آميز
طراحي و ساخت ماهواره ايراني "مصباح" توسط
اين س��ازمان ،و تبيين ويژگيه��ا و تواناييهاي
اين ماهواره ،در مورد کاربردهاي ماهواره مذکور
در جم��عآوري و مانيتور کردن اطالعات لرزهاي
و ام��کان پيشبيني زلزله براس��اس پارامترهاي
متعدد موجود در اين زمينه سوال کرد؛ که دکتر"
عباسعلي تس��نيمي" رئيس پژوهش��گاه ،ضمن
اش��اره به تج��ارب جهاني و تالش کش��ورهاي
پيشرفته نظير ژاپن ،روسيه ،چين ،آمريکا و ...که
منتج به پيشبيني کوتاه مدت زلزلههاي کوچک
تا چهار ريشتر شده ،افزود :اين قبيل پيشبينيها
ارزش علم��ي قابل توجه��ي ندارند؛ و پيشبيني
زلزلههاي باالي ش��ش ريشتر اس��ت که عم ً
ال
داراي ارزش و اعتبار علمي اس��ت که با شواهد
سطحی و ثبت شده گوناگون قابل صحتسنجی
اس��ت .که آن هم تاکنون و علي رغم تالشهاي
فراوان کشورهاي مذکور تاکنون هيچ يک موفق
به انجام آن نشدهاند.
دکتر تس��نيمي با اشاره به تجربه کشور ژاپن

که دس��تخوش زلزلههاي مک��رر و اغلب بزرگي
اس��ت که عمدت ًا خساراتي در پي ندارد افزود :اگر
چه تالش و س��رمايهگذاري در زمينه پيشبيني
زلزله ،ارزنده و س��ودمند اس��ت؛ لکن با توجه به
پيچيدگ��ي ،صعب الوصول ب��ودن و نيز ابهام در
نقطه زماني دسترسي به اين امکان ،منطقيتر و
عمليتر آن است که در زمينه کاهش هزينههاي
ناش��ي از اين پديده طبيعي سرمايه گذاري شود؛
که آنهم از طريق رعايت استانداردها و ساخت و
سازهاي اصولي ميسر است.
" دکتر مهدي زارع" ،معاون پژوهشي و فناوري
پژوهشگاه و رئيس مرکزملي پيشبيني زلزله ،نيز
خاطر نش��ان کرد :سنجش دائمي تغييرات پوسته
زمين با دق��ت باال ،تغييرات تمرکز ابرها ،تغييرات
الکترومغناطيس��ي و يوني س��طح زمين ،تغييرات
گاز رادون و س��طح آبه��اي زيرزمين��ي از جمله
پارامترهايي هس��تند که در زمينه پيشبيني زلزله
مورد اس��تفاده و رصد واقع ميشوند که اطالعات
همگ��ي آنها با اس��تفاده از ماهوارهها در دنیا قابل
دستيابي و انتقال هستند.
" دکتر اميني حسيني" ،معاون برنامهريزي و
پشتيباني ،پژوهشگاه نيز از اهميت شناخت آسيب
پذيري و خطر پذيري قب��ل از وقوع زلزله و نيز

ميزان آسيبهاي وارده به مناطق مختلف آسيب
ديده پس از وق��وع زلزله با اس��تفاده از فناوري
ماهواره س��خن گفته و افزود :ب��ا توجه به مدت
زمان محدود امداد رس��اني پ��س از وقوع زلزله
که  72س��اعت بر آورد ش��ده ،آگاه��ي از ميزان
آس��يبهاي وارده به لحاظ مقدار امداد رساني به
نواحي مختلف از اهميت بااليي برخوردار است؛
اي��ن مهم به ويژه در ش��هري مثل تهران که از
وس��عت زيادي برخوردار و نيز با کمبود نيروهاي
امداد رس��ان مواجهه اس��ت از اهميت مضاعفي
برخوردار است.
"دکتر انوشيروان انصاري" ،مدير شبکه باند
پهن پژوهشگاه ،نيز با تاکيد بر لزوم حفظ امنيت
اطالعات لرزهاي کشور؛ استفاده از ماهواره ايراني
را در ارس��ال و دريافت اين اطالعات سودمند و
مثبت دانست.
در پايان اين نشست مقرر گرديد با برگزاري
کارگاه تخصص��ي و مش��ترک بين پژوهش��گاه
بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزله و نيز
س��ازمان پژوهش��هاي علم��ي و صنعت��ي ايران
همکاريهاي مشترک در زمينه پيشبيني زلزله
با اس��تفاده از فناوري ماه��واره ايراني " مصباح"
آغاز و گسترش يابد.

بازديد رييس آکادمي ملي علوم بالروس از پژوهشگاه
روزچهارش�نبه  12خردادم�اه س�ال
ج�اري رييس و معاون آکادمي ملي علوم
بالروس ،به منظور گسترش همکاريهاي
علمي از پژوهشگاه ديدن کردند.

در اي��ن بازدي��د که ب��ا هدف توس��عه
همکاريه��اي علم��ي دو کش��ور در زمينه
پيشبيني زلزله صورت گرفت ،دکتر "مهدي
زارع" ،معاون پژوهش��ي و فناوري و رييس
مرکز مل��ي پيشبيني زلزل��ه ضمن معرفي
پژوهشگاه؛ در خصوص مطالعات اين مرکز
براي پيشبيني زلزله ه��م توضيحاتي ارائه
نمود.
در پايان ضمن ابراز خرس��ندي دو طرف
ب��راي همکاريه��اي علمي ،اين گ��روه از
آزمايش��گاههاي س��ازه و ژئوتکنيک ،شبکه
ملي باند پهن و مرک��ز ملي پيشبيني زلزله
بازديد به عمل آوردند.
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سال سوم ـ شماره ششم ـ شهریورماه 1389

3

اخبار پژوهشگاه

بازديد رييس دفتر منطقه اي يونسکو و
رييس اوچا از پژوهشگاه

روز ؟؟؟؟؟ دکتر "علي اش��رف مجتهد شبس��تري"،
رئي��س دفت��ر مل��ل متح��د ب��راي هماهنگ��ي ام��ور
انساندوستانه در ايران و دکتر "کانلي هان" ،رئيس دفتر
منطقه اي يونس��کو در تهران ،از پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندس��ي زلزله بازديد به عمل آورده و
خواستار همکاري بيش��تر با پژوهشگاه شدند .طي اين
بازديد و مذاکراتي که با دکتر "عباس��علي تس��نيمي"،
رئيس پژوهش��گاه و دکتر" مجيد محمدي" ،مس��ئول
دفتر بينالملل انجام گرفت؛ راههاي افزايش همکاري
اين دو مرکز وابس��ته به س��ازمان ملل با پژوهشگاه و
برگ��زاري دورههاي کوتاه مدت درس��طح منطقه مورد
بحث و بررسي قرار گرفت .شايان ذکر است که در اين
جلسه امکان بررسي ايمني ساختمانهاي وابسته به دو
مرکز مذکور در تهران در برابر زلزله توس��ط پژوهشگاه
ني��ز مطرح و مقرر گردي��د ادامه اي��ن کار با همکاري
پژوهشکده سازه پژوهشگاه ادامه يابد.


برگزاري سخنراني تخصصي " مروري بر
روشهاي کنترل فعال و غيرفعال سازهها"

ايس�تگاه لرزهن�گاري «اه�رم» ب�ه عن�وان بيس�ت و چهارمين
ايس�تگاه لرزهنگاري باندپهن پژوهشگاه 12 ،خردادماه سال جاری
به بهرهبرداري رسيد.

اين ايس��تگاه در استان بوشهر واقع گرديده است و با توجه به تجهيزات
پيشرفته نصب ش��ده در آن ميتواند پوشش مناسبي را براي زمينلرزههاي
رويداده در منطقه جنوبغرب ايران ايجاد نمايد .اين ايستگاه با توجه به محل
اس��تقرارش ميتواند به همراه ايستگاههاي لرزهنگاري قير در استان فارس و
رامهرمز و شوش��تر در استان خوزستان کمک شايان توجهي به تعيين محل

دقيق زمينلرزههاي رويداده در پهنه جنوبي ايران و خليج فارس نمايد.
محدوده قابل پوشش اين ايستگاه براي زمينلرزههاي کمتر از  3ريشتر
 250کيلومتر و براي زمينلرزههاي بيش��تر بهصورت کش��وري خواهد بود.
وجود اين ايس��تگاه عالوه بر کمک در تعيين مح��ل دقيق زمينلرزهها در
جنوب و جنوبغربي ايران س��بب کامل شدن پوشش کشوري شبکه ملي
لرزهنگاري باندپهن در اين قسمت از ايران گرديده و ميتوان از آن در تعيين
ساير پارامترهاي مهم زمينلرزهها از جمله بزرگي و عمق رويدادها استفاده
شايان توجهي نمود.

اثر زمينلرزه  27فوريه  2010شيلي در کوتاه شدگي طول روزها
گردآوري و ترجمه :مسعود تقابني

بر اساس گزارش�هاي منتشر شده در
وب س�ايت  ،NASAزمينلرزه  27فوريه
 2010ش�يلي ب�ا ب�زرگاي  ،8/8احتم�االً،
باعث کوتاه ش�دگي طول روزه�ا گرديده
است.

محاسبات و تحقيقات "ريچارد گروس" و
همکارانش در مرکز پژوهشي،)JPL (NASA
نش��ان ميدهد که اين زمينلرزه باعث ايجاد
تغيير اندکي در محور چرخش زمين شده است.
اين گروه با به��ره گيري از مدلهاي پيچيده،
محاسبه نمودند که اين زمينلرزه باعث کوتاه
ش��دگي طول روزه��ا به ان��دازه تقريبي 1/26
ميليونيوم ثانيه گرديده اس��ت .اين زمينلرزه با
تاثير ب��ر روي محور چرخش کره زمين ،آن را
در حدود 2/7ثانيه در زاويه ش��عاعي ( در حدود
 8س��انتيمتر و يا  3اينچ) تغيير داده است .الزم
به ذکر اس��ت محور چرخش زمين در شمال و
جنوب کره زمين يکسان نميباشد و در حدود
 10مت��ر اختالف بين محل مح��ور فرضي با
محل واقعي آن وجود دارد.
وي پيش��تر نيز با مقايس��ه مش��ابه اي در
خصوص زمينلرزه  2004سوماتراي اندونزي با
بزرگاي  ،9/1تعيين نمود که آن رخداد نيز باعث
کوتاه ش��دن طول روزها به اندازه  6/8ميليونيوم

ثانيه و  2/32ثانيه در زاويه شعاعي ( در حدود 7
سانتيمتر يا  2/76اينچ) گرديده است.
ريچارد گ��روس معتقد اس��ت؛ هرچند که
زمينلرزه  2010شيلي از زمينلرزه  2004سوماترا
کوچکتر اس��ت ولي با اين وج��ود به دو دليل اثر
بيشتري در کوتاه شدگي طول روزها داشته است.
اول آنکه زمينلرزه سوماترا در فاصله نزديکتري
نسبت به خط استوا رخ داده؛ در حالي که زمينلرزه
ش��يلي در عرض جغرافيايي مياني تر کره زمين
رخداده اس��ت و در نتيجه زمينلرزه شيلي اثرات
بيشتري در تغيير محور چرخش زمين ايجاد نموده
است .دليل دوم آنکه گسل مسبب زمينلرزه 2010

ش��يلي داراي شيب لغزش کمتري در مقايسه با
گسل مسبب زمينلرزه  2004سوماترا بوده و اين
امر باعث گرديده است که گسل مسبب زمينلرزه
شيلي اثر بيشتري در جابجايي عمودي جرم توده
زمين و به تبع آن تغيير بيشتري در محور چرخش
زمين ايجاد شده باشد.
گروس اعتق��اد دارد؛ هرچن��د مقادير اين
تغيي��رات ب��ه ق��دري کوچک بوده ک��ه قابل
احس��اس نميباشند ولي با بررسيهاي علمي
دقي��ق تر اطالعات حاصل از زمينلرزه 2010
شيلي در آينده ،اين نتايج مورد تدقيق بيشتر و
استفاده پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

مروري بر روشهاي کنترل فعال و غيرفعال س��ازه
ها" عنوان سخنراني است که روز شنبه ،اول خرداد ماه
س��ال جاري در پژوهشگاه برگزار ش��د .اين سخنراني
اولين سخنراني از مجموعه سخنرانيهاي علمي هسته
مطالعات عددي -نظري ( )TNFAپژوهشکده سازه
است ،که توسط دکتر " گودرز احمدي" ،استاد برجسته
و رييس دانشکده مهندسي دانشگاه کالرکسون آمريکا
ارائه شد.


کسب مقام اول" گزارش نويسي" توسط
روابطعمومي پژوهشگاه ،در "پنجمين
جشنواره ملي انتشارات روابطعمومي"

با اعط��اي لوح تقدير و تنديس وي��ژه ،رتبه اول "
گزارش و گزارش نويس��ي" در پنجمين جشنواره ملي
انتش��ارات روابطعمومي ،به روابطعمومي پژوهش��گاه
بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندسي زلزله تعلق گرفت.
روز چهارش��نبه 19 ،اس��فندماه روابطعموميه��اي
برگزي��ده بخش رقابتي پنجمين جش��نواره انتش��ارات
روابطعموميه��ا ،در آيي��ن اختتامي��ه اي��ن جش��نواره
در مرک��ز همايش کان��ون پرورش فک��ري کودکان و
نوجوانان معرفي ش��دند .در اين جشنواره که همه ساله
به همت انجمن متخصصان روابطعمومي ايران برگزار
ميش��ود؛ رتبه اول گزارش نويس��ي در بخش رقابتي
نشريات درون سازماني در سطح ملي ،به روابطعمومي
پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندسي زلزله
اعطا ش��د .قابل ذکر اس��ت که اين مقام براي گزارش
" زلزله ته��ران ،واقعيتها ،تهديدها و فرصت ها" و از
بين  150روابطعمومي ش��رکت کننده از سراسر کشور
و  1800اثر واصل ش��ده به دبيرخانه جشنواره مذکور،
انتخاب و کس��ب شد .گفتني اس��ت پنجمين جشنواره
ملي انتش��ارات روابطعمومي با هدف آشنايي با اصول
و اس��تانداردهاي نش��ر در روابطعمومي و آشنا ساختن
روابطعموميهاي کشور با دستاوردهاي نوين انتشارات
الکترونيک و در بخشهاي مختلف انتش��ارات ،نشريه
داخل��ي ،روابطعموم��ي الکترونيک و کارش��ناس برتر
انتشارات در روزهاي  18و  19اسفند ماه سال در مرکز
آفرينشهاي فرهنگ��ي و هنري کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان برگزار گرديد.
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وقوع سه زمينلرزه
با بزرگاي بيش از 5/5
در فاصله زماني  10روز
در ايران
در فاصله زماني انتهاي تيرماه و ابتداي مردادماه  1389و در مدت
 10روز ،سه زلزله با بزرگاي بيش از  5/5در مناطق مختلف کشور به
وقوع پيوست .در اين نوشتار به اختصار خصوصيات اين زمينلرزهها
مورد بررسي قرار گرفته است.
الف) زمينلرزه  ،1389/4/30بخش
اشکنان -استان فارس
در دقاي��ق اوليه بامداد روز  30تيرماه  1389زمينلرزه
اي ب��ه ب��زرگاي  MW=5/7در مقي��اس گش��تاوري و
 ML=5/6در مقي��اس محل��ي در 34کيلومت��ري جنوب
شرقي بخش اشکنان و  22کيلومتري شهر اهل شهرستان
المرد استان فارس به وقوع پيوست.
رومرکز اين رويداد براس��اس لرزه نگاش��تهاي ثبت
ش��ده در ش��بکه ملي لرزه نگاري باندپهن پژوهشگاه در
مختص��ات  26/99درجه عرض ش��مالي و  53/84درجه
طول خاوري قرار دارد.
اي��ن زمينلرزه ب��ه  30درصد خانههاي روس��تاهاي
پس��بند ،زين الدين��ي ،كديون ،دهپايي��ن ،دهو و كال كه
نزديكترين مناطق به كانون اصلي زلزله بودند ،بين 80
تا 100درصد آسيب وارد كرده است.
اين درحالي است كه اين زمينلرزه آسيبهاي جزيي
همچون شكسته شدن شيشهها را به برخي از خانهها در
مناطق اشكنان واهل وارد كرده است.
همچني��ن براثر اين زمينلرزه ب��ه برخي از خانههاي
کم مقاوم در روس��تاهاي کمش��ک ،هنگوي��ه و گچوئيه
استان هرمزگان خسارت وارد شد.
زمينلرزه در شهرستانهاي فارسيان ،بستك و لنگه
هم احساس شده است .در اثر اين زمينلرزه  1نفر کشته
و  12نفر نيز مجروح شده اند.

مرکز مهلرزه اي آن تعيين شده است.
اين زمينل��رزه باعث تخريب جزيي و كلي در برخي
س��اختمانهاي شهر تربت حيدريه گرديده است .همچنين
ش��ماري از منازل مسكوني در روس��تاي اسفيوخ از توابع
شهرستان تربت حيدريه تخريب شده است.
عالوه بر آن در اثر اين زمينلرزه  24روس��تا از توابع
شهرستان زاوه در حدود 20تا  70درصد تخريب شده اند.
تعداد مصدومان اين زمينل��رزه بيش از  170نفر گزارش
گرديده است.
گس��ل درونه يا گسل کوير بزرگ که احتماال مسبب
اين زمينلرزه بوده اس��ت ،يکي از ساختهاي بنيادي ايران
زمين اس��ت که با درازاي ح��دود  700کيلومتر از مرزهاي
ش��رقي ايران تا بخش مرکزي دش��ت کوير کشيده شده
است.
با وجود اين که اين گس��ل رس��وبات جوان کواترنر را
ميب��رد ،ام��ا دادههاي لرزه خيزي زيادي از آن در دس��ت
نيس��ت .دادههاي دستگاهي و مهلرزه اي در بخش زيادي
از درازاي گسل کوير بزرگ (دورونه) ناشناخته است و تنها
در بخش شرقي آن ،ميان کاشمر و تربت حيدريه رومرکز
چند زمينلرزه در مسير گسل قرار ميگيرد.
هرچند که در مقايسه با ديگر پهنههاي لرزه خيز ايران،
زمين��ه لرزه خيزي اين بخش کم و بيش پايين اس��ت .از
اين رو زميلرزه اخير ميتواند نقش بس��زايي در شناسايي و
مطالعه فعاليت اين گسل داشته باشد.

ب) زمينلرزه  ،1389/5/8جنوب تربت
حيدريه
در ساعت 18:20:13روز  8مردادماه  1389زمينلرزه
اي ب��ه ب��زرگاي  =5ML/8در مقي��اس محل��ي در8
کيلومتري جنوب ش��هر تربت حيدريه در استان خراسان
رضوي به وقوع پيوست.
رو مرکز اين رويداد براس��اس لرزه نگاشتهاي ثبت
ش��ده در ش��بکه ملي لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه در
مختص��ات  35/20درجه عرض ش��مالي و  59/23درجه
طول شرقي قرار دارد.
با توج��ه به خط��اي تعيي��ن مح��ل ±5کيلومتر در
راس��تاي طول جغرافيايي و  ±2/6کيلومتر در راس��تاي
ع��رض جغرافيايي اي��ن زمينلرزه در اث��ر فعاليت مجدد
بخش شرقي گسل درونه رخ داده است يا اينکه درمحل
يک گره تکتونيکي احتمالي اس��ت که از امتداد گسلهاي
جنگل و خواف به طرف جنوب غرب تربت حيدريه بوقوع
پيوسته است.
ش��دت اين زمينلرزه بين  V-VIدرجه مرکالي در

ج) زمينلرزه ،1389/5/9جنوب بردسير،
کرمان
در س��اعت 11:22:56روز ش��نبه  9مردادم��اه 1389
زمينلرزه اي به ب��زرگاي  =ML 5/6در مقياس محلي
در  36کيلومتري جنوب خاوري بردسير در استان کرمان
به وقوع پيوست.
براساس لرزه نگاش��تهاي ثبت شده در شبکه ملي
ل��رزه نگاري باند پهن پژوهش��گاه رومرکز اين رويداد در
مختص��ات  29/63درجه عرض ش��مالي و  56/70درجه
طول خ��اوري در  11کيلومتري ش��مال روس��تاي قلعه
عسگر واقع در جنوب بردسير کرمان قرار ميگيرد .عمق
اين رويداد در  14کيلومتري از سطح زمين محاسبه شده
است.
با توج��ه به خط��اي تعيي��ن مح��ل ±4کيلومتر در
راستاي طول جغرافيايي و  ±2کيلومتر در راستاي عرض
جغرافيايي ،اين زمينلرزه احتما ًالدر اثر فعاليت گسل الله
زار و يا س��اير گسلهاي فرعي سمت شمالي آن رخ داده
است.

محل وقوع زمينلرزه  89/4/30به همراه پيشنيه لرزه خيزي و گسلهاي فعال منطقه

محل وقوع زلزله  8مرداد ماه تربت حيدريه و لرزه خيزي و گسلهاي فعال منطقه

محل وقوع زمينلرزه  9مردادماه  1389بردسير کرمان و گسلهاي فعال منطقه
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دومين تمرين سراسري زلزله و ايمني
به اجرا درآمد
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انتصابات

به موجب احکامي جداگانه از سوي دکتر
"عباس�علي تس�نيمي" ،رييس پژوهشگاه،
انتصابات ذيل صورت گرفت:

 دکت��ر "حمي��د زعفراني" به س��متهاي
مديريت گروه آموزشهاي کوتاه مدت و نيز مديريت
تحصيالت تکميلي پژوهشگاه منصوب شد.
 دکت��ر "مهدي زارع" با حفظ س��مت به
عنوان رييس کميته پدافند غيرعامل پژوهش��گاه
منتصب گرديد.
 دکتر" محمد تاتار" مديريت گروه زلزلهشناسي
پژوهشکده زلزلهشناسي را عهده دار شد.
 دکت��ر " محمدرضا عباس��ي" به س��مت
مديري��ت گروه لرزه زمين س��اخت پژوهش��کده
زلزلهشناسي منصوب شد.
 دکتر "حس��ين حمزهلو" با حفظ س��مت،
مديريت گروه زلزلهشناسي مهندسي پژوهشکده
زلزلهشناسي را به عهده گرفت.
 س��رکار خانم "مهري فخري" ،مديرامور
مالي ،با حفظ سمت؛ به مدت دو سال به عضويت
کميت��ه اجرايي طبقهبندي مش��اغل پژوهش��گاه
منصوب شد.
رويدادهاي آتي پژوهشگاه

 برگ��زاري دومين دوره" زلزلهشناس��ي و
ش��بکههاي لرزه نگاري" ،به همت پژوهش��کده
زلزلهشناس��ي و گروه آموزشهاي کوتاه مدت در
شهريور ماه سال جاري
 برگزاري دوره آموزشي -تخصصي "جنبش
نيرومند زمين و تحليل خطر زمينلرزه" ،به همت
پژوهشکده زلزلهشناسي و گروه آموزشهاي کوتاه
مدت درشش ماهه دوم سال جاري
اخبار پژوهشگاه

دومين تمرين سراس�ري زلزله و ايمني،
صب�ح روز يکش�نبه  19ارديبهش�ت م�اه،
توس�ط کودکان مهد کودکهاي کل کش�ور
به اجرا درآمد.
اي��ن تمرين که همه س��اله ( تا س��ال )1387
به هم��ت پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناس��ي و
مهندس��ي زلزله و با همکاري دفتر امور کودکان و
نوجوانان س��ازمان بهزيستي کشور و شهرداري در
تهران انجام ميشد؛ امس��ال براي دومين بار و به
طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.
رييس گروه آموزشهاي همگاني پژوهش��گاه
بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزله ضمن
اش��اره به آس��يب پذيري کودکان در برابر س��وانح
طبيعي و بويژه زلزله ،اين برنامه را نوعي آموزش و
تمرين در برابر زلزله دانسته و گفت :در اين تمرين
ک��ودکان با انج��ام کارهاي نمادي��ن نظير اجراي
نمايش ،ش��عر و س��رود ،آموختههاي خود در زمينه
نکات ايمن��ي و نحوه صحيح مواجهه با زلزله را به

اجرا درمي آورند.
دکت��ر " محمدرضا مهدوي ف��ر" افزود :اجراي
اين تمرين موجب ارتقاي آگاهي کودکان و مربيان
مهده��اي کودک در مواجهه ب��ا اين پديده طبيعي
شده و عکس العملهاي سريع و صحيح به هنگام
وقوع زلزله را به آنها ميآموزد.
وي حساس سازي و توجه بيش از پيش جامعه،
مس��ووالن و سياستگذاران کش��ور به واقعيت لرزه
خيز بودن کشور و لزوم توجه ويژه به رعايت اصول
ايمن��ي و مق��اوم س��ازي را از جمله ديگ��ر اهداف
برگزاري اين تمرين برشمرد.
اي��ن برنامه ک��ه در تهران به ط��ور نمادين در
پارکه��اي " آب و آتش"" ،الله" و "بعثت" برگزار
گش��ت؛ شامل دو بخش اجرا در کليه مهد کودکان
با حض��ور والدين و اجراي برنامهه��اي نمادين در
پارکهاي اصلي سراس��ر کش��ور توس��ط برخي از
مهدکودکهاي نمونه و با حضور مسووالن مربوطه
بود.

قابل ذکر اس��ت که تمرين زلزل��ه و ايمني که
همه ساله در مهدهاي کودک استان تهران به اجرا
درمي آمد ،امسال براي دومين بار در سراسر کشور،
انجام گرفت.
گفتني اس��ت پ��ارک آب و آت��ش در تهران به
عن��وان مقر اصل��ي برگزاري اين تمري��ن انتخاب
گش��ته بود که  400ک��ودک از  15مهد تهران در
آن شرکت داشتند.
همچني��ن دکت��ر "محمدرض��ا مه��دوي فر"،
رييس گ��روه آموزشه��اي همگاني پژوهش��گاه
بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزله ،دکتر"
ظاهر رس��تمي" ،مدير کل بهزيستي استان تهران،
" محمدحس��ين جوادي" ،مدي��ر کل امور کودکان
و نوجوانان س��ازمان بهزيس��تي ،مع��اون اجتماعي
و فرهنگي ش��هرداري منطقه ،3ش��هردار و معاون
ناحي��ه ،6مدي��ر اداره مش��ارکتهاي ش��هرداري
منطق��ه  ،3و مدير اجتماعي کالنتري  103از جمله
مسووالن حاضر در پارک آب و آتش بودند.

کشور ما ،يکي از نواحي لرزه خيز دنياست.
با رعايت نکات ايمني همواره در برابر وقوع اين پديده طبيعي
آماده باشيم

مدلسازي عددي اندرکنش پل و وسايل
نقليه" عنوان س�خنراني تخصصي است که
توس�ط دکتر "منصور ضيايي فر" ،استاديار
پژوهشکده مهندسي سازه پژوهشگاه ،روز
سه شنبه 23 ،شهريور ماه ارايه شد.

اي��ن برنامه که دومين س��خنراني از مجموعه
س��خنرانيهاي علمي هس��ته مطالع��ات عددي-
نظري (  ) TNFAپژوهش��کده س��ازه بود؛ راس
ساعت  15در پژوهشگاه برگزار شد.
دکت��ر "منص��ور ضياي��ي ف��ر" ب��ا اش��اره به
محدويتهاي كشور در زمينه حمل و نقل هوائي،
اس��تفاده از قطارهاي سريعالس��ير بينش��هري را
بعنوان روش��ي موثر در تامين نيازهاي كش��ور در
اين زمينه دانسته و افزود :از آن جائيکه نسل جديد
اي��ن قطارها معمو ًال داراي محدودههاي س��رعت
 300كيلومتر در ساعت هستند؛ ميتوان نشان داد
كه ش��بكههاي موجود خط آهن كشور و خصوص ًا
پلهاي بكار رفته در اين خطوط كارآيي الزم را در
رابطه با اين وسائط نقليه دارا نيستند.
وي خاطرنش��ان کرد :طراح��ي پلهاي راه آهن
براي عبور دادن خطوط قطارهاي سريعالسير نيازمند
در نظ��ر گرفتن اندركنش حركت قطار با پل اس��ت؛
و اين در حالي اس��ت كه اين مس��ئله در خطوط كم
سرعت راه آهن از اهميت زيادي برخوردار نيست .اين
عضو هيات علمي پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و
مهندسي زلزله تصريح کرد :به دليل اينکه نرمافزارهاي
موجود تحليل و طراحي پلها در اين زمينه به خوبي
گش��ترش نيافتهاند؛ در تحقيق حاضر ضمن معرفي
مساله اندركنش قطار و پل به مدل سازي عددي اين
پديده پرداخته و نهايت�� ًا نرم افزاري كه در اين زمينه
تهيه شده است معرفي گرديد.
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اظهارات و نقطه نظرات اساتيد و کارشناسان پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله در مورد زلزله تهران و پيشبيني آن

زلزله تهران
سواالت ،ابهامات و پاسخها

دكتر مهدي زارع

دكتر انوشيروان انصاري

دكتر غالم جوان دولوئي

دكتر اميني حسيني

چن�د صباحي اس�ت که ت�ب زلزل�ه ،تمام ش�هر را ملتهب و توس��عه س��امانههاي پيش��رفته ارتباطي و انتقال دادهها ،قابل تدقيق هر درجه بزرگا ،انرژي زلزله  33برابر افزايش مييابد.
دکتر"غالم جوان دولوئي" ،رييس پژوهش��کده زلزلهشناسي ،با اشاره
کرده اس�ت .هر روز از گوش�ه و کنار و از زبان کوچک و بزرگ خواهد بود.
ميش�نويم که فالن ش�خص ،فالن کش�ور و فالن مرکز وقوع
رييس مرکز ملي پيشبيني زلزله ،پيشبيني وقوع زلزله از نظر زماني ،ب��ه کاهش ميزان تخريب س��اختمانهاي کش��ور در مقابل زلزله نس��بت
زلزل�ه را در ته�ران پيشبيني کرده اس�ت و فلان روز ،فالن را با پژوهش��هاي طوالني و بر اساس س��رمايهگذاري روي زيرساختهاي به دهههاي گذش��ته اين امر را ناش��ي از اج��راي آموزشهاي همگاني
تاريخ و فالن ساعت قرار است تهران بلرزد...
پژوهشي و توس��عه امکانات فني در سراسر کشور در پهنههاي گسلهاي و فراگير ش��دن دانشهاي فني مرتبط با زلزله در طي س��ه دهه اخير از
ام��ا درباره اينکه عبارات ف��وق تا چه حد داراي اعتبار علمي و واقعي لرزهزا امکانپذير خوانده و گفت :اين مس��أله طي برنامههاي پژوهشي يا طرق مختلف خصوص ًا رس��انههاي صوتي ،تصويري و نوشتاري کشور و
اس��ت؛ رييس مرک��ز ملي پيشبين��ي زلزله ميگويد :اگر چ��ه تهران به س��رمايهگذاري درازمدت انجام شدني است و پيشبيني زماني بر اساس تدوين آيين نامههاي استاندارد ساختمان و تالش مسئولين براي توصيه
لحاظ وضعيت لرزه خيزي جزو نواحي با خطر بس��يار زياد
دورههاي زماني بلندمدت ( 2تا ده س��ال) ،متوس��ط ( 2ماه و نظارت بر اجرا دانس��ته و گفت :به عنوان مثال در گذشته شايد با وقوع
محس��وب ميش��ود؛ اما بر اساس ش��واهد علمي و عيني
تا دو س��ال) و کوتاه مدت (چند ساعت تا  2ماه) امکانپذير يک زلزله  3/5-4ريش��تري در روستاها تخريب زيادي صورت ميگرفت
هيچگون��ه ادع��اي پيشبيني زلزله براي ته��ران در زمان
ميزان تخريب خواهد بود و بنابراين با راهبردهاي پژوهش��ي متناس��ب با در صورتي که در حال حاضر اغلب روس��تاهاي کش��ور و حاشيه شهرها
معين و مشخص ،صحت ندارد.
احتمالي
ه��دف پيشبيني در بازههاي زماني مختلف ،ميتوان براي که س��اختمانهاي مهندسي ساز در آنها ايجاد شده است ،نسبت به زلزله
زلزله
بيني
پيش
فوق،
مطلب
دکتر مهدي زارع با اعالم
گسل
از
تابعي
کمتر از  4/5ريش��تر مقاوم هس��تند .در شهرها و ش��هرکهاي صنعتي
پيشبيني بر اساس زمان مورد نظر تالش کرد.
دانس��ته
زلزله
بزرگاي
و
مکان
را ش��امل :پيشبيني زمان،
مسبب زلزله،
دکتر مهدي زارع در مورد فعاليت مرکز ملي پيشبيني نگراني براي زلزلههاي باالي  5ريشتر ميباشد که احتما ًال آسيب رسان
که از دو طريق مبتني بر روش��هاي آم��اري و يا مبتني بر
بزرگاي زلزله زلزله با اشاره به نوپا بودن فعاليتهاي مربوط به پيشبيني هستند .شايان ذکر است چنانچه کانون زلزله تقريب ًا در زير روستا يا شهر
پيش نش��انگرها انجام ميگيرد و ميافزايد :در حال حاضر
و شدت آن
زلزل��ه در کش��ور ميگويد :در اين زمينه م��ا در ابتداي راه باش��د ميزان خسارت ناش��ي از زلزله با بزرگي  5به باال جدي است .البته
پيش-بين��ي مکان��ي بر اس��اس اطالعات زمينش��ناختي
باشد
مي
هستيم و در حال حاضر با توجه به شرايط و امکانات موجود ،تخريب واحدهاي مس��کوني در اثر زمينلرزه ب��ه ميزان مقاومت آنها در
و درصد دائمي فعاليت گس��لهاي فعال ت��ا حدي در قالب
تنها از طريق روشهاي آماري و کاتالوگ زلزلهها به دليل در برابر زمينلرزه هم بس��تگي دارد .هرچقدر واحد مسکوني ما از آئين نامه
تهيه نقش��ههاي پهنهبندي انجام ش��ده؛ ولي برآورد زمان قطعي تاکنون دس��ترس بودن اين اطالعات ،در اين مرکز مشغول فعاليت هستيم .اين س��اختمان سازي بيشتر تبعيت کرده باشد در برابر زمينلرزه کمتر آسيب
امکانپذير نشده است.
در حاليس��ت که با بسياري از مراکز داخلي و خارجي نظير سازمان نقشه ميبيند.
خطر
احتمالي
ب��رآورد
زلزله،
يابي
پيش
هاي
نقش��ه
وي ميگويد :در
رييس پژوهش��کده مديريت خطرپذيري و بحران در خصوص ميزان
برداري ،موسسه ژئوفيزيک ،دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران ،سازمان
زياد
تعداد
ب��ه
بس��ته
نگاري
لرزه
هاي
ش��بکه
هاي
داده
زلزله بر اس��اس
پژوهشهاي علمي -صنعتي و ...در زمينه هر دو روشهاي آماري و پيش تخريب در صورت بروز زلزله اي احتمالي در تهران گفت :ميزان تخريب
دستگاههاي لرزهنگاري در يک ناحيه در کاليفرنيا (آمريکا) براي بازههاي نش��انگري مشغول تبادل نظر ،رايزني و همکاري علمي ميباشيم .ضمن احتمالي تابعي از گسل مسبب زلزله ،بزرگاي زلزله و شدت آن ميباشد و
زماني هر ماه و هر هفته و هر ش��بانه روز امکانپذير ش��ده است .برآورد اينکه مرکز ملي پيشبيني زلزله با مؤسس��ات پژوهشي در تريسته ايتاليا در سناريوهاي مختلف مقدار آن متفاوت است .براساس اطالعات موجود
اين زمان در نقش��ههاي پهنهبندي موجود و کار ش��ده در ايران البته بر (مرکز بينالمللي فيزيک عبدالس�لام ،ICTP -آکادمي علوم روس��يه و در صورت رخداد بزرگترين زلزله احتمالي ناش��ي از جنس گسل ري چند
اساس محاسبات آماري با ارائه زمان احتمالي براي بازههاي بزرگ زماني دانشگاه درسدن آلمان همکاري کرده است؛ که اين همکاريها بر اساس صدهزار واحد مسکوني آس��يب جدي خواهند ديد و يا ويران ميشوند و
(در نقشههاي پهنهبندي) امکان-پذير شده است .اين بازههاي زماني در تش��خيص بازههاي زمان��ي احتمال رخداد ب��راي بزرگاهاي مختلف و با چند صدهزار نفر نيز کشته و مصدوم خواهند شد.
دکتر"کامبد اميني حس��يني" در خص��وص راهکار کاهش جمعيت و
حد دوره بازگش��تهاي  475س��ال ،هزار سال يا دو هزار و  475سال در بهرهگيري از کاتالوگهاي زمينلرزه در ايران انجام شده است.
نقشههاي پهنهبندي آمده است.
مدير ش��بکه باند پهن کش��ور نيز فعاليتهاي پژوهشگاه بينالمللي مهاج��رت معکوس در تهران گفت :کاهش جمعيت در ش��هرهاي بزرگ
و
شناس��ي
زلزله
المللي
بين
پژوهش��گاه
معاون پژوهش��ي و فناوري
در مع��رض خطر زلزله يک��ي از راهکارهاي کاهش تلفات
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله را در بخش فعاليت اين شبکه
و خس��ارات ناش��ي از آن اس��ت .ليکن لزوم ًا براي کاهش
مهندس��ي زلزله خاطرنشان ميکند :عالوه بر اين پيشبينيهاي مبتني در زمينه پيشبيني زمينلرزه را ش��امل برآورد قابل اعتماد
ب��ر پيش نش��انگرها مث ً
با افزايش
خطرپذي��ري ،کم نمودن جمعيت تنها راه حل نيس��ت .در
ال بر اس��اس تغيي��رات گاز رادون و يا تغييرات احتمال خطر وقوع زلزله در سراس��ر پهنه ايران دانس��ته و
از
درصد
يک
حدود
از
(کمت��ر
ها
لرزه
زمين
از
بعض��ي
آب زيرزمين��ي در
درجه
هر
شهرهاي بزرگي نظير توکيو که خطر زلزله در آن از تهران
گفت:تدوين اطالع��ات دقيق براي اس��تفاده در مطالعات
براي
شده
ذکر
موارد
رصد
امکان
که
شده،
ش��ناخته
و
زلزلههاي مخرب
بزرگا ،انرژي هم بيش��تر است ،با مقاوم سازي و کاهش آسيب پذيري و
پيشبين��ي زلزلهه��ا و تعيين پارامترهاي فيزيکي س��اختار
زلزله 33
نيز ارتقاي آمادگي مردم ،جامعه ايمني در برابر زلزله ايجاد
آنه��ا موجود بوده اس��ت) .در حد يک هفته قبل از رخ��داد زلزله امکان پوس��ته و جبه ايران ،مطالعه و تحقيق بر فعاليتهاي لرزه
برابر افزايش شده است.
مش��اهده تغييرات در سطح گاز رادون يا س��طح آب زيرزميني در پهنه خيزي ايران ،گسلهاي فعال و لرزه زا و فرابيني پهنههاي
يابد
مي
دکتر اميني حسيني راهکارهاي مقابله با زلزله احتمالي
پيرامون گسل موجود بوده است .البته بايد توجه داشت که اين تغييرات لرزه خيز پوسته کشور از جمله اهداف و فعاليتهاي شبکه
ته��ران را ش��امل اقدام��ات متنوعي دانس��ته و گفت :اين
بر اس��اس رصد دائمي موارد فوق در پيرامون آن پهنه گسل امکانپذير لرزه نگاري باند پهن است.
بوده اس��ت .ضم��ن اين ک��ه از آنجائيکه فقط در بعض��ي از موارد اين
دکتر " انوش��يروان انصاري" با اشاره بر  24ايستگاه لرزه نگاري اين اقدامات وسيع بايد از قبل تا بعد از زلزله صورت گيرد که اين اقدامات در
تغييرات قابل مش��اهده بوده است ،الزامي است که رصد دائمي در اين باند که در نقاط مختلف سراسر کشور موجودند افزود :ثبت دقيق و قابل گردهماي پيشگيري ،آمادگي ،واکنش اضطراري و بازسازي دسته بندي
مورد صورت گيرد.
اعتماد رويدادهاي لرزه اي طبيعي و مصنوعي در ايران و منطقه ،محاسبه ميش��وند و در طرحهاي توسعه ش��هري يا مديريت بحران اين طرحها
زلزله
زمان
بيني
پيش
ب��ودن
عملیاتی
مورد
در
زارع"
دکتر"مه��دي
دقيق مش��خصات زمينلرزهها ( مح��ل ،زمان ،بزرگا ،عمق و )...و اطالع لحاظ ميگردند.
وي در پايان فعاليتهاي انجام ش��ده در سالهاي اخير در زمينه ايمن
در ايران و بويژه در تهران نس��بت به ساير کش��ورها ميگويد :در حال رساني به مراکز زيربط و نيز پردازش نهايي و تحقيق بر فعاليتهاي لرزه
حاض��ر پيشبين��ي زلزله در تهران و بخش��هاي مختلف اي��ران در بازه خيزي ايران ،گس��لهاي فع��ال و لرزه زا و فرابين��ي پهنههاي لرزه خيز سازي در شهر تهران را شامل توجه به ايمن سازي بناهاي جديد ،ارتقاي
ايمن و بازس��ازي بافتهاي فرس��وده و آسيب پذير ،ارتقاي آگاهي مردم و
زماني بلندمدت ( 2تا ده سال) صرف ًا بر اساس مدل احتمالي (پيشيابي کشور از ديگر فعاليتهاي شبکه باند پهن ميباشد.
زلزله) امکانپذير اس��ت .که اين پيشيابيهاي احتمالي بر اساس وجود
دکتر مهدي زارع وقوع يک زلزله از بزرگاي شش ريشتر به باال را در مس��ئوالن با برنامههاي آموزش��ي و مانورها ،ارتق��اي توانمندي واکنش
ش��بکههاي لرزهنگاري با افزايش تعداد ايستگاههاي لرزهنگاري متعدد ايران جزو زلزلههاي ش��ديد و مخرب عنوان کرد .به طورکلي با افزايش اضطراري و مواردي از اين قبيل دانست.
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تاريخچه پيش بيني زلزله
از ديرب�از ،موضوع پیشبین�ی و پيشيابي
زلزله يکي از بحثه�اي مطرح در مورد زمين
و پديدهه�اي مرب�وط به آن بوده اس�ت .طبق
مس�تندات موجود ،مردم چين و ژاپن در زمينه
پيش يابي زلزله س�ابقهاي طوالني داشتهاند.
نخس�تين پيشيابيها بص�ورت غيرعلمي و با
بيان افس�انههايي درب�اره وقايعي ک�ه قبل از
زلزلهه�اي ب�زرگ تاريخ�ي رخ دادهان�د ،رقم
خورده است.

مس��اله پيش يابي زلزله از اواسط قرن نوزدهم
م��ورد توج��ه رياضيدان��ان و زمين شناس��ان قرار
گرفت .يکي از اولين کس��اني که در دهه  80پيش
ياب��ي زلزله را جزء مس��ائل کلي��دي لرزهنگاري و
زلزلهشناس��ي دانس��ته و درباره پيش نش��انگرهاي
ممکن براي زلزلههاي بزرگ مباحثي داش��ته است
 ،John Milneمهندس و زلزله ش��ناس معروف
انگليسي و مخترع لرزه نگار ميباشد.
طي بيش از  100س��ال از آغ��از تالشهاي
رس��مي براي دس��تيابي به يک روش قابل قبول
پيش يابي زلزله ،اقبال و اشتياق دانشمندان براي
پرداختن به اين مسأله در دورههاي مختلف زماني
دچار فراز و نش��يبهاي زيادي شده است .هنوز
ه��م موضوع پيش يابي زلزل��ه بعنوان يک بحث
چالشزا و جنجال برانگيز در بين زلزله شناس��ان
مطرح ميش��ود بهصورت��ي که برخ��ي به دليل
پيچيدگي و چند بعدي ب��ودن طبيعت زلزله ،آنرا
کام ً
ال غيرقابل پي��ش يابي ميدانند ولي گروهي
ديگر با دستيابي به برخي شواهد آماري و تجربي
اين موضوع را قابل بررس��ي و بس��ط دانس��ته و
تالشهايي را ني��ز در اين رابطه صورت دادهاند.
بطور کلي ،روشهاي مطرح شده در زمينه پيش
ياب��ي زلزله از ديدگاه ن��وع تحليل و روش انجام
مطالعه به دو دس��ته عمده تقس��يم ميشوند که
عبارتن��د از :روشهاي آماري ،و روشهاي پيش
نشانگري.
در روشه��اي آم��اري با اس��تفاده از دادههاي
کاتالوگ زلزله اقدام به اس��تخراج الگوهاي لرزهاي
نموده و ب��ا انجام مطالعات آم��اري روي اينگونه
دادهها ،تالش ميکنند تا الگوهاي زماني و مکاني
روي دادن زلزلهه��ا در آين��ده را پيش يابي نمايند.
اين کار توس��ط برخ��ي روشهاي رياض��ي (مانند
الگوي انفورماتيکي) و يکس��ري الگوريتمها که بر
اساس تکنيکهاي تش��خيص الگو( )1کار ميکنند
(مانند  )M8s, CN, MSc, SSE ,M8صورت
ميگيرد .از مهمترين الگوهاي لرزهاي که بهمنظور
پيش يابي زلزله از آنها استفاده ميشود ،ميتوان به
موارد زير اشاره نمود:
● پيشلرزهها ()Foreshocks
● شکاف لرزهاي (تئوري )Seismic Gap
● سکون لرزهاي ()Seismic Quiescence
● فوج لرزهها ()Swarms
● الگوي دونات ()Doughnut Pattern
● تغييرات بيهنجار فعاليت لرزهاي (Spatio-
)Temporal variations of Seismicity
● افزايش بازه همبستگي زلزلهها
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● خوش��ه بن��دي زلزلهه��ا در فض��ا و زم��ان
()Space-Time Clustering
● تغيي��ر ش��کل رابط��ه فرکان��س بزرگ��ي
(گوتنبرگ-ريشتر)
 معکوس شدگي توزيع فضايي
لرزهخيزي
الگوريتمهاي��ي که از س��ال  1986جهت پيش
يابي ميان مدت زلزلههاي بزرگ پيش��نهاد شدهاند،
براس��اس کاربرد روشهاي تشخيص الگو بر روي
يک مجموعه از متغيرهاي محدود قابل مش��اهده
در ناحيه لرزهخيز ،اس��تخراج گرديدهاند .استفاده از
دادههاي برخط( ،)2اين اج��ازه را ميدهد که چنين
تجرب��هاي تقريب�� ًا بصورت آني و با س��رعت انجام
ش��ود (با کم��ي تاخير جه��ت پ��ردازش دادههاي
کاتالوگهاي منطقهاي و جهاني).
از آنج��ا که اي��ن الگوريتمه��ا در ابت��دا براي
زلزلهه��اي بس��يار نيرومند کمربندهاي اقيانوس��ي
نظي��ر اقيانوس آرام طراحي ش��دهاند ،الزماس��ت
براي مناطق ديگر بازس��ازي شوند تا بتوان بوسيله
آنه��ا زلزلههاي کوچکتر از حد تعريف ش��ده براي
الگوريت��م اصلي را پيشيابي نم��ود .زيرا در بعضي
نق��اط ،زلزلههايي با بزرگ��ي  ،5زلزلههاي نيرومند
شناخته ميشوند .بههرحال نتايج اخير بدست آمده
از کاربرد اين الگوريتمها براي زلزلههايي با بزرگاي

 8يا بيش��تر همچنين زلزلههايي با بزرگاي  7/5يا
بيش��تر در سراسر دنيا ،امکان سنجش آماري اعتبار
و قابليت کاربرد اين روشهاي پيشنهادي را فراهم
کرده است.
همانگونه که در بخش قبل ذکر ش��د ،س��ابقه
پي��ش يابي علمي زلزله در جهان به بيش از يکصد
س��ال قبل باز ميگردد .در اين زمينه ،دانشمنداني
از روس��يه ،آمريکا ،ژاپن ،يونان ،ايتاليا و چند کشور
ديگ��ر پيش��تاز بودهاند .ام��ا اغل��ب الگوريتمهاي
آم��اري پيش ياب��ي زلزله از جمل��ه M8s، ،M8
 CN، SSE، MScحاص��ل تالش دانش��مندان
روسي ميباش��د که البته اين دانشمندان عالوه بر
روس��يه ،در مراکز تحقيقاتي آمريکا ،بويژه کاليفرنيا
( )UCLAو همچني��ن مرک��ز تحقيقات فيزيک
نظ��ري ( )ICTPدر ايتاليا نيز فعاليت و همکاري
دارند .عالوه بر الگوريتمهاي پيش يابي ميان مدت
زلزله ،روشهاي آماري ديگري نيز وجود دارند که
به روشهاي رياضي معروفند.
 برنامه برخي کشورهاي جهان در
رابطه با پيشبيني زلزله
در اي��ن بخش به معرفي مهمترين و گس��ترده
تري��ن مراکز پيشبين��ي زلزله در س��طح جهان و
همچنين موضوعات تحقيقات کنوني آنها پرداخته
ميشود.
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الف) ژاپن
همانگونه ک��ه در بخش قبل ذکر گرديد ،ژاپن
يکي از کش��ورهاي پيش��تاز در زمين��ه پرداختن به
مسأله پيشبيني زلزله ميباشد که از سال  1963با
تش��کيل کميته پيشبيني زلزله کار خود را در اين
زمينه آغاز نموده اس��ت .مرکز تحقيقات پيشبيني
زلزله ژاپن نيز در س��ال  1994تأس��يس شد تا پايه
گذار و حام��ي تحقيقات ملي و بينالمللي در زمينه
پيشبيني زلزله باش��د .بعالوه ،دانشگاههاي کيوتو،
توکاي��ي و توکيو نيز در زمين��ه پيشبيني زلزله در
موضوعات��ي مانند بررس��ي فيزيک تولي��د زلزله و
انتش��ار گس��يختگي ،پايش تغيير ش��کل پوسته و
همچنين مطالعه پيش نشانگرهاي مختلف لرزهاي،
الکترومغناطيسي ،الکتريکي و گراني سنجي فعاليت
ميکنند.
ب) چين
عليرغم وجود س��ابقه غيرعلمي طوالني براي
پيشبين��ي زلزله در چين ،اقدام��ات جديد و علمي
از دهه  80در اين کش��ور آغاز ش��د .اين تحقيقات
عمدت ًا روي رفتار غيرعادي حيوانات ،پايش س��طح
و کيفي��ت آب چاهه��ا ،تغيي��ر ش��کل پوس��ته ،بي
هنجاريهاي مغناطيس��ي و الکترومغناطيس��ي ،و
همچنين پيشنش��انگرهاي لرزهاي متمرکز ش��ده
اند .درحال حاضر ،مرکز پيشبيني زلزله وابسته به
موسسه زلزلهشناسي چين بسياري از اين تحقيقات
را پايه گذاري و اداره ميکند.
ج) اياالت متحده آمريکا
مؤسس��ات و ارگانه��اي مختلف��ي در آمريکا
تحقيقات راجع به زلزله و پيشبيني آن را بر عهده
گرفت��ه اند ک��ه از آن جمله مي-توان به س��ازمان
زمين شناس��ي آمريکا ،مرکز تحقيقات ناساJPL ،
و همچني��ن دانش��گاههاي کاليفرني��ا(،)UCLA
اس��تنفورد و برکلي اش��اره نمود .عمده فعاليتهاي
تحقيقات��ي اي��ن مراک��ز در زمين��ه درک و بس��ط
دان��ش فيزي��ک توليد زلزل��ه ،پايش و مدلس��ازي
تغيير شکل پوسته ،اس��تفاده از تصاوير ماهوارهاي،
مطالعات ژئوفيزيک درونچاهي ،پايش کميتهاي
ژئودتيکي ،تداخل س��نجي راداري ،بررسي خواص
شيميايي آبهاي زيرزميني و همچنين پايش پيش
نشانگرهاي لرزهاي ،مغناطيسي ،الکترومغناطيسي،
يونسفري و مادون قرمز ميباشد.
د) روسيه
اصل��ي تري��ن مرک��ز تحقيق��ات در زمين��ه
پيشبين��ي زلزله در روس��يه ،مؤسس��ه بينالمللي
تئ��وري پيشبيني زلزل��ه ( )IIEPTوابس��ته به
آکادمي علوم روس��يه ميباشد .محور فعاليتهاي
اين مرکز ،بررس��ي کاربرد رياضيات پيش��رفته در
زلزلهشناسي و بخصوص پيشبيني زلزله است که
مباحثي همچون نظريه آشوب ،ديناميک غيرخطي
ليتوس��فر ،توس��عه ناپاي��داري در سيس��تمهاي
غيرخط��ي ،الگوريتمهاي پيشبين��ي ميان مدت
زلزله و همچنين پاي��ش و تحليل تغييرات ميدان
تنش-کرنش را در بر ميگيرد .عالوه بر تحقيقات
نظ��ري ،برنامههايي نيز ب��راي پايش کميتهاي
ادامه در صفحه 11
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معاونت پژوهش و فناوري
 آغاز تالش مرکز مل��ي پيشبيني زلزله در
زمينه تهيه نقش��ههاي امکان رخ��داد زمينلرزه در
ايران بر اس��اس تلفيق دادههاي در دسترس ،نظير
گس��لهاي فعال ،زمينلرزههاي تاريخي رخداده و
توجه به زمينلرزههاي خوشه اي کوچک و متوسط
ب��ا توجه به اهميت آنها در افزايش پتانس��يل خطر
رخداد.
 تهي��ه نقش��ه پيشبيني مکان��ي زمينلرزه
ايران ،در ارديبهشت ماه سال جاري به همت مرکز
ملي پيشبيني زلزله
 تصوي��ب چهار پ��روژه پژوهش��ي :ارزيابي
عملکرد لرزه اي موردي يک س��اختمان با ميانقاب
بناي��ي در زلزله ب��م( دکتر نقدعلي حس��ين زاده)،
ارزيابي تاثير زلزلههاي نزديک گسل بر روي رفتار
لرزه اي سد خاکي ( دکتر محمد داوودي) ،استفاده
از اندازه گيريهاي  GPSدر تعيين نرخ لغزش در
طول گس��لهاي جنباي الب��رز مرکزي( دکتر خالد
حس��امي آذر) ،مطالعه نوفه پس زمينه ايستگاههاي
مرکز ملي ش��بکه لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه(
دکتر انوشيروان انصاري)
 تصويب هفت گزارش نهايي :بررس��ي تاثير
ريزدانه غيرپالستيک بر مقاومت روانگرايي ماسهها
با اس��تفاده از س��رعت موج برش��ي( دکتر فرج ا..
عسکري) ،مطالعات بکارگيري امکانات خودامدادي
محله اي براي کاه��ش پايدار خطرپذيري در برابر
زلزله( دکتر ياسمين ايزدخواه) ،مدل سازي جنبش
نيرومند زمين بر اس��اس تجزيه و تحليل موج SH
و تابع گرين براي زمينلرزههاي سيالخور ،داهوئيه
زرن��د و فيروزآباد کجور ( دکتر حس��ين حمزه لو)،
تهي��ه رابطه کاهندگ��ي طيفي براي اي��ران( دکتر
مهدي زارع) ،بررس��ي زمين ساخت فعال در شمال
خاور اي��ران -بينالود و کپ��ه داغ( دکتر محمدرضا
عباس��ي) ،شناس��ايي الگوي لرزه اي البرز مرکزي
با بکارگيري روش نقشه س��اختاري زمين شناسي
براي زمينلرزههاي با بزرگاي  6و يا بيشتر ( دکتر
محم��د مختاري) ،تعيين ضراي��ب روابط کاهندگي
 PGAب��ر اس��اس دادههاي ش��تابنگاري موجود
ايران با اس��تفاده از شبکههاي عصبي فازي( دکتر
انوشروان انصاري)
 برگزاري پنج جلس��ه ش��وراي پژوهشي ،به
روز رس��اني کارنامه پژوهشي اعضاي هيات علمي
و بان��ک اطالعات��ي پروژهه��اي پژوهش��ي ،تهيه
ش��اخصهاي اختصاص��ي ارزيابي عملکرد س��ال
 1388براي س��ازمان س��نجش و آموزش کش��ور،
جم��ع آوري و تنظيم اطالعات آماري درخواس��تي
از ط��رف معاونت برنامه ري��زي و نظارت راهبردي
رياس��ت جمهوري ،جم��ع آوري و تنظيم اطالعات
آماري مربوط به بند 26قانون بودجه س��ال 1388
به درخواس��ت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ايران و ..از جمله ديگر عملکردهاي حوزه مديريت
امور پژوهشي معاونت پژوهش و فناوري بود
 تصوي��ب ش��ش پ��روژه ارتباط ب��ا صنعت:
مطالعات پهنه بندي خطر زمينلرزه و س��ونامي در
پايانه نفتي ش��مال( دکتر مه��دي زارع) ،برگزاري
دورههاي آموزش��ي تحت عنوان اقدامات مناس��ب
جه��ت پناهگي��ري در هنگام زلزل��ه و توصيههاي
کل��ي در زمينه مقاوم س��ازي غيرس��ازه اي ( دکتر

ویژه زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
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از معاونتها
و پژوهشکدهها
چه خبر؟

محمدرض��ا مه��دوي ف��ر) ،پ��روژه آزمايش��گاهي
پژوهشکده سازه ،شناسايي و تحليل الگوهاي پيش
نش��انگري و آماري پيشبيني زمينلرزه در ايران و
تهيه س��امانه نرم افزاري بر خط ب��راي پيشبيني
مي��ان مدت و کوتاه م��دت زمينلرزه( دکتر مهدي
زارع) ،جمع آوري ،پردازش و تفس��ير دادههاي لرزه
نگاري طرح سد و نيروگاه گتوند عليا( دکتر محمد
تاتار) ،بهينه س��ازي طراحي و س��اخت بلوکهاي
مهار ( دکتر واثقي)
 راه اندازي سيستم امانت الکترونيکي کتاب،
که کليه محققان و اعضاي خارج از پژوهش��گاه را
قادر ميس��ازد تا بتوانند ب��دون مراجعه به کتابخانه
عمليات امانت ،رزرو ،تاخير و ...ر انجام دهند.
 نصب بارکد  3500نس��خه کتاب فارسي و
 6400نسخه کتاب التين ،دسترسي رايگان ابسکو
براي سال  ،2010تمديد اشتراک دسترسي ( )CsA
،Earthquak Engineering Abstracts
اشتراک دسترسي پايگاه اطالعاتي استنادي (ISI
 )web of knowledgeب��راي س��ال 2010
ميالدي ،تمديد اش��تراک پاي��گاه اطالعاتي Geo
 ،refدسترس��ي به پايگاههايي مانند &Taylor
( Francis،،، Wiley Science Direct
 )Elsevierو...


معاونت آموزش و تحصيالت تکميلي
 معرف��ي پذيرفت��ه ش��دگان آزم��ون دکترا
ب��ه دبيرخان��ه گزينش اس��تاد و دانش��جو معاونت
دانش��جويي و آموزش��ي وزارت عل��وم ،تحقيقات
و فن��اوري ،راه اندازي سيس��تم ثبت ن��ام اينترنتي
دانشجويان ،انجام امور آموزشي و پژوهشي مربوط
به حدود  112دانش��جوي کارشناسي ارشد و دکترا،
برگزاري جلس��ات دف��اع پايان نامه دانش��جويان
کارشناس��ي ارشد و جلس��ات دفاع پروپوزال ،انجام
امور مربوط به فراغت از تحصيل دو نفر دانشجوي
کارشناسي ارشد مهندسي عمران -مهندسي زلزله
و چه��ار نفر دکت��راي ژئوفيزيک -زلزلهشناس��ي،
برگزاري شش جلسه ش��وراي تحصيالت تکميلي
جه��ت بررس��ي و تصميم گيري در مورد مس��ائل
آموزش��ي و پيگي��ري مصوبات ش��ورا ،اعطاي وام
تحصيلي به  8دانش��جو ،وام مسکن به 4دانشجو و
ارائه بيمه خدمات درماني به هفت دانشجو از جمله
اقدامات اين معاونت است.
 تصوي��ب چه��ار مصوب��ه :تعيي��ن کميت��ه
داوران جلس��ات دفاع پيش��نهاد پايان نامه و دفاع
رساله دکترا ،تصويب دس��تورالعمل نحوه برگزاري
و ارائ��ه پژوهش 1و ،2تغيير حداقل س��اعت حضور
دانشجويان دکترا،
 تهيه تقويم آموزش��ي شش ماهه اول سال

 ،1389اص�لاح ش��يوه نام��ه برگ��زاري دورههاي
آموزشه��اي تخصص��ي کوت��اه م��دت ،تصويب
برگزاري س��ه دوره :جداس��ازي لرزه اي س��ازهها،
کاهش خطرپذي��ري محيطهاي ش��هري در برابر
زلزل��ه و مطالعات و پهنه بن��دي خطر زمين لغزش
از جمله فعاليتهاي گ��روه آموزشهاي تخصصي
کوتاه مدت اين معاونت بود.
 برگ��زاري دومي��ن تمرين سراس��ري زلزله
و ايمن��ي وي��ژه مهدکودکهاي کش��ور ،برگزاري
نمايش��گاه آثار دان��ش آم��وزان از يازدهمين مانور
سراس��ري زلزل��ه و ايمني در 4منطق��ه آموزش و
پرورش شهر تهران و نيز ارزيابي گزارشات ارسالي
از سراس��ر کشور و انتخاب اس��تانهاي آذربايجان
شرقي ،همدان و گلستان به عنوان استانهاي برتر
در يازدهمين مانور سراسري زلزله و ايمني از جمله
فعاليته��اي گروه آموزشه��اي همگاني معاونت
آموزش و تحصيالت تکميلي بود.

معاونت برنامهريزي و پشتيباني
 تبديل وضعيت استخدامي دو نفر از کارکنان
قراردادي به استخدام پيماني ،استخدام و جذب يک
نف��ر هيات علمي ،صدور اح��کام ارتقاء پايه  17نفر
از اعضاي هيات علمي ،ارتقاءمدرک تحصيلي پنج
نفر از کارکن��ان غير هيات علمي و تغيير در احکام
کارگزيني و ...از جمله اقدامات اداره کارگزيني اين
معاونت بود.


پژوهشکده زلزلهشناسي
 ارتقاء ش��بکه لرزه نگاري موقت پژوهشگاه
در جنوب شرق تهران از  9ايستگاه به  27ايستگاه
و گس��ترش محدوده ايس��تگاهها به نواحي ساري،
س��منان ،فيروزکوه و دامغان ،تهي��ه گزارش براي
زمينلرزه هاي :بيس��ت و هفتم فوريه  2010شيلي
ب��ا بزرگ��ي  8/8و 13آوريل  2010اس��تان چينگ
هاي -چين با بزرگي  ،6/9چاپ چهار مقاله اعضاي
هيات علمي اين پژوهشکده در مجالت بينالمللي
از جمله اقدامات پژوهش��کده زلزلهشناسي از بهمن
ماه سال گذشته تا کنون بوده است.
 اراهئ��ه  17مقال��ه توس��ط اعض��اي هيات
علمي اي��ن پژوهش��کده در چهاردهمين کنفرانس
ژئوفيزيک ايران :لرزه خيزي القايي در مخزن س��د
مسجد س��ليمان( تاتار و ابراهيمي) ،برسي ساختار
لرزه اي پوسته در ش��مال شرق ايران با استفاده از
وارون س��ازي همزمان توابع گيرنده و منحنيهاي
پاشندگي سرعت گروه امواج ريلي ( تاتار ،مقصودي
و کاوياني) ،بهينه س��ازي طراحي لرزه نگاري س��ه

بعدي مطالع��ه موردي در ش��مال آفريقا( عمراني،
عبداللهي فرد ،انصاري ،مختاري ،مصطفايي) ،شبيه
س��ازي جنبش نيرومند زمين به روش تابع تجربي
گرين براي زمينلرزه  4اسفند  1383داهوئيه زرند(
حمزه لو ،نيس��تاني) ،تعيين فاکت��ور کيفيت 1-Q
براي امواج حجمي  Pو  Sدر منطقه ش��رق ايران
مرکزي ( حمزه لو ،معهود) ،بررس��ي سرعت انتشار
موج  Pnو عمق ناپيوستگي موهو در منطقه دشت
خوزستان ،جنوب عراق و کويت(قاسمي ،م ،.جوان
دولويي،غ .و مهش��ادنيا ،ل) ،ساختار سرعتي پوسته
باالي��ي در لبه جنوبي البرز(عباس��ي ،ا ،.تاتار ،م .و
يمين��ي فرد ،ف) ،پي��ش يابي توزي��ع مکاني پس
لرزه چنگدوس��يچوان چين ( )2008با اس��تفاده از
ش��بکههاي عصب��ي مصنوعي(مداح��ي زاده ،ر .و
عالمه زاده ،م) ،بررسي زمينلرزه  5فروردين 1385
فين با بزرگاي گشتاوري =Mw 5/9و تحليل پس
لرزههاي آن (ايالغ��ي ،ح ،.يميني فرد ،ف .و تاتار،
م) ،مطالعه س��اختار گوشته فوقاني در شمال شرق
ايران ب��ه روش توموگرافي لرزه اي(متقي ،س.خ،.
تاتار ،م ،.کاوياني ،ا .و شمالي ،ظ.ح) ،تعيين ضريب
کيفي��ت از روي ام��واج حاص��ل از زمينلرزههاي
رخ داده در منطق��ه الب��رز مرکزي(نق��وي ،م،.
ش��مالي ،ظ.ح .و زارع ،م) ،ش��بيه س��ازي جنب��ش
نيرومن��د زمين و ب��رآورد پارامترهاي گس��ل براي
زمينلرزه  20ش��هريور  1387قش��م با استفاده از
تاب��ع تجرب��ي گرين(حمزه لو ،ح .و عس��کري ،م)،
Synthetic catalog simulation in
low seismicity regions based on
Monte Carlo method (case study
( )of Naien zoneم��رادي پور ،ف ،.زارع ،م .و
فتحيان پور ،ن ،).مقياس فاصله بين زلزلهها و پس
زلزله ها(عالمه زاده ،م ،).مدلسازي همزمان امواج
حجم��ي و تابع گيرنده(رياض��ي راد ،ز.س .و جوان
دولويي ،غ) ،مقايسه نتايج تحليل خطر زمينلرزه در
گستره با نبود لرزه اي نائين(مرادي پور ،ف ،.زارع،
م .و فتحيان پور ،ن ،).خصوصيات پوس��ته فوقاني
منطقه بم از ديدگاه ناهمسانگردي لرزه اي(ساکي،
م ،.جوان دولويي ،غ .و س��ديد خوي ،ا).؛ همچنين
ارائه س��ه مقاله در اولين همايش زلزلهشناس��ي و
ژئودينامي��ک زلزله در کرمان :بررس��ي جنبههاي
زلزلهشناس��ي و مطالعه پس لرزههاي زمينلرزه 5
دي  1382بم (ب��ا بزرگي  -6/6تات��ار،م) ،مطالعه
گس��ل عهد حاضر در منطقه سيالخور با استفاده از
دادههاي ش��بکه متراکم لرزه نگاري موقت (يميني
فرد،ف ،.سپهوند،م.ر .تاتار،م .و عباسي،م.ر) ،خوشه
بندي ش��بکه اي بين زلزله و پ��س لرزه ها(عالمه
زاده ،م ).از جمله ديگر فعاليتهاي اين پژوهشکده
در بازه زماني ياد شده بود.

پژوهشکده مهندسي سازه
 عقد دو قراداد انجام خدمات پژوهشي براي
وزارت راه و ترابري و ش��رکت مهندس��ي و توسعه
گاز ايران تحت عناوين" :امکان س��نجي بکارگيري
فناوريهاي نوين در فرايند بهسازي و مقاوم سازي
ابني��ه فني حمل و نقل" " ،بهينه س��ازي طراحي و
ادامه در صفحه بعد
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ویژه زلزله

از معاونتها و پژوهشکدهها چه خبر؟
ادامه از صفحه قبل

س��اخت بلوکهاي مهار" ،تصويب و برگزاري دوره
آموزش��ي -تخصصي جداس��ازي لرزه اي س��ازهها
در تيرم��اه س��ال ج��اري ،برگزاري  18س��خنراني
علمي -پژوهشي توس��ط دانشجويان دوره دکتراي
اين پژوهشکده و نيز برگزاري سخنراني تخصصي
"مروري بر روشهاي کنترل فعال و غير فعال سازه
ها" از جمله اقدامات پژوهش��کده مهندسي سازه از
بهمن ماه سال گذشته تا کنون بوده است.
 ط��رح و تصحيح س��واالت جهت برگزاري
آزم��ون دکتراي پژوهش��گاه در رش��ته مهندس��ي
عمران -مهندس��ي زلزله ،گرايش سازه و برگزاري
آزمون ش��فاهي و اعالم نفرات برتر و نيز برگزاري
آزمون جام��ع دانش��جويان دکتراي اين رش��ته و
تصويب پيش��نهاد رس��اله دکتراي آنان ،همچنين
انجام آزمايش��ات چهار پروژه پژوهشي :رفتار لرزه
اي س��اختمانهاي پانلي با سيس��تم تونل��ي( دكتر
ساسان عشقي  4آزمايش) ،اثر وجود درز فوقاني بر
رفتار ميانقاب مهندسي (دكتر محمدي  4آزمايش)،
ارائه جز ئيات چش��مه اتصال در قابهاي خمش��ي
ف��والدي با تيره��اي با عمق نا براب��ر (دكتر بهرخ
حسيني هاشمي  6آزمايش) ،تدوين فرايند ارزيابي
خط��ر پذي��ري لرزه اي پس��تهاي انتق��ال (دكتر

محمود حس��يني  2آزماي��ش) از ديگر اقدامات اين
پژوهشکده در مقطع زماني مذکور بود.

پژوهشکده مهندسي ژئوتکنيک
 آغ��از انجام پ��روژه ارتباط ب��ا صنعت تهيه
دس��تورالعمل مطالع��ات ژئوفيزي��ک در پروژههاي
راه سازي منعقد شده بين پژوهشگاه با پژوهشکده
حم��ل و نق��ل ،تصويب برگزاري دوره آموزش��ي-
تخصص��ي مطالع��ات و پهن��ه بندي خط��ر زمين
لغ��زش و برگ��زاري آن در مرداد ماه س��ال جاري،
برگزاري  10جلس��ه ش��وراي پژوهشکده مهندسي
ژئوتکنيک و  11جلسه شوراي گروههاي تحقيقاتي
پژوهشکده ،تصويب تفاهم نامه همکاري مشترک
بين پژوهش��گاه و پژوهش��کده حفاظ��ت خاک و
آبخيزداري ،ارائه ش��ش س��مينار علمي -پژوهشي
توس��ط دانش��جويان دکتراي اين پژوهشکده و نيز
برگزاري سخنراني تخصصي دکتر" مجيد تقي زاده
منظري" ،اس��تاد دانشگاه جرج واشنگتن ،با عنوان:
"توانمنديها و محدوديتهاي روش��هاي محاس��باتي
در ژئومکاني��ک" " از جمل��ه اقدامات پژوهش��کده
مهندس��ي ژئوتکنيک از بهمن ماه س��ال گذشته تا

کنون بوده است.
 ط��رح و تصحيح س��واالت جهت برگزاري
آزم��ون دکتراي پژوهش��گاه در رش��ته مهندس��ي
عم��ران -مهندس��ي زلزله ،گراي��ش ژئوتکنيک و
برگ��زاري آزمون ش��فاهي و اعالم نف��رات برتر و
ني��ز برگزاري آزم��ون جامع دانش��جويان دکتراي
اين رش��ته و تصويب پيشنهاد رساله دکتراي آنان،
همچني��ن انجام آزمايش��ات دو پروژه پژوهش��ي:
آزمايش س��يکلي غير اشباع (آقايان دكتر جعفري و
دکتر شفيعي 4 ،آزمايش)؛ آزمايشهاي سه محوري
سيکلي بر روي نمونه ماسه و رس با سنسور دروني(
دكتر جعفري 2 ،آزمايش)؛ ونيز راه اندازي دس��تگاه
سه محوري سيکلي غير اشباع و راه اندازي سنسور
دروني دستگاه سه محوري سيکلي از ديگر اقدامات
اين پژوهشکده در مقطع زماني مذکور بود.

پژوهشکده مديريت خطرپذيري
 تهيه گزارشات فناوري تحت عناوين:

1. Analyzing the Existing Legal and
Institutional Arrangements for Disaster Management
2. Analyzing the Effectiveness of Ex-
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isting Disaster Management System
with Respect to the Manjil, Avaj,
Bam and Silakhor Earthquakes

3. Developing Guidelines for Disaster
Management System Reform and Improvement Involving Best Practices

مربوط به پروژه بانک جهاني با عنوان "ارزيابي
مديريت بحران در سطح محلي و ارائه راهکارهاي
اجرايي" ،خاتمه بخش��هاي تهي��ه بانک اطالعات
جمعيتي و س��اختماني شهر تهران در محيط GIS
پ��روژه فن��اوري منعقده با س��ازمان پيش��گيري و
مديريت بحران شهر تهران با عنوان "تعيين ضرايب
بزرگنمايي س��اختگاه و استخراج توابع شکنندگي و
روابط تلفات انس��اني در اثر زلزله براي ساختمانها
در شهر تهران" از جمله اقدامات اين پژوهشکده از
بهمن ماه سال گذشته تا کنون بوده است.
 همچنين ش��رکت در س��مينار هم انديشي
در زمينه مهندس��ي زلزله با بهرهگيري از تجربيات
مل��ي و بين-المللي ( 30فروردي��ن  ،)89و نيز ارائه
مقاالت توس��ط اعضاي هيات علمي پژوهشکده در
اولين همايش ملي س�لامت شهري ( 5ارديبهشت
 )89و هماي��ش انجمن ژئوفيزي��ک ايران (23-21
ارديبهشت  )89از ديگر اقدامات پژوهشکده مديريت
خطرپذيري و بحران در مقطع زماني مذکور بود.

پاياننامههاي دفاع شده در سالي که گذشت...

 پايان نامههاي دفاع شده سال
 1388در مقطع دکترا ،عبارتند از:
 .1بررسي رفتار سازههاي جداسازي شده جرمي
و کنت��رل نيمه فعال آنها در برابر زلزله ( دانش��جو:
مسعود نکويي؛ اس��تاد راهنما :دکتر منصور ضيايي
فر -پژوهشکده مهندسي سازه)
 .2مطالع��ه لرزه خي��زي ،لرزه زمينس��اخت در
زون زاگرس ش��رقي (دانش��جو :عباس غالمزاده؛
اس��تادان راهنما :دکترحس��امي آذر و دکتر يميني
فر -پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .3ارزيابي ستونهاي بتن مسلح با محصور شدگي
ناکافي و استفاده از جاکتهاي فوالدي پس تنيده
ش��ده جهت بهبود عملکرد لرزه اي آنها (دانشجو:
جواد م��کاري؛ اس��تاد راهنما :دکترس��روقدمقدم-
پژوهشکده مهندسي سازه )
 .4ل��رزه خيزي و لرزه زمينس��اخت لبه جنوبي
الب��رز مرکزي(دانش��جو :امين عباس��ي؛ اس��تادان
راهنم��ا :دکترتاتار و دکتر عباس��ي -پژوهش��کده
زلزلهشناسي)
 .5توس��عه و بهبود س��امانه ارس��ال و دريافت
رقمي چش��مه الکتريک پايدار به نوفه در شناسايي
ساختارهاي گس��لي پنهان وعميق (دانشجو :اصغر
آزادي؛ استادان راهنما :دکترجوان و دکتر کماليان-
پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .6زمين ساخت جنبا در ناحيه کاشان (دانشجو:
فرشاد جمالي هنجي؛ اس��تاد راهنما :دکتر حسامي
آذر -پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .7کنترل پيچش محتمل س��ازهها ي نامتقارن

ب��ا اس��تفاده از توزيع ميراگر ويس��کوز (دانش��جو:
محمدرضا منصوري؛ اس��تاد راهنما :دکترس��روقد
مقدم -پژوهشکده مهندسي سازه)

 پايان نامههاي دفاع شده سال
 1388در مقطع کارشناسي ارشد،
عبارتند از:
 .1تحلي��ل غير خطي مدل ق��اب معادل براي
ميانقابهاي مصالح بنايي داراي بازش��و (دانش��جو:
راضيه س��ادات محبوب شريفي؛ استاد راهنما :دکتر
تسنيمي -پژوهشکده مهندسي سازه)
 .2مطالعه اثرات اندرکنش خاک -سازه بر پاسخ
ديناميکي غير خطي س��ازههاي متداول با پيهاي
س��طحي و مدفون (دانش��جو :ابراهيم رعيت رکن
آبادي؛ استاد راهنما :دکتر حسين زاده -پژوهشکده
مهندسي سازه)
FRP .3بررس��ي عملکرد لرزه اي ديوار آجري
کالفدار مقاوم سازي شده با (دانشجو :ارشيا حقاف؛
اس��تاد راهنما :دکتر اربابي -پژوهش��کده مهندسي
سازه)
 .4مقايس��ه رفت��ار لرزه اي س��دهاي خاکي در
برابر زلزلههاي حوزه نزديک و دور؛ مطالعه موردي
سد مارون(دانشجو :رضا فيضي؛ استاد راهنما :دکتر
داودي -پژوهشکده مهندسي ژئوتکنيک)
 .5ارزياب��ي نس��بت حداکثر تغيير م��کان غير
االستيک مندرج در آيين نامه -بهسازي با استفاده
از تحلي��ل ديناميکي غير خطي (دانش��جو :مهدي
پارسائيان؛ اس��تاد راهنما :دکترحس��يني هاشمي-

پژوهشکده مهندسي سازه)
 .6روشي براي تش��خيص ناپايداري عددي از
پايداري فيزيکي ( سازه اي (دانشجو :سيروس پور
لطيفي؛ استاد راهنما :دکتر سروشيان -پژوهشکده
مهندسي سازه)
 .7ارزياب��ي خصوصيات بني��ادي يک مجموعه
نگاش��ت زلزل��ه و پاس��خ ديناميک��ي غي��ر خطي
يک س��ازه بتني ناش��ي از آن با اس��تفاده از تبديل
هيلبرت -هوانگ (دانش��جو :سهيل رمضاني؛ استاد
راهنما :دکتر بهار -پژوهشکده مهندسي سازه)
 .8بررسي زمينلرزههاي القايي ناشي از مخزن
سد مسجد سليمان (دانشجو :محمدرضا ابراهيمي؛
استاد راهنما :دکترتاتار -پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .9مطالع��ه زلزلهشناس��ي انفج��ارات (مطالعه
آتش��باري معادن و مقايس��ه ب��ا انفجارهاي ديگر(
معدني ،ش��يميايي ،هس��ته اي (دانش��جو :احسان
مرادي��ان بجس��تاني؛ اس��تاد راهنما :دکت��ر زارع-
پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .10بررس��ي اث��ر مولفههاي دوران��ي بر رفتار
س��ازههاي در ارتفاع نامنظم (دانش��جو :محمدرضا
فالمرز ش��يخ آبادي؛ اس��تاد راهنم��ا :دکترغفوري
آشتياني -پژوهشکده مهندسي سازه)
 .11روابط تئوري کاهندگي طيفي براي منطقه
البرز مرکزي (دانشجو :هدي رحيمي باهوش؛ استاد
راهنما :دکترحمزه لو -پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .12بررس��ي جنبههاي زلزلهشناسي زمينلرزه
 6فروردي��ن  85فين با برزگاي گش��تاوري  9/5و
تحليل پسلرزههاي آن (دانش��جو :حسين ايالغي؛
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اس��تاد راهنم��ا :دکتريمين��ي ف��رد -پژوهش��کده
زلزلهشناسي)
 .13پيش يابي توزيع مکاني پسلرزههاي زلزله
ب��م اي��ران( )2003و زلزله چنگدوس��يچوان چين
( )2008با اس��تفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي
(دانش��جو :روح اله مداحي زاده؛ استاد راهنما :دکتر
عالمه زاده -پژوهشکده زلزلهشناسي)
 .14کنترل پيچش س��ازه نامتقارن با اس��تفاده
از ميراگره��اي اصطکاک��ي (دانش��جو :جم��ال
الدين برزويي؛ اس��تاد راهنما :دکترس��روقد مقدم-
پژوهشکده مهندسي سازه)
 .15بررس��ي رفتار لرزه اي پلهاي بتني تير و
دال با دال پيوند(دانش��جو :حميدرضا پناهي؛ استاد
راهنما :دکتر واثقي -پژوهشکده مهندسي سازه)
 .16محاس��به ناهمس��انگردي س��رعت موج
برشي پسلرزههاي ش��بکه موقت بم و تاثير آن بر
تعيين محل رويدادهاي لرزه اي (دانشجو :مرواريد
س��اکي؛ اس��تاد راهنما :دکترجوان -پژوهش��کده
زلزلهشناسي)
 .17مطالعات آزمايشگاهي بر روي يک ميراگر
ويس��کوز غير خطي کنترل پذير براي س��ازههاي
جداس��ازي ش��ده پايه در حوزه نزديک (دانش��جو:
حس��ين پزش��کي؛ اس��تاد راهنما :دکترضيايي فر-
پژوهشکده مهندسي سازه)
 .18بررس��ي بره��م کنش ل��رزه اي لولههاي
ف��والدي مدف��ون اصل��ي و فرعي در ش��بکههاي
توزيع (دانشجو :محمدرضا عليخاني؛ استاد راهنما:
دکترحسيني -پژوهشکده مهندسي سازه)

زلزله بال نيست .پديدهاي طبيعي است که بيتوجهي
و عدم آمادگي ما از آن بال ميسازد
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قائم مقام پروژه آزمايشگاههاي پيشرفته پژوهشگاه:

پروژه آزمايشگاههاي مهندسي سازه و ژئوتکنيک،
منحصر به فرد و فرامنطقهاي است

پ�روژهي آزمايش�گاههاي پيش�رفتهي
مهندس�ي س�ازه و مهندس�ي ژئوتکنيک ،با
توج�ه به گس�ترهي تحقيقاتي ک�ه در زمينه
مهندسي س�ازه ،زلزله و ژئوتکنيک لرزهاي
در آن ص�ورت ميگيرد در زم�ره پروژههاي
بسيار مهم و فرامنطقهاي قرار دارد..
دکت��ر " محمد مهدي احمدي" ،نماینده رئیس
پژوهش��گاه در پ��روژه آزمايش��گاههاي پيش��رفته
پژوهش��گاه ،ضم��ن اع�لام مطل��ب ف��وق افزود:
موقعيت لرزهخيز کشور ايران و صدمات و خسارات
ناش��ي از زلزله و تبعات متعدد انس��اني ،اقتصادي،
اجتماعي و سياس��ي حاص��ل از زلزلههاي مخرب،
متخصصين ،سياس��تگزاران و دستاندرکاران را بر
آن ميدارد که تحقيقات پايهاي در مورد مهندس��ي
زلزله را از اهداف و برنامههاي اجرايي مهم کش��ور
قلمداد نمايند .روند پيش��رفت تحقيق��ات زلزله در
اي��ران و پيش��رو بودن پژوهش��گاه در بس��ياري از
زمينههاي تحقيقاتي زلزله ،لزوم گسترش فضاهاي
آزمايش��گاهي و پژوهش��ي را ايجاب مينمايد؛ لذا
طرح ايجاد آزمايشگاههاي پيشرفته مهندسي سازه
و مهندسي ژئوتکنيک در دستور کار پژوهشگاه قرار
گرفته است.
قائ��م مقام پ��روژه آزمايش��گاههاي پيش��رفته
پژوهش��گاه با منحص��ر به فرد خوان��دن اين طرح
در س��طح خاورميانه افزود :در اين طرح المانهاي
خاصي نظير :کف قوي و دي��وار عکسالعمل ،ميز
لرزان ،و دس��تگاه س��انتريفيوژ در نظر گرفته شده
است.
سيس��تم ك��ف ق��وي و ديوارعكسالعم��ل به
ل نمونههاي
ن تكيهگاه صل��ب جهت اتص��ا 
عن��وا 
آزمايش��گاهي و بارگ��ذاري بر آنها مورد اس��تفاد ه
قرار ميگيرد ،که ب��راي انجام آزمايشهاي بزرگ
س��ازهاي در محدودههاي عملکردي باال (س��ختي
زياد و عملکرد االستيک در تمام سطوح بارگذاري)
طراحي ش��ده است .طرح ارائه ش��ده در مجموع با
دارا ب��ودن پيشزمينه تجربي��ات موجود جهاني در
رابطه با س��ازه-هاي مشابه داراي مزاياي نسبي در
رابطه با معم��اري عمومي طرح بوده و از نقطهنظر
روشهاي اجراي س��ازه و حفظ تلرانسهاي ساخت
نيز تطابق مناسبي با شرايط ساخت سازههاي بتني
در داخل کشور دارد.
گ
دکت��ر احمدي امكان انجام تس��تهاي بزر 
ش ايمني
و مديري��ت بهين��ة آن در رابطه ب��ا افزاي 
ي آزمايشها
آزمايشات ،صحت نتايج ،سرعت برپائ 
ي عمومي كف و
و كاهش هزينهها ،انتخاب معمار 
ي مرس��و م و متداول
ديوار به نحوي كه با روش��ها 
ي بتني در داخل كش��ور ،امكان
س��اختس��ازهها 
س��اخت سريع و ارزان سازه فراهم باشد ،استفاده از
ي و يا
ي عدم ترك خوردگ 
ي بر مبنا 
معيارهاي طراح 
ل عرض ترك در بار س��رويس و در بار زلزله،
كنتر 
باال بردن سختي براي كاستن از اثر اندركنش ديوار
و كف قوي با سازه تحت آزمايش و همچنين عدم
تحريك پذيري ديناميكي سيستم تحت اثر بارهاي
عكسالعمليجكهاي هيدروليكي ،عدم اس��تفاده از

ص
بتنريزي حجي م در جهت كاس��تن از مسائل خا 
مرتبط با ساخت س��ازههايبتني ضخيم و سرعت
بخشيدن به ساخت سازه و امکان بازبيني و کنترل
تمام قطعات سازه پس از انجام هر آزمايش به جهت
کنترل مس��ئله ترکخوردگي و امکان جلوگيري از
گس��ترش ترک در س��ازه را از مزاياي عمومي اين
طرح برشمرد.
از آنجاي��ي که مديريت انج��ا م يك آزمايش با
افزاي��ش ابعاد س��از ه و يا افزاي��ش تعداد جك هاي
هيدروليك��ي و يا تع��داد كاناله��اي ثبت اطالعات
م��ورد نياز ،بگونهاي مضاع��ف پيچيده ميگردد ،در
طرح ارائه ش��ده نو ع خاص��ي از معماري كفقوي
و ديوارعكسالعمل پيش��نهاد گرديده اس��ت که با
ف ق��وي و همچنين
ي زيرين ك 
ي فض��ا 
بكارگي��ر 
ت ديوار عكسالعم��ل ،مديريت انجام
فضاي پش�� 
آزمايش��ات را در عمل سادهتر خواهد نمود .در اين
طرح ش��لنگهاي تغذية كنند ة جكهاي هيدروليكي
و يا كابله��اي انتقال اطالعات با عبور از قس��مت
ف و يا پش��ت ديوار ،سطو ح فوقاني كف و
نك 
زيري 
ل نموده و بدين ترتيب فضاي
ديوار را كمتر اش��غا 

عملکردي وسيعتر و مناسبتري را براي آزمايشهاي
بزرگ فراهم خواهد ساخت.
ي امكان اتصال نمونهها
همچنين فراهم س��از 
به صورت س��ري ع و با جانمائيدلخواه بر روي كف
و ديوار با قابليت تنظي��م دقيق موقعيت نمونهها و
ت در
ي��ا جكهاي هيدروليكي براي انجام آزمايش��ا 
ن ممکن و با هزينهه��اي کمت ر و نيز
حداق��ل زم��ا 
طراحي ديوار و كف ق��وي با در نظر گرفتن روش
ساخت و اجراي آن به طريقي که حفظ تلرانسهاي
ي در رابطه با ابع��اد ،ضخامتها و موقعيت
مش��خص 
ي نقاط مختلف سازه نسبت ب ه يكديگر در حين
نسب 
س��اخت ممکن باشد را از جمله مزاياي خاص طرح
مذکور دانست.
وي افزود :براي س��اخت و اجراي اين س��ازه
کف و ديوار مقاوم نزديک به 1900متر مکعب بتن،
 400ت��ن فوالد تقويتي و  100تن قطعات فوالدي
ساخته شده مورد نياز خواهد بود.
دکتر احم��دي در مورد ميز لرزان پژوهش��گاه
بينالملل��ي زلزلهشناس��ي و مهندس��ي زلزله که از
المانهاي مهم اين پروژه ميباش��د ،افزود :ساخت

اين ميز با توجه به نيازهاي پژوهش��ي فراوان براي
تحقيقات آزمايش��گاهي مهندس��ي زلزله در دستور
کار قرار گرفته است؛ که ابعاد آن  6*6متر و داراي
ش��ش درجه آزادي است که چنين ويژگيهايي در
نوع خود در تمامي دانشگاهها و موسسات پژوهشي
در سطح خاورميانه بينظير است.
وي گف��ت :ب��ر روي اي��ن ميز ميت��وان يک
س��اختمان  4طبق��ه را ب��ه صورت تم��ام مقياس،
م��دل و آزمايش کرد .منبع قدرت هيدروليکي ،ميز
و جکه��اي افق��ي و قائم و ديگ��ر ملحقات آن بر
اس��اس طراحي فني و توان آزمايشگاهي مورد نياز
پژوهش��کده مهندسي س��ازه از يکي از معتبرترين
شرکتها در اين زمينه خريداري شده است.
پي ميز لرزان که براي تحمل بارهاي ناش��ي از
وزن دستگاه و مدل روي آن و نيز بارهاي ديناميکي
حاصل از ارتعاش��ات ميز ،طراحي شده است ،نقش
مهم کنترل ارتعاشات و پايدارسازي حرکت سيستم
محرک روي آن را بر عهده دارد .اين پي بگونهاي
طراحي ش��ده اس��ت که انجام آزمايشات ميز لرزه،
ادامه در صفحه بعد
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پروژه آزمايشگاههاي مهندسي سازه و ژئوتکنيک ،منحصر به فرد و فرامنطقهاي است
ادامه از صفحه قبل

اختالل��ي در عملک��رد س��اختمان آزمايش��گاه و
س��اختمانهاي مجاور ايجاد نکند و مزاحمتي براي
آسايش پرس��نل حاضر در آزمايشگاه بوجود نياورد.
همچنين جنبههاي اقتص��ادي طرح پي مربوط به
ميز لرزان نيز مد نظر قرار گرفته است.
دکتر محمد مهدي احمدي گفت :در دس��تگاه
س��انتريفيوژ ،آزمايشه��اي ژئوتکنيکي با ش��تاب
گرانش تا حد ( 100gصد برابر ش��تاب ثقل) انجام
ميپذي��رد .محفظهي اين دس��تگاه ،يک اس��توانه
بتني اس��ت که دس��تگاه در اي��ن محفظه نصب و
با ش��تاب مورد نظ��ر ،حول محور خ��ود ميچرخد
و س��بد متصل ب��ه آن به هم��راه نمونههاي خاک
موجود در آن تحت شتاب مورد نظر قرار ميگيرند.
اين دستگاه نيز از ش��رکتي معتبر در زمينه ساخت
اين نوع تجهيزات خريداري ش��ده است .بازوي در
حال چرخش دستگاه س��انتريفيوژ ،نيروهايي را به

محفظ��ه و کف آن اعمال ميکند ک��ه اين نيروها
در طراحي محفظهي دس��تگاه و نيز پي آن مد نظر
قرار گرفتهاند.
قائم مق��ام پروژه آزمايش��گاههاي پيش��رفته
پژوهش��گاه در س��وهانک در م��ورد معماري اين
پ��روژه گفت :وجود ي��ک کتابخانه به مس��احت
 900مت��ر مرب��ع که با نگه��داري مناب��ع به روز
علم��ي اعم از مجالت و کت��ب تخصصي مربوط
به زلزله ،فيلمهاي آموزش��ي زلزله ،نرمافزارهاي
چند رسانهاي ميتواند جوابگوي نه تنها محققين
و اس��اتيد پژوهش��گاه باش��د ،بلکه امکان ارائهي
خدم��ات ارزن��ده ب��ه ديگ��ر موسس��ات علمي-
تحقيقاتي و دانش��گاهها را دارا ميباشد .همچنين
نظ��ر به وج��ود دورهه��اي تحصي�لات تکميلي
(کارشناسي ارش��د و دکتري) در پژوهشگاه ايجاد
فضاهاي آموزشي درخور اين طرح به صورت ويژه
مورد توجه قرار گرفته اس��ت ب��ه نحوي که اين

فضاها دسترسيهاي مناسب به کتابخانه و سايت
کامپيوتري و کالسها ،داشته باشند.
وي خاطرنش��ان ک��رد :ب��ا توجه ب��ه وجود
آزمايشگاه هاي ميز لرزان و کف و ديوار مقاوم،
در طرح معماري دو کريدور بازديد پيش-بيني
ش��ده است که از طريق اين کريدورها ميتوان
انجام آزمايشها را مشاهده نمود ..اين امر از اين
نظر حائز اهميت است که دانشجويان دورههاي
تحصيالت تکميل��ي ميتوانند از نحوهي انجام
و کيفيت آزمايشات و نتايج حاصل از آن ،بدون
واس��طه اطالع حاصل نمايند .اي��ن کريدورها،
همچنين ميتواند پذيراي ميهمانان پژوهشگاه
همچون دانشجويان دانشگاهها و دانشآموزان
م��دارس جه��ت آگاهي دادن نس��بت به نحوه
عملکرد زلزله و اثر آن بر روي سازهها ،خطرات
زلزل��ه و ارتقاء س��طح فرهنگ ايمن��ي در برابر
زلزله باشد.
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پيش نشانگري يونسفري توسط ماهواره تدوين
و اجرا شده است.
هـ) ايتاليا
در ايتاليا ،عمده تحقيقات در زمينه پيشبيني
زلزله بر عهده مرکز بينالمللي فيزيک نظري
( )ICTPو همچنين دانش��گاه ُرم ميباش��د.
در مرکز بينالملل��ي فيزيک نظري ،برنامهاي
با عن��وان  SANDبراي بررس��ي ديناميک
غيرخط��ي و کارب��رد آن در پيشبين��ي زلزله
طراحي شده که توسط دانشمندان گروه زمين
شناس��ي دانش��گاه  Triesteاداره ميش��ود.
ش��ايان ذکر اس��ت که اين برنامه تحقيقاتي با
همکاري گروهي از دانشمندان برجسته روسي
انج��ام ميش��ود .در دانش��گاه ُرم ،تحقيق��ات
اغلب ب��ر روي پيش نش��انگرهاي الکتريکي،
مغناطيس��ي و الکترومغناطيسي متمرکز شده
است.
ي) ايران
در ح��ال حاض��ر در اي��ران دو مرکز عمده "
مرکز مطالعات پيش نش��انگرهاي زلزله موسسه
ژئوفيزيک تهران" و " مرکز ملي پيشبيني زلزله
پژوهش��گاه بينالمللي زلزلهشناس��ي و مهندسي
زلزله" به طور جدي و مستمر بر مقوله پيشبيني
زلزله متمرکز شده اند.

 مرکز ملي پيشبيني
زلزله پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
مرک��ز مل��ي پيشبين��ي زلزل��ه از جمله زير
مجموعههاي پژوهشکده زلزلهشناسي پژوهشگاه
بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ميباشد

که در مهر ماه سال  1383تاسيس شد و با هدف
همکاري و هماهنگي جهت مطالعات پيشبيني
زلزله با مراکز علمي مختلف کشور؛ بهره برداري
بهين��ه از امکانات مراک��ز علمي داخل و خارج از
کش��ور جهت مطالعات پيشبين��ي زلزله به ويژه
اندازهگيري و تحليل پارامترهاي پيشنشانگري
زلزل��ه در مناطق با خطر باالي زلزله؛ تش��کيل،
توس��عه و ارزيابي بانک داده پيشنش��انگرهاي
زلزلههاي کش��ور؛ پايه ري��زي تحقيقات بنيادي
براي ش��ناخت فرآيندهاي فيزيکي -ش��يميايي
چش��مه زلزله قبل از رويداده��اي اصلي در حال
فعاليت ميباشد.
فعاليتهاي ناهنجار لرزهاي مانند پيشلرزهها،
وقفهه��اي لرزهاي ،تغييرات پارامترهاي چش��مه
و پوس��ته؛ تش��خيص و مدلس��ازي الگوه��اي
زماني -مکاني ل��رزهاي؛ فرابيني و الگوس��ازي
دگرريختي جنباي پوسته و رفتار گسلهاي فعال
به وس��يله اندازهگيريهاي ژئودزي و س��نجش
از دور GPS)،InSAR،EDMو ترازياب��ي
دقي��ق) ،مطالعات ديرينه لرزهش��ناختي و تحليل
انتق��ال و چکانش تنش؛ فيزيک هس��ته گذاري
و انتش��ار گس��يختگيهاي لرزهاي؛ اندازهگيري
و کنت��رل ناهنجاريهاي ميدان مغناطيس��ي و
الکترومغناطيس��ي زمين از جمله برنامههاي اين
مرکز است.
برنامههاي علمي اين مرکز شامل :ساماندهي
فعاليتهاي ش��بکه اي پيشبيني زلزله ،تشکيل
شبکه علمي براي پيشبيني زلزله ،تبيين مساله
پيشبين��ي زلزل��ه در ايران ،کارب��رد روشهاي
رياضي براي تشخيص الگو و تعيين خوشههاي
آتي رخ��داد احتمالي زمينلرزه ،ب��رآورد زمانها
و مکانه��اي پر بحران براي رخ��داد يک زلزله

و ايج��اد ش��ورا يا کميت��ه ارزياب��ي پيشبيني با
مس��ووليت و حجيت ت��ام از جمل��ه برنامههاي
علمي مرکز ملي پيشبيني زلزله است.
قابل ذکر اس��ت که اين مرکز در حوزههاي
تخصصي :ساماندهي دادههاي پيش نشانگري
زلزله و تهيه بانک پيش نش��انگرهاي زلزله در
ايران ،توسعه مطالعه بر روي پيش نشانگرهاي
زيستي ،ساماندهي پيش نشانگرهاي ژئوفيزيکي،
ژئودتيکي ،تغييرات اقليمي و احتمال ارتباط آنها
با مس��اله رخداد زمينلرزه ،اس��تفاده از فناوري
فض��ا در پيشبين��ي زلزله و ترکي��ب دادهها ،و
س��اماندهي فعاليته��اي پيشبين��ي با هدايت
فعاليته��ا و تلفيق اطالعات در ح��ال فعاليت
ميباشد.
برگزاري کارگاههاي تخصصي بينالمللي
زلزله در پژوهش��گاه ( تاکنون  59س��خنراني
تخصص��ي در اين کارگاهه��ا در زمينه آخرين
دس��تاوردهاي پيشبين��ي زلزل��ه و مطالعات
مربوط��ه ،تمرکز ب��ر روي ان��دازه گيريهاي
مرب��وط ب��ه ژئودينامي��ک ،تغيي��رات تنش و
نوس��انات آب زيرزميني و بررس��ي مربوط به
تلفيق دادههاي گوناگون زميني ارائه گش��ته)،
برگ��زاري چهار کارگاه تخصص��ي پيشبيني
زلزل��ه و کارگاه تخصص��ي مش��ترک ايران و
روس��يه در آذرماه س��ال  ،1388تالش براي
تهيه نقش��ههاي امکان رخ��داد زمينلرزه در
ايران بر اس��اس تلفيق دادههاي در دسترس
نظير :گسلهاي فعال ،زمينلرزههاي تاريخي
رخ داده و توج��ه ب��ه زمينلرزههاي خوش��ه
اي کوچ��ک و متوس��ط با توجه ب��ه اهميت
آنها در افزايش پتانس��ل خطر رخداد از جمله
فعاليتهاي��ي بوده که تاکن��ون در مرکز ملي

وي تصريح ک��رد :در طرح حاض��ر با توجه به
ويژگيه��اي ط��رح و اهميت عملک��رد در هنگام
زلزل��ه ،مطالعات خط��ر ويژهي س��اختگاه و تعيين
طيف طراحي انجام ش��ده اس��ت و طراحي سازه بر
اساس اين مطالعات ويژه انجام ميپذيرد.
دکتر احمدي در خاتمه افزود :با توجه به اهميت
فرامنطق��هاي اي��ن پ��روژه و آثار مثب��ت مطالعات
آزمايش��گاهي که بر اين پروژه مترتب است ،الزم
اس��ت که اين پروژه از حمايتهاي خاص مادي و
اجتماعي برخوردار باش��د و بدين منظور مطلوبست
ارگانه��ا و نهادهاي دولتي و س��ازمانهايي که به
نحوي در بهبود و پيش��رفت اين پ��روژه ميتوانند
س��هم بسزايي داش��ته باش��ند ،از جمله شهرداري
تهران ،شوراي محترم شهر ،دفتر طرحهاي وزارت
عل��وم و فناوري و ديگر نهادها ،تالش مضاعفي را
براي تکميل و به انجام رسانيدن اين پروژهي مورد
نياز و ملي بنمايند.

پيشبيني زلزله انجام شده است.
در ح��ال حاضر اين مرکز ب��ا ايجاد دو گروه
ژئودينامي��ک و فيزيک زمين فضا ،يک ش��بکه
علمي و برگزاري مرت��ب کارگاههاي تخصصي
پيشبيني زلزله ( تاکنون چهار کارگاه) مش��غول
فعاليت اس��ت .برگزاري نخستين همايش پيش
ياب��ي زلزله در س��ال  1387ني��ز از جمله ديگر
اقدامات صورت گرفته اين مرکز است.
 موسسه ژئوفيزيک تهران -
مرکز مطالعات پيش نشانگرهاي
زلزله
موسس��ه ژئوفيزيک دانش��گاه تهران ،مرکز
مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله را در تير 1384
تاس��يس نمود تا كار بر روي پيش نش��انگرهاي
زلزله را س��ازمان يافته آغاز نمايد و به بررسي و
تحليل پيشنشانگرهاي وقوع زمينلرزه ،هشدار
در خص��وص وقوع احتمالي زمينلرزه در مناطق
مختلف كش��ور به مس��ئوالن ذيربط و بررسي و
تحليل اخبار و شايعات مربوط به پيشبيني وقوع
زمينلرزه بپردازد.
مرك��ز مطالع��ات پيشنش��انگرهاي زلزل��ه
ب��ر اس��اس نشس��تهاي مختلف کارشناس��ي
اولويتهائي براي برنامهه��اي آتي خود در نظر
گرفته اس��ت ك��ه به صورت طرح جامع ش��امل
ثبت مشاهدات پيشنش��انگرهاي زلزله و تعيين
اولويتهاي طرحهاي پژوهش��ي ميباشد .در فاز
اول اين ط��رح جامع در نظر اس��ت پايگاه ثبت
مشاهدات پيشنشانگرهاي زلزله در تهران ايجاد
شود.
1. Pattern Recognition
2. Online

اعضاي خانواده خود را با اماکن مناسب و نحوه صحيح پناهگيري
هنگام وقوع زلزله آشنا کنيم
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آغاز بهار دانش
و سال تحصيلي جديد
مبارک باد

" الحکمة ضالة المؤمن فخذ
الحکمة ولو من اهل النفاق"
(نهج البالغه ،حکمت )80؛

حکمت گمشده مؤمن است؛
آن را بگير ولو از اهل نفاق.
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زيرنظر :روابطعمومي ـ سردبير :دکتر انوشيروان انصاري
دبير تحریریه :پروانه پيشنمازي
عکس :ربابه زاهدي ،کيوان گرجي ـ امور فني و هنري :پرويز آزموده
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عبدالخالق کلوايي ،عليرضا فريدونپور ،آرش اسالمی و عطیه محسنی
نشاني :تهران ،خيابان شهيد دکتر لواساني (فرمانيه) ،ديباجي شمالي ،خيابان ارغوان ،شماره 21
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بازديد اعضاي کميسيون
ميان دولتي اقيانوسشناسي ( ،)IOCاز پژوهشگاه

گروهي از متخصصان کميس��يون ميان دولتي
اقيانوس شناس��ي (  ،) IOCوابس��ته به يونسکو،
روز يکشنبه  12ارديبهشت ماه ،از پژوهشگاه بازديد
کردند.
ه��دف از اي��ن بازديد که با حض��ور نمايندگان
مرکز ملي اقيانوس شناس��ي نيز همراه بود؛ معرفي
و ش��ناخت بيشتر اين سه نهاد از يکديگر و بررسي

نقشه فوق معرف لرزه خيزي ايران ،طي سه ماه زمستان سال  1388ميباشد.
طي اين مدت  30رخداد لرزهاي با بزرگاي مساوي يا بيشتر از  4ريشتر در کشور
رخ داده است؛ که در اين نقشه با دايره مشخص شدهاند.
قابل ذکر است که اين زلزلهها توسط ايستگاههاي شبکه ملي لرزه نگاري باند
پهن پژوهش�گاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ،ثبت و با دقت تعيين
محل شده اند ،که در نقشه با مثلث مشخص شدهاند.
الزم به توضيح اس�ت که خوشبختانه زلزلههاي مذکور هيچگونه تلفات جاني
درپي نداشته است.

زمينههاي مشترک همکاريهاي متقابل بود.
اين گروه براي ش��رکت و تدري��س در کارگاه
آموزش��ي بينالمللي" هش��دار مخاطرات سونامي
مکران ( " )IOTWSکه از  11تا  15ارديبهشت
ماه س��ال ج��اري در مرکز ملي اقيانوس شناس��ي
برگزار گرديد ،به ايران سفر کردند.
قابل ذکر اس��ت که وقوع سونامي سال 2004

در اقيان��وس هند ،بي��ش از  220هزار نفر را به کام
م��رگ کش��يد و از آن تاريخ به بع��د اقيانوس هند
به عنوان منطقه س��ونامي خي��ز معرفي گرديد که
مس��تلزم طراحي و نصب سيس��تم هشدار سونامي
شناخته ش��د .منطقه مکران نيز که حد فاصل بندر
کراچي در کش��ور پاکستان تا بندر جاسک در ايران
قرار دارد نيز شامل اين طرح ميباشد.

نقش�ه فوق معرف لرزه خيزي ايران ،طي س�ه ماه بهار سال  1389ميباشد.
طي اين مدت  22رخداد لرزهاي با بزرگاي مساوي يا بيشتر از  4ريشتر در کشور
رخ داده است؛ که در اين نقشه با دايره مشخص شدهاند.
قابل ذکر است که اين زلزلهها توسط ايستگاههاي شبکه ملي لرزه نگاري باند
پهن پژوهش�گاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ،ثبت و با دقت تعيين
محل شده اند ،که در نقشه با مثلث مشخص شدهاند.
الزم به توضيح اس�ت که خوشبختانه زلزلههاي مذکور هيچگونه تلفات جاني
درپي نداشته است.

