
1سال هفتم، شماره هفدهم و هجدهم، بهار و تابستان1393 1سال هفتم، شماره هفدهم و هجدهم، بهار و تابستان1393

در آستانه بيست و پنجمين سالگرد تاسيس پژوهشگاه
پيرو تصميم يونسـكو مبنى بر تاسـيس يك موسسـه جامع در حوزه علوم و مهندسـى 
زلزلـه در منطقـه غرب آسـيا، جمهورى اسـالمى ايـران از بين كشـورهاى متقاضى انتخاب 
و در قالـب قطعنامـه DR/250 بيسـت و چهارميـن مجمـع عمومـي يونسـكو، تاسـيس 
«موسسـه بيـن المللـي زلزله شناسـي و مهندسـي زلزلـه» به دولت ايـران پيشـنهاد گرديد. 
پـس از تصويـب هيـات محتـرم وزيـران وقـت و تائيـد و صـدور مجـوز شـوراي گسـترش 
آمـوزش عالـي، راه انـدازى موسسـه درتاريـخ 12 آذرمـاه 1368 طى حكمى از طـرف وزير 
محتـرم علـوم وقـت ابـالغ گرديـد. در پاييـز 1378 نيـز، بـر اسـاس مصوبـه چهارصـد و 

هشـتمين جلسـه شـوراي گسـترش آمـوزش عالـي، موسسـه به پژوهشـگاه ارتقـا يافت.
شـايد پژوهشـگاه اوليـن سـازمانى در دنيا بـود كه با يك نـگاه علمى جامـع در تمامى 
زمينـه هـاى پژوهشـى و آموزشـى مرتبـط با زلزلـه تعريـف و پيشـنهاد مى گرديـد. توصيه 
يونسـكو بـراى تاسـيس «موسسـه بين المللـي زلزله شناسـي و مهندسـي زلزلـه» در ايران، 
از تجربيـات گرانقـدر دنيـا در خصـوص ضرورت شـكل گيرى سـازمانى با چنيـن مختصاتى  
نشـأت مـى گرفـت تـا اثربخشـى باالتـرى را  بـراى ايـران و در يـك نـگاه وسـيع تـر بـراى 
منطقـه رق ـم بزنـد و ايـن عليرغـم وجـود سـازمانهاى مختلـف در كشـور بود كـه هريك از 
آنهـا در زمينـه اى خـاص از زلزلـه ماموريـت هايـى را نيـز بـر عهده داشـتند. ايـن ضرورت 
الزامـاً بـه معنـاى پاسـخ به يـك تقاضاى سـامان يافته در خصـوص تدوين و اجـراى برنامه 
جامـع آموزشـى و پژوهشـى كاهـش آسـيب پذيرى كشـور در برابـر زلزله در زمان شـكل گيرى 
«موسسـه» نبـود و مى بايسـت بـه موازات سـازماندهى فعاليتهاى آموزشـى و پژوهشـى در 
تمامـى حـوزه هـاى علـوم و مهندسـى زلزلـه، تقاضـاى اسـتفاده از نتايـج ايـن فعاليتها در 

كشـور و هـم در يـك نـگاه راهبردى تـر در منطقـه ترويج مـى گرديد.
 آغـاز به كار پژوهشـگاه با وقوع زمين لرزه شـديد منجيل-رودبار در خـرداد1369 مصادف 
گرديـد؛ حادثـه اى كـه بـه عنـوان يـك نقطـه عطـف در تاريخ وقـوع زمين لـرزه هاى قـوى در 
ايـران، نقـش عمـده اى را در ايجاد تحرك جدى در پژوهشـگاه تازه تاسـيس و همچنين سـاير 
نهادهـاى علمـى و اجرايـى كشـور ايفا نمود. شـكل گيرى و توسـعه پژوهشـگاه در بسـيارى از 
حـوزه هـا نـوآورى هايـى را نيـز بـه ارمغـان آورد؛ طراحـى و اجـراى اوليـن برنامه هـاى آموزش 
همگانـى، برگـزارى اوليـن دوره هـاى آمـوزش هـاى تخصصى كوتـاه مدت مهندسـى زلزله، 
راه انـدازى اوليـن دوره كارشناسـى ارشـد مهندسـى زلزله، راه اندازى اولين شـبكه لـرزه نگارى 
بانـد پهـن كشـور، راه انـدازى اوليـن آزمايشـگاه ديناميـك خـاك، ديناميك سـازه و ميـز لرزه 
كشـور نمونـه هايى از آنهاسـت. اين دسـتاوردها ثمره تالش جمعى همكارانى بـود كه با تمامى 
توان حركتى ارزشـمند را در كشـور سـامان بخشيدند و پژوهشـگاه را به يك موسسه پژوهشى 

پيشـتاز در ايـران و بـه يـك حيثيت طراز بـاال در عرصه بيـن الملل تبديـل نمودند.
بـه مـوازات ايـن تحـركات اساسـى در حـوزه آمـوزش و پژوهـش، پژوهشـگاه تعامـالت 
جـدى و مسـتمرى را در تمامى حوزه ها با دسـتگاه هاى اجرايى، سـازمان مديريـت و برنامه ريزى 
وقـت، مجلس شـوراى اسـالمى و مجمع تشـخيص مصلحت به عنوان يك ضـرورت و مكمل 
اثـر بخش كار آموزشـى و پژوهشـى، در دسـتور كار قـرار داد. براى اينكـه فعاليت هاى علمى 
در كشــور و حاكميت مشتــرى داشته بـاشند اين سـرمايه گـذارى هــا و تعـامالت الــزامى و 
اجتناب ناپذير اسـت. سياسـت هاى ابالغى كالن نظام در حوزه «پيشـگيرى وكاهش خطرات 
ناشـى از سـوانح طبيعـى و حوادث غيرمترقبـه»، مصوبات مجلس در حوزه بهسـازى و مقاوم سـازى 
سـاختمان هـا و تاسيسـات مهـم بويـژه در حـوزه مـدارس، تهيه دسـتورالعمل هاى بهسـازى 
در قالـب سـازمان مديريـت و ... نمونـه هايـى از تاثير تالش هـاى همكاران ما در پژوهشـگاه و 

سـاير موسسـات تحقيقاتى، اجرايى و سياسـتگذارى كشـور است. 
حـال در آسـتانه بيسـت و پنجمين سـالگرد تاسـيس پژوهشـگاه، همچنـان چالش هاى 
اساسـى پيـش روى ماسـت و مـا بايسـتى بـا تمامـى تـوان و بـا اسـتفاده از همه ظرفيـت ها، 
ضمـن حفـظ نقش پيشـتاز و محـورى خود به عنـوان اصلى تريـن مركز تحقيقاتى پشـتيبان 
سياسـت هـاى كالن كشـوردر حـوزه زلزله، جايـگاه برتر علمى پژوهشـگاه در منطقه آسـياى 
جنـوب غربـى را  نيـز بازسـازى نماييم. آسـيب پذيرى كشـور حتـى در مقابل زمين لـرزه هاى 
متوسـط، همچنان بسـيار باالسـت و بى ترديد وقوع زمين لرزه هاى شـديد در شـهرهاى بزرگ 
و كالن شـهرها، خسـارات جانـى و مالـى بمراتـب سـنگين تـرى را بر كشـور تحميـل خواهد 
نمـود. وسـعت و گسـتره اين خسـارات مى توانـد امنيت ملى ما را خدشـه دار نمايـد و اين امر 
ضـرورت توجـه و سـرمايه گـذارى در مقولـه زلزلـه در كشـور را در حـد و انـدازه يـك موضوع 
امنيـت ملـى، بيـش از پيش نشـان مـى دهد. حفظ جـان و مال مـردم در حال و آينده كشـور 
عزيزمـان تنهـا در سـايه تعميـم  هميـن نـگاه بـه موضوع كاهـش آسـيب پذيرى لـرزه اى 
كشـور و تبديـل فاجعـه هاى انسـانى و اقتصادى احتمالى آتى به سـوانح طبيعى قابل كنترل 
و مديريـت، ميسـر اسـت و انتظـار مـى رود هميـن سياسـت در دولـت تدبيـر و اميـد، بعنوان 

راهبـرد اصلـى نظـام در موضـوع زلزلـه در كشـور تعريـف و مبناى عمل قـرار گيرد. 
مدير مسوول

  گزارش بازديد گروه شناسايى پژوهشگاه از منطقه زلزله زده مورمورى
 كسب مقام دانشجويان پژوهشگاه در نخستين مسابقه ملى طراحى لرزه اى سازه ها
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با حضور معاون وزير علوم
مراسم توديع و معارفه رياست پژوهشگاه 

برگزار شد
مراسـم توديـع رييـس پژوهشـگاه و معارفـه 
رييـس جديـد، با حضور معـاون پژوهش و فناورى 
وزارت علوم؛ روز سـه شـنبه، سـوم تيرمـاه 1393، 

در پژوهشـگاه برگزار شـد.
در ايـن مراسـم كـه بـا حضـور اعضاى هيـات علمـى، كاركنان و دانشـجويان پژوهشـگاه در 
سـالن همايـش پژوهشـگاه صورت گرفـت؛ دكتر "عباسـعلى تسـنيمى" در مراسـم توديع خود 
بـه نقـش مهـم، تعييـن كننـده و واالى پژوهشـگاه در ايمنى و آينـده علمى كشـور تاكيد نمود.
دكتـر "محمدكاظـم جعفرى"، رييس جديد پژوهشـگاه، ضمن تقدير از زحمات هشـت سـاله دكتر 
تسـنيمى و با اشـاره به ظرفيت هاى جديدى كه در اين مدت براى پژوهشـگاه فراهم شد، خاطرنشان كرد: 
بـا توجـه به مسـووليت هـاى خطيرى كه بـر عهده پــژوهشگاه در آينـده  پيش روسـت؛ از همه 

اين ظرفيت ها كه بالطبع سـرمايه هاى پژوهشـگاه محسـوب مى شوند، اسـتفاده خواهد شد.
دكتـر جعفـرى افـزود: نكتـه بـارز فعاليـت هاى پژوهشـگاه در آن اسـت كـه عالوه بـر انجام 
كارهـاى علمـى، بـر موضوعـات جـارى زندگـى مـردم نيـز بـه صـورت عملـى تاثير مى گـذارد؛ 
چـرا كـه فعاليـت هـاى پژوهشـگاه در هر دو جنبـه مردمى، بـا ايجـاد و ارتقاى فرهنـگ ايمنى 
و مسـوولين، بـا ايجـاد دغدغـه در زمينـه زلزلـه، اثـرات مثبتـى گذاشـته اسـت كه قطعـاً اين 

جايـگاه در آينـده نيـز بايد حفظ شـود.
رياسـت جديـد پژوهشـگاه در پايـان افـزود: ترويـج و تثبيت ايـن جايگاه نيازمنـد همدلى و 

تـالش جـدى همه اعضاى پژوهشـگاه اسـت.
در ادامـه ايـن مراسـم، معـاون پژوهـش و فنـاورى وزارت علـوم بـا اشـاره به تغييـر مديريتى 
پيـش آمـده در پژوهشـگاه گفـت: آنچـه كه مقصد و هـدف وزارت علـوم از فعاليـت مجموعه هاى 
علمى و پژوهشـگاه ها تلقى مى شـود؛ هويت بخشـى به پــژوهشگاه ها و واگــذارى مســووليت ها 
بر عهده خودشـان اسـت. همچنين از ديگر مقاصد وزارتخانه رشـد و اعتالى پژوهشـگاه اسـت كه 
در ايـن مسـير تغييـر و تحوالت طبيعى اسـت. چـرا كه افرادى كه مسـووليت را واگـذار كرده و يا 
آن را مـى پذيرنـد همـه از يـك سـلك بوده و دغدغـه اى جز اعتـالى مجموعه تحـت تصدى خود 
ندارنـد و در ايـن زمينـه اگـر چـه گاهى اختالف سـليقه پيـش مى آيـد، اما نيت، هـدف و حركت 

در يك راسـتا و در جهت رشـد و تعالى اسـت.
دكتـر "وحيـد احمـدى" داشـتن برنامـه اى راهبـردى، عملياتـى و تدويـن و بازنگـرى در 
ماموريـت هـاى حاكميتى، شناسـايى ظرفيـت هاى موجود و يـا ايجاد و بهـره بـردارى از ظرفيت هاى 
نويـن، توانمندسـازى نيروهـاى موجـود، ايجـاد فضاى مشـاركتى و با نشـاط و اميـد و نيز توجه 
كمـى و كيفـى به حوزه پژوهش و آموزش، بسـط و گسـترش ارتباطـات و تعامالت علمى بين المللى 

و... را از جملـه اهـداف وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاورى عنـوان كرد.
در پايـان ايـن مراسـم لـوح سـپاس و تقديـر و نيـز هديـه اى نفيس به رسـم يادبـود، كه از 
سـوى اعضـاى هيـات علمـى پژوهشـگاه تهيه شـده بود، تقديم دكتر عباسـعلى تسـنيمى شـد.

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
برگزار مى كند:

هفتمين كنفرانس بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
28 تا 30 ارديبهشت 1394
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در اين شماره مى خوانيد:

از راست: آقايان دكتر: تسنيمى، احمدى و جعفرى
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پـژوهشگــاه  دانشجـویــان 
بیـنالــمللى زلــزلهشنــاسى و 
طــراحى  بـا  زلــزله  مهندسـى 
سـازههــایى مقــاوم در بـــرابر 
زلزلـه، موفق به کسـب مقامهاى 
چهـارم و پنجـم در اولیـن دوره 
لـرزهاى  ملـى طراحـى  مسـابقه 

سـازههـا شـدند.
مسـابقه  از  دوره  ایـن  در 
31 و  30 روزهـــاى طـى  کـه 
اردیبهشـت مـاه و بـه همـت دانشـگاه صنعتى خواجـه نصیرالدین طوسـى و دانشـگاه 
اسـتان  تیـم از دانشـجویان رشـته عمـران از 15 صنعتـى امیرکبیـر برگـزار شـد؛ 18
کشـور شـرکت داشـتند کـه ملـزم به طراحـى سـازههایـى از چوب بالسـا و بـه ارتفاع 
طبقـه بودنـد که از نظر سـاخت و معمارى، ابعـاد، وزن، مقاومت  در 20 تـا 1/70 1/50

و رفتـار لـرزهاى و نیـز بارگـذارى مـورد ارزیابـى هیـات داوران قرارگرفـت.
قابـل ذکـر اسـت که از پژوهشـگاه بیـنالمللى زلزلهشناسـى و مهندسـى زلزله، دو 
گـروه سـه و چهـار نفره شـرکت داشـتند کـه به ترتیـب موفق به کسـب مقـام چهارم 

و پنجم این مسـابقه شـدند.
خطرپذیـرى  رشـته  ارشـد  کارشناسـى  مقطـع  دانشـجوى  فراهانـى" "حمـزه 
و مدیریـت بحـران پژوهشـگاه و عضـو گـروه چهارنفـره کـه مقـام پنجـم را در ایـن 

دوره از مسـابقه کسـب کردنـد، در 
خصوص طـرح مذکور گفت: سـازه 
طراحـى شـده گـروه مـا بر اسـاس 
آییـن نامـه مسـابقه از چوب بالسـا 
و  40x40 در ابعـاد و ارتفـاع 1/5
گـرم  کیلـو و 490 یـک  بـه وزن 
و  ضلعـى  8 سـازهاى  کـه  بـود 
ملهـم از معمـارى قدیمـى ایرانـى 
و بـرج میـالد تهـران بـوده و رونـد 

طراحـى و سـاخت آن در پژوهشـگاه، حـدود دو مـاه بـه طـول انجامیـد.
وى افـزود: ایـن طـرح بـا همـکارى مهـران طاهرخانـى، پیمـان امیـن پـور، پرهام 
جلیلونـد و اینجانـب و نیـز بـه راهنمایى اسـاتید پژوهشـگاه، آقایان: دکتر امیـد بهار و 

دکتـر محمدقاسـم وتـر تمیجانى صـورت گرفت.
"محمـد افشـارى"، دانشـجوى رشـته سـازه پژوهشـگاه و عضـو گروه سـه نفـرهاى 
کـه مقـام چهارم این مسـابقه را کسـب کردنـد، در مورد طـرح مذکور گفت: سـازهاى را 
Dia gride کـه گـروه مـا طراحـى و اجـرا نمـود از یک سیسـتم جدید سـازهاى بـه نـام
برخـوردار بـود که فاقد سـتون بـوده و عملکرد خرپایى داشـت. این سـازه ملهم از برج 
بود؛ کـه ضمن مقایسـه رفتار لـرزهاى آن با  هرتـز آمریـکا بـه معمـارى "نورمن فاسـتر"

یک سـازه قاب خمشـى، مشـخص شـد کـه در زلزلـه عملکرد بهتـرى دارد.
وى افـزود اعضـاى گروه ما شـامل: سـعید طبایى، محمد افشـارى و بهـادر ضیایىمهر 
بـود کـه راهنمایـى آن توسـط اسـاتید پژوهشـگاه آقایـان: دکتـر منصـور ضیایـىفر و 

دکتـر امید بهـار صـورت گرفت.

در پى دیدار دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو با رییس و معاونان پژوهشگاه مطرح شد:
بین کارکردهاى یونسکو و پژوهشگاه بینالمللى زلزلهشناسى ارتباط تنگاتنگى وجود دارد 

دبیر کل کمیسیون ملى یونسکو: بین کارکردها و مجموعه فعالیت هاى یونسکو و پژوهشگاه بین المللى زلزلهشناسى و مهندسى زلزله ارتباط تنگاتنگى وجود دارد.
وقت  رییس فروردین مـاه، ضمن دیدار بـا رئیس، معاونـان و جمعى از اسـاتید پژوهشـگاه، با توضیحـات بعـد از ظهـر روز یکشـنبه ،24 دکتـر "محمـد رضـا سـعید آبـادى"
بـا اهـداف و وظایف پژوهشـگاه آشـنا شـد و ضمـن اعالم مطلـب فوق افزود: کمیسـیون ملى یونسـکو در راسـتاى دو هـدف غایى اش  پژوهشـگاه، دکتـر "عباسـعلى تسـنیمى"
ارتقـاى کیفـى و بهبـود زندگى مـردم"، یکى از مهمترین اسـتراتژى هایش کاهـش خطر پذیرى و مدیریت ریسـک در برابـر بالیاى طبیعى  و  " "صلـح و آرامـش مـردم جهـان"

و بویـژه زلزلـه اسـت و از ایـن حیث ارتبـاط تنگاتنگى بیـن کارکردهاى یونسـکو با پژوهشـگاه وجود دارد.
وى ضمن تاکید به توانمندى و نقش موثر پژوهشگاه در دستیابى به ایمنى در برابر زلزله، توجه ویژه به موضوع زلزله را ضرورى دانست.

دکتـر سـعیدآبادى خاطـر نشـان کـرد: کمیسـیون ملـى یونسـکو در حـوزه فرهنگ سـازى، آموزش همگانـى و نیز عمومى سـازى دانـش زلزلـه در جامعه، مى توانـد در کنار 
کننده فعالیت هــاى پژوهشگــاه بـوده و در  مى تــواند تقویت پژوهشـگاه همراهـى کننـده مــوثرى باشـد. ضمـن اینکـه این همــراهى و همگــرایى و حضــور نام "یونسـکو"

سـازى نام پژوهشـگاه نقـش تعییـن کننده اى ایفـا کند.  برجسـته
وى در ادامـه سـخنانش، تبـادل شـبکه ارتباطـى موجـود در یونسـکو و پژوهشـگاه جهـت اطـالعرسـانى و آمـوزش مفاهیـم دانش زلزلـه و مقـوالت مربوطه بـا همراهى و 
یونسـکو"، اعطـاى بـورس تحصیلى کوتاه مدت از سـوى پژوهشـگاه به دانشـجویان کشـورهاى دیگـر از طریق کانال هـاى ارتباطى و اطالعاتى یونسـکو  و " پژوهشـگاه" نشـان"

و ایجـاد کرسـى یونسـکو در دل پژوهشـگاه را ازجملـه زمینـههـاى پیشـنهادى خود در راسـتاى همکارى بـا پژوهشـگاه ذکر نمود. 
معــاون برنــامهریــزى و پشتیبــانى و دبیـــر هفتمین کنــفرانس بینالمللى زلزلهشناسـى و مهندسـى زلزله با معرفى این  کــامبد امینى حسـینى" در ادامه دکتــر "

کنفرانـس، محورهـا و اهـداف آن را تشـریح نمود.
کنفرانس مذکور را محمل علمى معتبر و شناخته شدهاى در سطح منطقه و بینالملل عنوان کرد. وى ضمن معرفى سایت کنفرانس به نشانى www.see7.org؛

دکتـر امینـى حسـینى افـزود: در ایـن کنفرانـس که هر چهار سـال یکبار توسـط پژوهشـگاه برگزار مىشـود؛ عالوه بر تبـادالت علمى، توانمندىهاى کشــور و پژوهشـگاه 
بیشـتر نمـود یافته و بـه جامعه بیـنالملل معرفى مـىگردد.

در پایـان رییـس پیشـین پژوهشـگاه، خاطر نشـان کرد: پژوهشـگاه به لحاظ وظایف اساسـنامهاى خـود، تبادالت و کنـش و واکنشهاى علمـى بینالمللى دارد و در راسـتاى 
غفلـت خودآگاهانـهاى کـه در زمینـه موضـوع زلزلـه موجـود اسـت؛ خـود را موظـف و مسـوول مى دانـد که در راسـتاى افزایـش ایمنـى در برابر زلزله نـه تنها در داخل کشـور 

بلکـه در منطقـه نیـز ماحصـل تجربیـات و یافتههاى علمـى را به اشـتراك گذارد.
دکتـر تسـنیمى تصریـح کـرد: بـا برگـزارى ایـن کنفرانـس فضایى بوجـود مى آید کـه پژوهشـگاه بتواند در ایـن راسـتا تاثیرگذار باشـد و در ایـن بین همراهـى و همکارى 

کمیسـیون ملـى یونسـکو میزان ایـن تاثیرگـذارى را مضاعف خواهـد نمود.

چهارم و پنجم دانشجویان پژوهشگاه در نخستین دوره مسابقه ملى طراحى لرزهاى سازهها کسب مقامهاى
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گزارش گـروه شناسایى پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله از مناطق 
آسیب دیده آبدانان- دهلران

زلزله 27 مرداد مورمورى
گزارش از: مهرداد مصطفى زاده1،  على اصغر متقى2، محمد داوودى3،  افشین کالنترى4

سـاعت 7:02 دقیقـه صبـح روز 27 مـرداد 1393، مطابـق بـا 18 آگوسـت 2014  مقدمـه:
زلزلـه اى بـا بـزرگاى 6 در مقیـاس امـواج پیکـرى و حـدود 6/2 در مقیـاس بزرگى گشـتاورى 
جنـوب بخـش مورمـورى شهرسـتان آبدانـان در اسـتان ایالم را لرزاند. بر اسـاس اعالم شـبکه 
شـتابنگارى ایـران، بیشـینه شـتاب ثبـت شـده در ایسـتگاه آبدانـان برابـر با 223 سـانتى متر 
بـر مجـذور ثانیـه بوده اسـت. ایـن زلزله بـا پس لـرزه هاى نسـبتاً شـدید متعدد تا حـدود 5/8 
همـراه بـوده اسـت. لـرزه هـاى ناشـى از زلزله اصلـى در محدوده شـمال اسـتان ایالم، شـمال 
اسـتان خوزسـتان و غرب اسـتان لرسـتان احسـاس شـد. وقوع دو پیش لرزه با بزرگاى 3 و 5 
در شـب پیـش از رویـداد اصلـى باعـث اعالم هشـدار به سـاکنان از سـوى مسـووالن مدیریت 
بحـران اسـتان در منطقـه گردیـد. بـا توجه بـه زمان وقـوع، هشـدارهاى قبلى، شـدت لرزه اى 
و وضعیـت سـاخت و سـاز سـاختمان ها در منطقـه، ایـن رویـداد بـا کشـته اى همراه نبـود؛ اما 
آمـار مصدومـان ناشـى از لـرزه اصلـى و پـس لرزه هـاى آن  بیـش از 400 نفر گـزارش گردید. 

روسـتاهاى محـدوده جنـوب و شـرق مورمـورى بیشـترین آسـیب ها را تجربـه نموده اند. 
بالفاصله پس از زلزله، گروهى از پژوهشـگران پژوهشـگاه بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى 
زلزلـه بـه منظـور بررسـى آسـیب هاى ناشـى از ایـن زلزلـه بـه منطقه اعزام شـدند. ایـن گروه 
ضمـن نصـب دسـتگاه هاى لـرزه نـگار در منطقه شـمال اسـتان خوزسـتان تا محـدوده کانون 
زلزلـه بـه بازدیـد پیامدهاى ژئوتکنیکى، آسـیب هاى سـازه اى و آسـیب هـاى وارده به خطوط 
آب، بـرق و حمـل و نقـل در منطقـه زلزلـه زده از جمله سـیاه گل، آب انار، آبطـاف، مورمورى، 
لرغـه، سـراب بـاغ، هزارانى، آبدانـان، تختان، گنـداب، انجیره، میمه، ملکشـاهى، ایالم، دشـت 
عبـاس، امامـزاده عبـاس، محـور آبدانـان - مورمـورى – دشـت عبـاس، بنـد انحرافـى موالب 
پرداخـت. کـه در ادامـه، گـزارش خالصـه اى از مشـاهدات و نتایـج بررسـى هاى مقدماتى این 

گـروه را مالحظه خواهیـد نمود:

زلزله شناسى. 1

شـکل (1) رومرکـز ایـن رویداد را براسـاس لرزه نگاشـت هاى ثبت شـده در شـبکه 
ملـى لـرزه نـگارى باند پهن پژوهشـگاه کـه در مختصـات 32/65 درجه عرض شـمالى 
و 47/72 درجـه طـول خـاورى قـرار دارد، نشـان مـى دهد. عمـق زمین لـرزه در حدود 

14 کیلومتر گزارش شـده اسـت.

شکل 1: مـوقعیت مـرکز سطحى زمین لـرزه 1393/05/27 مورمــورى تعیین شده در شبکه ملى 

لرزه نگارى باند پهن پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله (ستاره قرمز)

بـا در نظـر گرفتـن نتایـج حاصـل از آنالیـز داده هـاى ثبـت شـده در شـبکه هـاى 
لـرزه نـگارى ملـى و بیـن المللى ایـن زمین لـرزه با بـزرگاى گشـتاورى 6/2 زمیـن لرزه 
اصلـى محسـوب مى گـردد. محاسـبه رومرکـز زمین لـرزه در شـبکه هاى داخل کشـور 
از ضریـب صحـت بـاال برخـوردار بـوده، به گونـه اى که میـزان خطا در محاسـبه عرض 
و طـول جغرافیایـى بـه ترتیـب2/5 و 4/8 کیلومتـر مـى باشـد. همچنیـن بـه اسـتناد 
اطالعـات بـه دسـت آمـده بیـش از 80 درصـد پـس لـرزه هـا در عمـق کمتـر از 15 
کیلومتـر حـادث گردیـده اسـت. باتوجـه بـه آنالیز مجمـوع پس لـرزه هاى ثبت شـده، 
ضریـب اعتمـاد قابـل قبول بـراى پس لرزه هـاى مرتبط با شـوك اصلـى داراى بزرگاى 
m). همچنیـن نتایـج حاصـل از اطالعات ثبت شـده در 

c
بیـش از 2/7 مـى باشـد (2/7=

شـبکه هـاى داخـل و خـارج کشـور سـازوکار غالـب ایـن زمیـن لـرزه از نوع فشـارى با 

اندکـى مولفـه امتـداد لغـز همـراه مى باشـد. بـا عنایت بـه رومرکـز زمین لـرزه اصلى و 
توزیـع پـس لـرزه ها؛ گسـل مسـبب این زمین لــرزه گسـل جبهه کوهسـتان معــرفى 

شـود. مى 

نقشه هاى هم شدت . 2

بـرآورد منحنـى هـاى هـم شـدت بـر اسـاس مشـاهده آسـیب در سـاختمان هـا 
و اجـزاى داخـل آنهـا، مخاطـرات ژئوتکنیکـى (سـقوط سـنگ، گسـیختگى و زمیـن 
لغـزش) و میـزان احسـاس شـدت زلزلـه و تاثیرگذارى آن بـر سـاکنان منطقه صورت 
گرفـت. بـه ایـن ترتیب، منحنـى هاى هم شـدت بر مبنـاى واحد اصالح شـده مرکالى 

بـر روى نقشـه بـرآورد گردید.
بـر اسـاس مشـاهدات انجـام یافته سـاختمان هـاى موجـود در منطقه زلزلـه زده را 

مـى تـوان بـه تفکیک زیـر بیـان نمود:
سـاختمان هاى شـهرى و دولتـى مشـاهده شـده در آبدانـان و مورمـورى بـه طـور 
عمده سـاختمان هاى بتن آرمه، فوالدى و مصالح بنایى با کــالف بندى تقسـیم مى شـوند. 
در سـاختمان هاى روسـتایى نیز سـاختمان هاى سـنگى و سـاختمان هـاى مصالح 
بنایـى بـا کالف بتنـى و دیوارهـاى باربـر آجـرى بیشـترین تعـداد بناهـا را بـه خـود 

داده اند. اختصـاص 
در بخـش قابـل توجهـى از محـدوده تحـت تاثیـر زلزلـه کـه روسـتا یا سـکونتگاه 
قابـل توجهـى مشـاهده نگردیـد، بـرآورد شـدت زلزلـه بـر اسـاس مشـاهده مخاطرات 

ژئوتکنیـک لـرزه  اى صـورت گرفته اسـت.
در نتیجـه مشـاهدات ذکـر شـده در مناطـق مذکـور، منحنـى هـاى هم شـدت به 

صـورت شـکل 2 بـراى این رویـداد پیشـنهاد مـى گردد.

شکل 2: منحنى هاى هم شدت زلزله 27 مرداد 1393 مورمورى

مخاطرات ژئوتکنیک لرزه اى. 3

تجـارب زلزلـه هاى گذشـته با بـزرگاى نزدیـک به زلزلـه مورمورى نشـان مى دهد 
کـه در بررسـى شـواهد بـه  جـاى مانـده از یـک منطقـه زلزلـه زده، وقـوع مخاطـرات 
ژئوتکنیـک لـرزه اى شـامل روانگرایـى، اثـرات سـاختگاه، اثـرات توپوگرافـى، زمیـن  
لغـزش، ریزش سـنگ، فرونشسـت زمین و نشسـت کوله هـاى پل ها امر محتملى اسـت. 
برخـى از ایـن پدیـده  ها در مناطق کوهسـتانى و برخى در مناطق دشـت اتفـاق مى افتد.
اکثـر روسـتاها و شـهرهاى منطقـه زلزلـه زده کـه در جنـوب اسـتان ایـالم واقـع 
شـده انـد، یـا در دامنـه  هاى کوه هـاى کبیرکـوه و دینـار کوه احداث شـده  انـد و یا در 
دشـت مسـطح و پهناور جنوب رشـته  کـوه هاى مذکور (دشـت عباس) قـرار گرفته اند. 
شـهرهاى آبدانان و مورمورى و روسـتاهاى سـمت شـمال مورمورى جزو دسـته اول و 
روسـتاهاى جنـوب مورمـورى جزو دسـته دوم قـرار مى گیرنـد. در مناطق دسـته اول، 
پدیـده زمیـن  لغـزش و ریزش سـنگ در جاده هاى بین شـهرى و احتمـال وقوع اثرات 
سـاختگاه و توپوگرافـى مشـاهده گردیـد. لیکن در مناطق دسـته دوم (بجز سـدها که 
بـه صـورت جداگانـه پرداختـه خواهد شـد) مـوردى از مخاطـرات ژئوتکنیک لـرزه  اى 

مشـاهده نشد.
درمجمـوع، زمیـن لـرزه مذکـور از نظـر وقـوع مخاطـرات ژئوتکنیک لـرزه اى، جزو 
زلزلـه هـاى کـم مخاطـره طبقه بنـدى مى شـود. لیکن بـا توجه بـه وقوع پس  لـرزه  هاى 
قـوى و پرتعـداد در طـول روزهـاى اخیـر، توصیـه می شـود تمهیـدات الزم و تجهیزات 
راه سـازى مناسـب در موقعیـت هـاى جـاده  اى داراى ارتفاعـات مسـتعد سـنگ ریزش 

ه ز �� ز��ن  ��ارش 
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اندیشـیده شـود تـا در صـورت مسـدود شـدن احتمالـى در زمیـن  لـرزه هـاى محتمل 
آتـى، در اسـرع وقـت گشـایش جاده هـا صـورت گیرد. 

(Site and Topography Effect) اثرات ساختگاه و توپوگرافى

در حاشـیه شـمالى شـهر آبدانـان، مجموعه مسـکن مهـر در دامنه کوه قـرار گرفته 
اسـت (شـکل 3). توزیـع خرابـى در این مجموعـه به گونه اى اسـت که بـا فاصله گرفتن 
از دامنـه کـوه، شـدت آسـیب بیشـتر مـى شـود. بـه عبـارت دیگر، بـا افزایـش ضخامت 
رسـوبات نـرم آبرفتـى، عموما آسـیب هـاى وارده افزایش مى یابـد. در صورتـى که عوامل 
دیگـر ماننـد تفـاوت کیفیت سـاخت و سـاز در این موضوع نقشـى نداشـته باشـد، آنــرا 
ه تاثیـر رسـوبات ضخیم تـر آبرفـت در تقویت امـواج لـرزه  اى ارتبـاط داد که  مـى  تـوان ـب
بـا توجـه بـه احتمال تاثیـر عوامل دیگر، نیــاز به بررسـى بیشـترى دارد. البته تمــرکز 
آسـیب هـاى وارده بـه سـاختمان  هـا در طبقات پاییـن، بیش از طبقـات باال بوده اسـت.
در برخـى روسـتاهاى سـاخته شـده در محل هـاى داراى توپوگرافى شـدید، آسـیب 
درسـاختمان هـاى قـرار گرفتـه در محل تغییـر توپوگرافى از شـیب تند به شـیب مالیم 
بیشـتر از نقـاط دیگـر روسـتا مشـاهده گردیـد در حالیکه سـازه مشـابه در نقـاط دیگر 
روسـتا، رفتـار بهتـرى از خود نشـان داده بود (مانند روسـتاى گنداب). این پدیـده مى  تواند 

بـه دلیـل اثـر توپوگرافـى در تضعیف و یـا تقویت امـواج لـرزه  اى اتفاق افتاده باشـد.

شکل3: نماى شمالى-جنوبى (تصویر سمت چپ – دید به سمت شمال) و شرقى – غربى (تصویر 

سمت راست – دید به سمت شرق) مجموعه مسکن مهر شهر آبدانان

(Rockfall) سنگ ری  زش

بـه دلیـل پتانسـیل بـاالى سـنگ ریزش در ارتفاعات نزدیـک به کانون، سـنگ ریزش 
از ارتفاعـات در زمـان وقـوع زلزلـه موجـب وقوع گرد و خاك شـدید، وحشـت اهالى و 
بسته شــدن بـــرخى راه هــاى ارتباطى به روستـاهــا شده است به طــورى که امداد 
رسـانى را در سـاعات اولیه با مشـکل مواجه کرده اسـت. در شـکل هاى 4 تصویرى از 
وقـوع پدیـده مذکـور در زمـان وقوع زمین  لـرزه و تصویـر دیگرى از آثار بـه  جاى مانده 
در ارتفاعـات را در زمـان بازدید نشـان مى دهد. در مسـیر جاده آبدانـان – مورمورى – 
دشـت عبـاس، عمده سـنگ ریزش ها در کنـار جـاده از 10 کیلومتر قبـل از مورمورى تا 
حـدود 37 کیلومتـر بعـد از مورمـورى ( در مسـیر مورمورى – مـوالب پایین – آبطاف 

– امامـزاده عباس) به تناوب مشـاهده شـد.  

(Landslide) زمین  لغزش

در دو موقعیـت از جـاده بیـن شـهرى آبدانان بـه مورمورى در حد فاصـل کیلومتر 
11 تـا کیلومتـر 10 قبـل از مورمـورى، شـکل گیـرى دو زمیـن  لغـزش نسـبتا بـزرگ 
قابـل مشـاهده بـود کـه بـه دلیـل شـیروانى تنـد سـمت راسـت جـاده در زمـان وقـوع 
زمیـن  لـرزه ایجـاد شـده بـود. تـرك هـاى ناشـى از پدیـده مذکـور در سـطح آسـفالت 
و نشسـت محـدوده وسـیعى از سـطح جـاده در شـکل 5 مشـاهده مـى  شـود. الزم بـه 
ذکـر اسـت در مسـیر مورمـورى – آبطـاف – امامـزاده عبـاس در فاصلـه حـدود 28 
کیلومتـرى مورمـورى، نشسـت نسـبتاً زیـادى در خـاك طرفیـن یـک پـل دو دهانـه 
در سـطح آسفـــالت مشــاهده شـد که اختالف ارتفــاع ایجــاد شده، پس از زلـــزله با 
آسـفالت ریـزى حـذف شـده بـود.  بـه نظـر مـى رسـید ایـن پدیـده در نزدیکـى کانون 

زلزلـه اصلـى اتفـاق افتاده باشـد.  

آسیب هاى سازه اى. 4

ساختمان ها

ایـران، بیـش از 80 درصـد  آمـار  از سـوى مرکـز  ارائـه شـده  بـر اسـاس آمـار 
سـاختمان ها در اسـتان ایـالم بدون سـازه بتـن آرمه یا فـوالدى هسـتند. همچنین در 
بیـن ایـن دو، بیشـتر سـاختمان ها بـا توجـه به مسـایل اقتصادى بـه صورت بتـن آرمه 
اجـرا شـده انـد. رویـداد لـرزه اى با بیشـینه شـتاب 223 سـانتى متر بـر مجـذور ثانیه، 
موجـب گردیـده تـا در شـهر آبدانـان سـاختمان هاى مسـکونى بـه ویـژه در بخـش 
جنوبى شـهر با آسـیب هـاى اجزاى غیرسـازه اى و دیوارهـاى جداکننده همراه شـوند. 
اسـتاندار ایـالم آمـار سـاختمان هاى آسـیب دیـده در ایـن زلزلـه را بـه تفکیـک 
سـاختمان هاى نیازمنـد تعمیـر یـا احـداث مجـدد و به تفکیک روسـتایى و شـهرى به 

شـرح جـدول 1 اعـالم نموده اسـت:

جدول1: آمار اعالم شده از سوى استاندارى ایالم در مورد آسیب ساختمان ها تا زمان تدوین 

گزارش [خبرگزارى مهر]

ساختمان هاى مسکونى

تعـداد قابـل توجهـى از سـاختمان هاى مسـکونى در شـهر آبدانـان، مورمـورى و - 
روسـتاهاى اطـراف طى سـال هـاى اخیر بـا حمایت بنیاد مسـکن انقالب اسـالمى 
بازسـازى شـده انـد. آمـار قابـل توجـه ایـن سـاختمان ها موجـب گردیـده تـا از 
فروریـزش و وقـوع آسـیب هـاى جانـى در آنهـا در این رویـداد جلوگیـرى به عمل 
آیـد. بـا ایـن وجـود کیفیت ضعیف اجـراى این سـاختمان ها بـه ویژه در روسـتاها 
موجـب شـده تـا بخـش قابـل توجهـى از این بناها دچار آسـیب هاى شـدید شـده 

و نیازمنـد بازسـازى یـا تعمیرات اساسـى شـوند.

مسـکن مهـر آبدانـان: سـاختمان هاى مسـکن مهـر در شـهر آبدانـان متشـکل از - 
بلـوك هـاى بـا سـازه بتن آرمـه و در 6 طبقـه (5 طبقـه و پیلـوت) اجـرا شـده اند. 
این مجموعه در سـاختگاه شـیبدار دامنه کبیر کوه و در حاشـیه شـهر واقع اسـت. 
دیوارهـاى پرکننـده از جنـس سـفال بـوده و سیسـتم باربـر جانبـى از نـوع دیـوار 

برشـى مى باشـد. 

علیرغـم عدم مشـاهده آسـیب سـازه اى در بازدید صـورت گرفته از این سـاختمان 
موارد و اشـکاالت ذیل مشـهود بوده اسـت:

همانطور که ذکر شـد، این مجموعه در سـاختگاه شـیبدار و در حاشـیه شـهر واقع - 
اسـت. شـدت آسـیب در بلوك هاى تحتانى این مجموعه بیشـتر از بلوك هـاى فوقانى 
مشـاهده مـى شـود. ایـن عامـل را مـى تـوان در گام نخسـت بـه عواملـى همچون: 
تفـاوت سیسـتم باربـر لـرزه اى، کیفیـت اجـرا یـا عـدم پیـروى دقیـق از جزییـات 
فنـى مقاطـع توسـط پیمانـکاران مختلف یـا تغییر ناگهانى بسـتر سـازه نسـبت داد. 

ه ��ز ز��ن  رش  ��ا

شکل 4: سمت راست: آثـار به  جاى مـانده از ریزش کوه در ارتفـاعات، سمت چپ: وقـوع پدیـده 
سنگ ریزش از ارتفاعات در زمان وقوع زمین  لرزه (برگرفته از سایت خبرى تحلیلى ایالم پویا)؛

شهرستان
بهسازىاحداث مجدد

روستایىشهرىروستایىشهرى

1800220024003600آبدانان

800170010001500دهلران

100400600900دره شهر

شکل 5: سطح لغزش شکل گرفته در جاده آبدانان – مورمورى و ترك و نشست ایجاد شده در سطح جاده
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شـدت آسـیب در طبقـات تحتانـى بیشـتر از طبقـات فوقانـى بـوده و بـا افزایـش - 
ارتفـاع از شـدت آسـیب بـه دیوارهـا و اجـزاى غیرسـازه اى کاسـته شـده اسـت.

 الگـوى آسـیب وارده شکسـت اجزاى غیر سـازه اى و دیوارهاى جـدا کننده در این - 
سـاختمان ها مشـابهت زیادى بـه الگوى رویـداده در زلزله اهر – ورزقـان در تاریخ 
21 مـرداد 1391 دارد. توجـه بـه ایـن امـر ضرورت اصـالح مصالـح و روش اجراى 
ایـن اجـزا در پروژه هـاى مشـابه را نشـان مى دهد . با توجـه به مدیریـت واحد این 
پروژه هـا در وزارت راه و شهرسـازى، اتخـاذ تدابیـر الزم بـا هدف اصـالح این الگو و 

کاهـش ریسـک لـرزه اى در این پروژه هـا کامًال امکان پذیر اسـت.

ساختمان هاى ادارى و مدیریت سامانه شریان هاى حیاتى

در بازدیـد بـه عمل آمـده از برخـى از سـاختمان هاى ادارى و مدیریـت سـامانه 
شـریان هاى حیاتـى در شهرسـتان آبدانـان، بـه جـز مـواردى محدود آسـیب سـازه اى 
خاصـى مشـاهده نشـد. در ایـن رابطـه سـاختمان حفاظـت محیـط زیسـت در شـهر 
آبدانـان، امـور آب و فاضـالب آبدانـان، بیمارسـتان امـام خمینـى، شـرکت مخابـرات 
آبدانـان و همچنیـن سـاختمان کنتـرل بخـش خروجـى تونـل انتقـال آب سـد کرخه 
بـه دشـت عبـاس، شـهردارى مورمـورى و مرکـز بهداشـتى و درمانى این بخـش مورد 

بازدیـد قـرار گرفت.
سـاختمان هاى امـور آب و فاضـالب و ایسـتگاه مطالعات زیسـت محیطـى آبدانان: 
این سـاختمان ها با سـازه فوالدى در دو طبقه در محدوده شـمالى شـهر قرار گرفته اند. در 
بازدیـد از ایـن سـاختمان ها تنهـا ترك هـاى محدود در برخـى از دیوارهـاى جداکننده 

مشـاهده و پاسـخ قابل توجه سـازه اى مشـاهده نگردید.
سـاختمان اقامـت مسـووالن کنترل بخش خروجـى تونل انتقال آب سـد کرخه به 
دشـت عبـاس: تونـل انتقال آب کرخه به دشـت عبـاس در جنوب مورمـورى و نزدیک 
بـه کانـون زلزله قرار گرفته اسـت. به منظور اقامت مسـووالن کنترل دریچه هـاى خروجى 
ایـن تونـل، یـک سـاختمان با مصالـح بنایـى کالف دار ایجاد شـده اسـت. وقـوع زلزله 
باعـث سـقوط برخـى اشـیا در داخل، ریزش بخشـى از آجر نمـا و وقـوع ترك هایى در 
بخشـى از دیوارهاى سـاختمان شـده اسـت. در این زلزله، سـاختمان کنترل دریچه ها 

و تجهیـزات بـرق و کنتـرل آنها دچار آسـیب نشـده اند.
سـاختمان اداره مخابـرات شهرسـتان آبدانـان:  سـاختمان شـرکت مخابرات شـهر 
آبدانـان بـا آسـیب لـرزه اى بسـیار شـدید روبـرو شـده و در معـرض فـرو ریـزش قـرار 
گرفتـه اسـت. ایـن سـاختمان داراى یک سـازه بتن آرمـه دو طبقه بـا دیوارهاى آجرى 
مى باشـد. نحـوه وقـوع آسـیب ها و شـرایط اجـزاى سـازه وقـوع سـتون کوتـاه، مفاصل 
پالسـتیک دو انتهـاى سـتون، رویـداد 
پدیـده طبقـه نـرم را در کنـار ضعـف 
خامـوت بنـدى در سـتون هاى سـازه 

نشـان مى دهنـد.
نکتـه قابـل توجـه آنکـه عملکـرد 
حفـظ  در  سـازه  ایـن  قبـول  قابـل 
قابلیـت بهـره بـردارى شـبکه مخابراتى 
شـهر آبدانـان و مناطـق مجـاور نقـش 
داخـل  تجهیـزات  و  دارد  کلیـدى 
سـاختمان از این رو داراى ارزش بسیار 
زیـادى هسـتند . در عیـن حـال وقـوع 
آسـیب در ایـن تجهیـزات و قطعـى در 
شـبکه مخابراتـى موجـب عـدم توانایـى در به کارگیـرى این سـامانه و وقـوع بحران هاى 
ناخواسـته بعـد خواهـد شـد. از ایـن رو توجـه بـه حفاظـت ایـن تجهیـزات بـا توجـه به 

مى باشـد. ضـرورى  متعـدد  پس لرزه هـاى  رویـداد 

سامانه هاى تامین و توزیع آب

تامیـن آب: آسـیب در محـل تامیـن آب شـهر آبدانـان در طـى بازدیـد از سـوى 
مسـووالن تعمیـر شـبکه اعـالم گردیـد. در محـل چاه هـاى برداشـت آب بـراى تامین 
آب شـهر آبدانـان نیـز موارد شکسـت لوله و آسـیب به محل پمپاژ از سـوى مسـووالن 

امـور آب اعـالم گردید.
همچنیـن بخشـى از مخـزن 10هـزار متـر مکعبى در شـهر دهلران دچار آسـیب و 
نشـتى شـده اسـت. میزان خسـارت اعالم شده از سـوى مسـئوالن در رابطه با خطوط 
آب دهلـران و آبدانـان در مجمـوع در حـدود 150 میلیـارد ریـال اعـالم شـده اسـت 

تسـنیم]. [خبرگزارى 
شـبکه آب آبدانان: این شـبکه که مسـوولیت آب رسـانى به جمعیتى در حدود 47 
هـزار نفـر را بـر عهـده دارد از طریـق تعـدادى چاه هـاى منطقـه در محل چشـمه هاى 

سـراب آبدانـان واقـع در شـرق شـهر تامین آب مى گـردد. لوله هـاى این شـبکه از نوع 
آزبسـت، پلـى اتیلـن و فـوالدى بـوده اسـت. با توجه بـه شـکنندگى لوله هاى آزبسـت 
بـکار رفتـه در شـبکه شـهر، نقـاط متعـددى از شـبکه بـا این نـوع لوله دچار شکسـت 
شـده اسـت. همچنیـن وقـوع آسـیب بـه لوله هـاى پلـى اتیلـن در نقاطـى از شـهر به 
ویـژه در شـرق و شـمال شـرق بـه گروه اعـالم گردیـد. همچنیـن در کنار ایـن موارد، 
شکسـت لولـه  فـوالدى از محل اتصال شـیر در شـرق شـهر و در نزدیکى محل سـراب 

آبدانان مشـاهده شـد.
شـبکه آب در روسـتاها: در طى بازدید از روسـتاهاى سـیاه گل و آب انار، گل آلود 
شـدن آب پـس از زلزلـه از سـوى سـاکنان از مشـکالت مربـوط بـه شـبکه آب روسـتا 
معرفـى شـد. طـى صحبـت با مسـوول آب روسـتا مشـخص گردیـد تأمین آب روسـتا 
از طریـق چشـمه هاى خـارج از روسـتا بـه صـورت ثقلـى انجام مى گیـرد. وقـوع زلزله 
باعـث گل آلـود شـدن آب چشـمه ها گردیـده و ایـن آب بـدون طـى هرگونـه رونـد 
تصفیـه وارد شـبکه آب روسـتایى مى گردد که موجبـات نارضایتى مصـرف کنندگان و 

خطـرات احتمالـى عـدم سـالمت آب را در پى داشـته اسـت.
تونـل انتقـال آب کرخه به دشـت عباس: بخشـى از آب کشـاورزى دشـت عباس 
توسـط تونـل و کانـال از سـد کرخـه بـراى ایـن منطقـه فراهـم مى گـردد. تونـل 6 
کیلومتـرى انتقـال آب کرخـه بـه دشـت عبـاس بخشـى از ایـن سـامانه انتقـال آب 
اسـت . بـه گـزارش مسـووالن تونل گزارش آسـیب یـا رفتار غیـر طبیعـى پیزومترها و 
فشارسـنج هاى موجود مشـاهده نشـده اسـت. بـا این حال بـه دلیل فقدان حسـگرهاى 
الزم در بدنـه تونـل در مقاطـع بحرانـى از جملـه مقاطع محل تغییـر ویژگى هاى خاك 
اطـراف تونـل، براى بازدید چشـمى از سـازه مسـدود نمـودن دریچه هـاى ورودى تونل 

و تخلیـه آن الزم خواهـد بود.
همانطـور کـه در بخـش سـاختمان ها نیز ذکر شـد، در حیـن بازدید محـل دریچه هاى 
خروجـى تونـل و سـاختمان نگهبانـى آن مـورد بازدید قـرار گرفت. دریچه هاى سـد و 
اتـاق سیسـتم بـرق و کنتـرل دریچه ها آسـیبى مشـاهده نشـد. اما سـاختمان نگهبانى 
کـه سـازه با مصالـح بنایى و کالف هاى بتنى اسـت دچـار ترك هایى در محل بازشـوها 

و محـل تقاطع دیوارها گشـته اسـت.

شکل7: آسیب به مخزن 10000 متر مکعبى آب دهلران [دریافتى از مدیریت بحران استان ایالم]

حمـل و نقـل (راه و پـل هـا): بـه برخـى از پل هـا در مسـیر ارتباطـى آبدانـان - 
مورمـورى- دهلـران آسـیب هاى قابـل توجـه بـه ویـژه در محـل کولـه هـا وارد آمـده 
اسـت. در مسـیر ارتباطـى آبدانان- مومورى سـقوط سـنگ در موارد متعـدد و در ابعاد 
قابـل توجـه موجـب بـروز اشـکال در تـردد گردیده کـه در زمـان بازدیـد از محل این 

مشـکل بـر طـرف شـده بود. 

عضو هیات علمى پژوهشکده زلزله شناسى پژوهشگاه. 1

عضو هیات علمى پژوهشکده مهندسى زلزله شناسى پژوهشگاه. 2
عضو هیات علمى پژوهشکده مهندسى ژئوتکنیک پژوهشگاه. 3
عضو هیات علمى پژوهشکده مهندسى سازه پژوهشگاه. 4

شکل6: آسیب شدید به اعضاى سازه اى در ساختمان 

اداره مخابرات شهرستان آبدانان

پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله برگزار مى کند:

8 آذرماه 1393

شانزدهمین تمرین زلزله و ایمنى 

در مدارس سراسر کشور
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P مشاهیر زلزله

Ray William Clough (July 23, 1920)

ترجمه: آزاده خباز

ِرى ویلیـام کالف اسـتاد مهندسـى سـازه در دپارتمـان مهندسـى عمـران 

باشـد. مقاله  دانشـگاه برکلـى کالیفرنیـا و یکى از مؤسسـین روش اجـزاء محدود مى 

وى در ســال 1956 یکـى از اولیـن کاربردهــاى این شـیوه محاسـباتى به شمــار 
مـى  رود. واژه "اجـزاء محـدود" بـراى نخسـتین بار توسـط خـود او در سـال 1960 

ابـداع و بـکار گرفته شـد.
در پاییـز 2008 دکتـر کالف بـه عنـوان مهنـدس زلزلـه برجسـته در کنفرانس 

جهانـى مهندسـى زلزلـه در چیـن برگزیـده شـد. وى بـه سـبب فعالیت هـاى پیش 
رویـش در زمینه مهندسـى زلزله و توسـعه و بـه کارگیرى روش محاسـباتى تحلیل 

اجـزا محـدود کـه انقـالب بزرگـى در مدلسـازى رقومـى در دنیاى فیزیک بشـمار مى  آیـد، از اعتبـار ویژه  اى برخوردار اسـت. 

دکتـر کالف ایـن روش را بـراى تحلیـل دینامیکـى سـازه  هـاى پیچیده نیـز توسـعه داد. وى همچنین این رشـته را از طریق 
تئـورى هـاى بنیادیـن، روش هاى محاسـباتى و روش هاى تجربى توسـعه بیشـترى داد. فعالیـت  هاى وى تنها بـه پژوهش هاى 

مهندسـى محدود نمى  شـد. وى طى 40 سـال تدریس، مشـاوره و راهنمایى دانشـجویان در دانشـگاه برکلى، فرصت هاى بسیار 
و انگیـزه الزم را بـراى ایفـاى نقـش مهـم در انجام تحقیقات پژوهشـى توسـط خـود آنها ایجـاد نمود.

دکتر کالف اسـتاد برجسـته مهندسـى عمران و محیط زیسـت دانشگاه برکلى کالیفرنیا مى  باشـد. وى به سبب توسعه دپارتمان 
پژوهـش مهندسـى زلزلـه در دانشـگاه برکلى و توسـعه قطب تحقیقات مهندسـى تحلیلى، منابع اطالعاتـى و برنامه  هـاى خدمات 

عمــومى، جایـگاه مهمـى در جامعـه مهندسـى دارد. وى درجــات افتخـــار بسیـــارى مــانند Prince Philip Medal از 

Royal Academy of Engineering در لنـدن دریافـت کـرده اسـت. کالف همچنیـن عضویـت در آکادمـى ملـى علـوم، 

آکادمـى ملـى مهندسـى، انجمـن دانشـمندان نـروژ و آکادمـى مهندسـى چیـن را در سـوابق خـود دارد. وى در سـال 1994 

مـدال ملـى علـوم را از کلینتـون، رییـس جمهـور وقت، و مـدال بنجامیـن فرانکلین در مهندسـى عمران را در سـال 2006 از 
مؤسسـه فرانکلیـن دریافـت نمود.

دکتر مهدى زارع: ارتباط طوفان با 

زلزله در تهران، شایعه است و پایه 

علمى ندارد

در پـى طوفـان کـم سـابقه اى کـه عصـر روز دوشـنبه، 

12 خـرداد مـاه، بـر فـراز تهـران در گرفـت؛ دکتـر "مهدى 
زارع"، مدیـر وقـت مرکـز ملى پیـش بینى زلزله پژوهشـگاه 

بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى زلزله، ضمن اشـاره 
بـه موضـوع عـدم ارتبـاط طوفان کم سـابقه در تهـران با 

زلزلـه احتمالـى در ایـن شـهر گفـت: ارتبـاط طوفـان با 
زلزلـه در تهـران، شـایعه اسـت و پایـه علمـى ندارد.

وى افـزود: تاکنـون شـاهدى علمـى براى تلقـى وقوع 
طوفـان بـه عنـوان پیـش نشـانگر زلزلـه در دنیـا معرفـى 

نشـده و ضمنـا در نواحـى لـرزه خیـزى ماننـد کرمـان، 

یـزد، زاهـدان، سیسـتان و بلوچسـتان، کویر لـوت و کویر 
مــرکزى ایـران طـوفــان هاى متعدد شــن در سـال رخ 

مـى دهنـد که در پى هیچکـدام زمین لـرزه مهمى گزارش 
است. نشـده 

این عضــو هیـات علمى خاطرنشـان کـرد: زلزله هاى 
شـدید در نواحـى لـرزه خیـزى ماننـد نواحى یاد شـده به 

دلیـل جنبایى گسـل هـا در اعماق زمین( معمـوالً بیش از 

هشـت کیلومتـر در ایـران) و نه به دلیل طوفان در سـطح 
زمین، رخ مـى دهند.

ز��� �ی  ����ی 
ا د

نقشه رخدادهاى لرزه اى ایران در بهار و تابستان 93

آرش اسالمى

نقشـه فـوق معـرف لـرزه  خیزى ایـران طى سـه ماه بهـار 1393 مـى  باشـد. طى این 
مـدت 34 رویـداد لرزه  اى با بزرگاى بیشـتر یا مسـاوى 4 در کشـور رخ داده اسـت که در 

نقشـه با دایره نشـان داده شـده  اند.
قابـل ذکر اسـت که این زلزله  ها توسـط ایسـتگاه  هاى مرکز ملى شـبکه لـرزه  نگارى 
باند پهن پژوهشگـــاه بین المللى زلــزله  شناسى و مهندسى زلــزله ثبت و به دقت 
تعییـن محــل شـده  اند کـه موقعیت ایسـتگاه  ها در نقشـه با مثلث مشـخص شـده 

است.

نقشـه فـوق معـرف لـرزه خیـزى ایـران طى سـه مـاه تابسـتان 1393 مى باشـد. 
طـى ایـن مـدت 73 رویـداد لـرزه اى بـا بـزرگاى بیشـتر یا مسـاوى 4 در کشـور رخ 
داده اسـت کـه در نقشـه با دایره نشـان داده شـده اند. بـزرگ ترین آنها بـا بزرگاى 6 

در حوالـى شـهر مورمـورى اسـتان ایالم، رخ داده اسـت.
قابـل ذکر اسـت کـه این زلزله ها توسـط ایسـتگاه هاى مرکز ملى شـبکه لـرزه نگارى 
بانـد پهـن پژوهشـگاه بیـن المللـى زلزلـه  شناسـى و مهندسـى زلزله ثبـت و به دقت 
تعییـن محـل شـده انـد کـه موقعیت ایسـتگاه هـا در نقشـه با مثلث مشـخص شـده 

است.
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اشـاره: طبق اصـول علـم مدیریـت، پویایى یک سیسـتم در 
تغییـر و تحـوالت آن تعریف و نمایان مى شـود. شـکى نیسـت 
کـه یک سیسـتم باز، زنـده و پویا نیازمند تغییر و تحول اسـت. 
امـا ایـن تغییـر زمانى مـى تواند مثمرثمـر و مثبت تلقى شـود 
کـه در قالـب فراینـدى هدفـدار بگنجـد؛ به این معنـا که نقطه 
شـروع ایـن فرایند در ارزیابى وضعیت موجـود و نقطه غایى آن 
در رسـیدن به کمـال مطلوب، اهداف متعالى و چشـم اندازهاى 
سـازمان باشـد. در ایـن میـان و بـراى رسـیدن از نقطه شـروع 
تـا نقطـه پایـان؛ ارزیابـى پیوسـته، بازنگـرى، اصـالح، تغییـر و 
تحـول بر اسـاس امکانات، تشـکیل دهنـده بدنه فراینـد تغییر 
اسـت. متاسـفانه در نظـام ادارى ایـران، عرف غلطى باب شـده 
اسـت کـه تحـول در نظـام ادارى را منـوط بـه تغییـر مدیریت 
مـى دانـد. حـال آنکـه تغییـر در یـک سیسـتم ادارى اگرچه تا 
حـد زیـادى وابسـته بـه مدیریـت عالـى آن اسـت، لکـن براى 
تحقـق تحـول در نظـام ادارى نبایـد صرفـاً بـه تغییـر مدیریت 
بسـنده نمـود. "تغییـر مدیریت" بـه انضمام "مدیریـت تغییر" 
مـى توانـد ماهیت تغییـر و تحـول ادارى را به سـمتى مثبت و 
بالنده سـوق دهـد. مدیریت تغییر عبارت اسـت از فرایندى که 
بـراى ارزیابـى و کنترل تغییـرات (قبل از اجـراى این تغییرات) 
در طراحـى عملیـات و سـازماندهى فعالیـت هـا تا حصـول این 
اطمینـان که اجـراى این تغییـرات خطرات جدیـدى را بوجود 
نیـاورده و ریسـک خطرات موجـود را براى کارکنان و سـازمان 

افزایـش ندهـد؛ تعریف و تدوین شـده اسـت.
در ایـن نوشـتار بـا توجه بـه تغییـر مدیریت بوجـود آمده 
در پژوهشـگاه بیـن المللـى زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزلـه، 
مدیـران مختلـف بـه ارزیابـى وضعیـت موجـود در بخـش هاى 
تحـت تصـدى خود پرداختـه و نیز به تبییـن راهکارهاى بهبود 

شـرایط بـا درنظر گرفتـن اصـل مدیریت تغییـر مـى پردازند:

معاونت پژوهشى و فناورى· 

معاون پژوهشـى و فناورى پژوهشـگاه ضمن تقسـیم 
فعالیـت این معاونـت در چهار حـوزه: کتابخانه، پژوهش، 
فنـاورى و پـردازش رایانـه، عملکـرد سـه بخـش اول را 
خـوب و بخش پـردازش و رایانه را متوسـط ارزیابى نمود.

دکتـر "محمـد تاتـار" گفـت: در بخـش کتابخانـه و 
مرکـز اسـناد کـه زیر نظـر این معاونـت فعالیت مـىکند، 
عالقمنـدى همـکاران این بخـش جهت ورود به حـوزههاى 
نـو و بـه  روز و تـالش آنـان در راسـتاى دسترسـى راحت 
و سـریع دانشـجویان و اعضـاى هیـاتعلمى بـه منابع و 
مجـالت بـه  ویـژه منابـع الکترونیکـى و نیـز اسـتفاده از 
نـرمافـزارى قـوى و شـناخته شـده، و حرکـت به سـمت 
کتابخانـه دیجیتـال از جملـه نقـاط قـوت ایـن بخش به 

حسـاب مـىآید.
دکتـر تاتـار بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش پژوهـش، 
مهمتریـن بخـش در حـوزه ایـن معاونـت اسـت، وجـود 

پـروژههـاى پژوهشـى کاربـردى مرتبـط بـا رسـالههـاى 
دکتـرى و پایـاننامـههـاى کارشناسـى ارشـد در تمامى 
زمینـههـاى مرتبط بـا زلزله را کـه عالوه بـر برخوردارى 
بـاال، بـه نوعـى در حـل  پژوهشـى  از سـطح علمـى و 
مسـائل و مشـکالت موجـود در کشــور جهـت کاهـش 
آسـیب پذیـرى در مقابـل زمیـنلـرزه موثر هسـتند را از 
نقـاط قـوت و منحصـر بـه فـرد ایـن حـوزه بـر شـمرد.  

وى همچنیـن فعالیـت کارشناسـان فعـال در حـوزه 
پژوهـش را مطلـوب دانسـته و تصریـح کـرد: آشـنایى 
بـه کار، وجـود نظـم و بـه  روز بـودن اطالعـات مربـوط 
بـه پـروژههـاى پژوهشـى از جملـه نقـاط قـوت اسـت. 
البتـه فقـدان نـرم افـزارى قوى و حرفـه اى جهـت امکان 
دسترسـى سـریع به تمامى اطالعـات و آمارگیرى از آنها 
را شـاید بتـوان تنهـا نقطـه ضعـف ایـن بخـش دانسـت.

دکتـر تاتـار در ادامـه تدوین نسـخه جدیـد بازنگرى 
شـده برنامـه راهبـردى پژوهشـگاه بـا همـکارى تمامـى 
پژوهشـکده هــا و مــراکز پــژوهشى، و تــالش بـــراى 
تهیه دستـورالعمــل الزم جهت اجـــرایى کــردن آن را 
از مهمتــرین اهداف پیش روى حــوزه پژوهش عنــوان 

. د کر
وى عالقمندى اعضا و اسـاتید براى توسعه و پیشبرد 
فعالیتهاى فنــاورى پژوهشـگاه از طــریق پیگیــرى و 
پـىجویـىهاى پروژههـاى مختلـف و برقـرارى ارتباط با 
سـازمانهـا و ارگانهـاى خواهان خدمات پژوهشـى را از 
جملـه نقـاط قوت بخـش فنـاورى و کمبود کارشناسـان 
خبـره و آشـنا با مباحـث حقوقى و فنى بحـث قراردادها 
بـراى حضـور مسـتقیم در ایـن امر و کاهـش اتالف وقت 
مجـرى و هیـات علمى در چنین عرصههایـى را از جمله 

کاسـتىهاى ایـن بخش عنـوان کرد. 
دکتـر تاتار خاطر نشـان کرد: پژوهشـگاه در بحث ورود 
بـه حوزههـاى نـو در پروژههـاى ارتبـاط با صنعـت همواره 
پیشـگام سـایر دانشـگاهها و مراکز پژوهشـى بوده اسـت و 
افزایـش فعالیـت در چنیـن حـوزههایـى و کاهـش ورود به 
پـروژههایـى که انجـام دهنده فـراوان در جامعه مشـاوران و 
شـرکتهاى خصوصـى دارد، در دسـتور کار حـوزه فناورى 
قـرار گرفته اسـت. همچنین تدوین آئیننامـه جدید ارتباط 
بـا صنعـت و تالش بـراى نهایـى کـردن آئیننامـه مالکیت 
فکـرى اعضاى محتـرم هیات علمى از دیگـر اقدامات خوب 

و مثبـت صـورت گرفتـه در این حوزه اسـت.
معـــاون پژوهشـى و فنـــاورى پژوهشـگاه وجـود 
کارشناسـان مسـوولیتپذیـر، پیگیر و عالقمنـد در زمینه 
رفع اشـکاالت شـبکه و کامپیوترها در داخل پژوهشگاه را 
از نقـاط قـوت بخـش کامپیوتر دانسـته و گفـت: ضرورت 
توجـه بـه امـر آمـوزش کارشناسـان در زمینـه مسـایل 
مربـوط به شـبکه بـا قابلیت بـاالى نرمافزارنویسـى جهت 
نمـودن  بـه  روز  نیـز  و  موجـود  ارتقـاى سیسـتمهـاى 
 IT دسـتگاههـا و سیسـتمهـا و زیـر سـاخت هاى شـبکه
پژوهشـگاه به عنـوان یـک اولویت ضـرورى در این بخش 
مطرح اسـت. همچنین بهبود سـرعت و خدمات اینترنتى 
چـون گسـترش مناطق تحت پوشـش سیسـتم بىسـیم 
(wireless)، و افزایـش کارایـى و عملکرد سـایت اینترنتى 
پژوهشـگاه بـا ارتقاى نـرم افـزار آن را از دیگـر برنامههاى 

حـوزه کامپیوتـر ایـن معاونت اعـالم نمود.

پژوهشکده مهندسى ژئوتکنیک· 

رییس پژوهشـکده ژئوتکنیـک در زمینه نقاط مثبت 
ایـن پژوهشـکده بـه وجـود روحیـه بـاال در انجـام کار 
تیمـى در بیـن اعضـا اشـاره کـرده و مـىافزایـد: در این 
پژوهشـکده همـکاران، کارشناسـان و اسـاتید بـا علم به 
محدودیـتهـا و کاسـتىهاى موجـود، تعامالت سـازندهاى 
داشـته و کارهـاى گروهـى را بـه خوبى انجام مـىدهند.

دکتـر "فـرجاهللا عسـگرى" افـزود: حـل مسـایل بـا 
محوریـت مدیریتـى، نشـان دهنـده توانایـى و پتاسـیل 
بـاالى همـکاران در مرتفـع سـازى مشـکالت اسـت، کـه 
ایـن بـه نوبـه خـود از دیگـر نـکات مثبـت پژوهشـکده 

مهندسـى ژئوتکنیـک محسـوب مـىشـود.  
وى در ادامـه ضـرورت تقویـت بدنـه هیـات علمى در 
پژوهشـکده ژئوتکنیک را مطرح و اظهار داشـت: در حال 
حاضـر مـا فقط 8 هیات علمى داریم کـه این تعداد براى 
چهـار گـروه علمـى موجـود در پژوهشـکده (ژئوتکنیـک 
لـرزه اى، مهندسـى پـى و ابنیـه ژئوتکنیکـى، مخاطـرات 
کافـى  سـنگ)  و  خـاك  دینامیـک  شـناختى،  زمیـن 
نیسـت. از مشـکالت ایـن پژوهشـکده نبـود دانشـجوى 
هماهنـگ بـا راهبردهاى پژوهشـکده ژئوتکنیـک در این 
پژوهشـکده اسـت؛ چـرا کـه دانشـجویانى کـه در حـال 
حاضـر از طریـق وزارتخانه جهت تحصیل در پژوهشـگاه 
معرفـى مى شـوند اغلب داراى مدرك کارشناسـى ارشـد 
مهندسـى زلزله هسـتند و زمینه هاى درسـى و کارى شـان 
مهندسـى سـازه اسـت، که در نتیجه همخوان و همسـو 
نمـودن آنهـا جهت انجام پـروژه هایى که مد نظر اسـاتید 

پژوهشـکده اسـت؛ بـه سـختى انجام مـى پذیرد.
دکتـر عسـکرى سـرعت بخشـى در امر جـذب هیأت 
علمـى از طریـق رفع محدودیت هاى قانونـى و بودجه اى و 
نیـز هماهنگى پژوهشـکده با شـوراى تحصیالت تکمیلى 
و وزارت علـوم، تحقیقـات و فناورى در راسـتاى پذیرش 
و معرفـى دانشـجویان مرتبـط و همسـو بـا ماموریت ها و 
فعالیت هاى پژوهشـکده مهندسـى ژئوتکنیک را از جمله 
راهکارهـاى کوتـاه مـدت رفـع محدودیـت هـاى موجود 

فعلى در این پژوهشـکده دانسـت. 
همچنین دکتر عسـکرى، پیگیرى و ایجاد بسـترهاى 
الزم بـراى تغییـر ضوابـط موجـود در ارزیابـى وظایـف و 
ماموریـت هاى اعضاى هیات علمى پژوهشـى و مشـارکت 
پژوهشـگاه هـا در تدویـن ایـن ضوابـط، را از راهکارهـاى 
بلنـد مدتـى دانسـت کـه پیگیـرى جـدى حـوزه معاونت 

پژوهشـى و ریاسـت پژوهشـگاه را مـى طلبد. 

پژوهشکده مهندسى سازه· 

رییـس پژوهشـکده مهندسـى سـازه عملکـرد ایـن 
پژوهشـکده را از لحـاظ پژوهـش و آمـوزش عالـى و از 
لحـاظ ارتبـاط بـا صنعت متوسـط ارزیابى کـرده و گفت: 
برگزارى جلسـات مسـتمر با تیـم هـاى کارفرمایى هدف 

�و و  ��ت 

نقطه نظرات مدیران پژوهشگاه درباره وضعیت کنونى و راهکارهاى بهبود

مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت؟

تهیه و تنظیم: پروانه پیشنمازى
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نظیـر مدیـران صنعـت نفـت، شـرکت گاز و نظایـر آن؛ 
عملیاتـى کردن هسـته هـاى تحقیقاتى ارتبـاط با صنعت 
بـا همـکارى اعضاى هیـات علمـى از جملـه راهکارهایى 
اسـت که مـى توانـد عملکـرد ایـن پژوهشـکده و بالطبع 

آن پژوهشـگاه را ارتقـا دهـد.

دکتـر «عبدالرضـا سـروقد مقـدم» در ادامـه افـزود: 
ضــرورت تبییـن ســاختارى منسـجم بـراى پیگیــرى 
پـروژه هـاى ارتبـاط بـا صنعـت از قبـل عقـد قـرارداد تـا 
خاتمـه و نیز ضرورت شناسـایى و بکارگیرى کارشناسـان 
مجـرب کافـى بـراى تیـم هـاى انجـام پـروژه هـا از جمله 
راهکارهایـى اسـت کـه مـى توانـد وضعیـت پـروژه هـاى 
ارتباط با صنعت پژوهشـکده مهندسى سـازه را ارتقا بخشد.
وى گفـت: در زمینـه آمـوزش نیـز ضـرورت توجـه 
بیشـتر بـه دوره هاى آموزشـى بـا در نظر گرفتـن افزایش 
امتیـاز به اسـاتید شـرکت کننده، از جملـه ملزومات این 

پژوهشـکده تلقى مى شـود. 
کـرد: در حـال حاضـر  دکتـر سـروقد خاطرنشـان 
سـاختار پژوهشـکده مهندسـى سـازه نیازمنـد بازنگـرى 
در گـروه هـاى پژوهشـى و تشـکیل گروه هـاى محصول 

اسـت.  محور 
رییـس پژوهشـکده مهندسـى سـازه بـا اشـاره بـه 
مشـکالت تجـارى سـازى نتایـج تحقیقـات، این مـورد را 
مهمتریـن چالش پژوهشـکده مهندسـى سـازه در حوزه 
پژوهـش دانسـته و گفـت: ضـرورت تعریـف طـرح هـاى 
کالن و تقسـیم آنهـا بـه پـروژه هـاى متعـدد راهـکارى 

بـراى رفـع ایـن چالش اسـت.
بهسـازى  روش هـاى  "توسـعه  بـه  اشـاره  بـا  وى 
تیـپ: اجـزاى سـازه اى، اجـزاى غیرسـازه اى، تاسیسـات 
و تجهیـزات" و نیـز "توسـعه فنـاورى ها و سیسـتم هاى 
اولویـت دار  اهـداف  از جملـه  را  آنهـا  نویـن"  سـازه اى 

پژوهشـکده سـازه عنـوان نمـود.
دکتـر سـروقد در پایـان تصریح کـرد: افزایـش وجهه 
بیـن المللى پژوهشـگاه و تعامـالت علمى با دانشـگاه هاى 
معتبـر جهانـى نیـز از جملـه ملزوماتـى اسـت کـه براى 

پیشـبرد اهداف پژوهشـگاه ضروریسـت.

پژوهشکده زلزله شناسى· 

رییـس پژوهشـکده زلزلـه شناسـى نقـاط قـوت حـوزه 
زلزلـه شناسـى را در تخصصـى بـودن دانش و توانمنـدى هاى 
بسـیار بــاالى اعضــاى هیـأت علــمى در گـروه هــاى 
مختلف پژوهشـى و مراکز پژوهشـى مرتبط با زلزله شناسى 
دانسـته و گفـت: بـا توسـعه منابـع انسـانى در راسـتاى 
تکمیـل ظرفیـت گـروه  هـاى پژوهشـى بـا جـذب اعضـا 
هیـات علمى، تبیین نقشـه جامع علمى کشـور در حوزه 
زلزلـه شناسـى در قالـب راهبردهاى پژوهشـى، محورها و 
برنامـه هـاى مدون علمـى و پژوهشـى مى توان بـه تحقق 
اهـداف عالیـه پژوهشـگاه در راسـتاى بـرآوردن نیازهاى 

جامعـه و همچنیـن مرجـع علمـى شـدن درحـوزه زلزله 
شناسـى کمـک نمود.

دکتـر "غالم جـوان دولویـى" افزود: عـدم تخصیص 
اعتبـارات پژوهشـى مناسـب از طریـق مراجـع قانونـى 
مانـع اجـراى راهبردهـاى بلند مـدت و پـروژه هاى کالن 
بـر  و ملـى مـى شـود. در حـوزه زلزلـه شناسـى عـالوه 
تخصـص و تعهـد نیروى انسـانى دو عنصـر کلیدى دیگر 
در اجـراى پـروژه هـاى کالن و ملـى از اهمیـت باالیـى 
برخوردارنـد، یکـى از آن عوامـل تجهیـزات به روز شـده 
ثبـت و انـدازه گیـرى رویدادهـاى لـرزه اى و ارتعاشـات 
محیطـى و سـخت افزارهـاى الزم بـراى بـه روزرسـانى 
نقشـه هـاى خطـر زمیـن لـرزه و گسـل هـاى فعـال پهنه 
فـالت ایـران اسـت و دیگـرى اعتبـارات مالى مـورد نیاز 
اجـراى آنهاسـت. شـایان ذکر اسـت، موضوع زلزله شناسـى 
در ردیـف علـوم پایـه قـرار مـى گیـرد و اگـر چـه نتایـج 
پیشـرفت در ایـن زمینـه تاثیـر غیرمسـتقیم در توسـعه 
پایـدار دارد امـا به لحاظ بنیـادى بودن حوزه زلزله شناسـى، 
تــوسعه در این شاخه با عث کــاهش آسیب پذیرى کشور 
و بالطبـع  پایـدارى در پیشـرفت تمـدن را بـه همـراه 

داشـت.  خواهد 

پژوهشکده مدیریت خطرپذیرى و بحران· 

رییـس پژوهشـکده مدیریـت خطرپذیـرى و بحـران 
تـالش بـراى برقـرارى تعامـالت علمـى بـا دانشـگاه ها و 
مراکـز علمـى داخلى و خارجـى را از جمله نـکات مثبت 
ایـن پــژوهشکده دانسـته و گفـت: ایـن پــژوهشکده 
مـى کوشـد ایجاد همـکارى و ارتباط با دیگر دانشـگاه ها و 
ارگان هـاى علمى و اجرایى در سـطح ملـى و بین المللى را 
تقویـت کنـد. امروزه در کشـور ما فعالیت هـاى گوناگونى 
در زمینـه بـرآورد خطرپذیـرى و مدیریـت بحـران در 
شـاخه هـاى مختلفى و هـر یک صرفاً از دیـدگاه تخصص 
خـود بـه انجـام مـى رسـد. حـال آنکـه اراده  اى در جهت 
شـنیدن سـخنان دیگر محققین با تخصـص  هاى مختلف 
و مقیـاس نمـودن دانـش هاى متفـاوت بـا یکدیگر وجود 

ندارد.
دکتـر "محمدرضـا قائمقامیـان" افـزود: بـه عـالوه 
علمـى الزم  تـوان  از  اجرایـى  دسـتگاه هـاى  از  برخـى 
بـراى شـناخت نیازهـا و ایجـاد یـک فضـاى تخصصـى 
و مدیریتـى جهـت نیـل بـه هـدف کاهـش خطرپذیـرى 
لـرزه اى برخـوردار نیسـتند. در ایـن راسـتا و بـا توجه به 
مشـکالت و ضعف هـاى فوق الذکـر پژوهشـکده مدیریت 
خطرپذیـرى و بحـران بـا ایجـاد دوره  هـاى میان رشـته  اى 
و تربیـت نیروهـاى متخصـص در زمینـه هـاى مختلـف 
خطرپذیـرى و مدیریـت بحـران از بیـن تخصـص هـاى 
گوناگـون در مقاطـع فوق لیسـانس و دکترا سـعى بر این 

نمـوده تـا ایـن نقیصـه را برطـرف نمایـد.
مدیریـت  پژوهشـکده  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وى 

خطرپذیـرى و بحـران برخـالف دانشـگاه  هـاى مختلـف 
کـه صرفـاً بصـورت تخصصـى در یـک زمینـه خــاص 
فعالیـت مى نماینـد و کمتر امـکان فعالیت بین رشـته  اى را 
دارنـد؛ فضایـى را فراهم نمـوده تا تخصص هـاى مختلف 
اعـم از زمیـن شناسـى، زلزله شناسـى، مهندسـى سـازه، 
ژئوتکنیـک، علوم انسـانى و ... در کنار یکدیگر و در جهت 
مطالعـات خطرپذیـرى لرزه اى و مدیریـت بحران فعالیت 
نماینـد. وى افـزود: ایـن امـر یـک فرصـت اسـتثنایى در 
جهـت تربیـت محققین با دانـش بین رشـته اى و ارتقاى 

کیفیـت آمـوزش عالـى کشـور را فراهـم نموده اسـت.
رییـس پژوهشـکده مدیریت خطرپذیـرى و بحران در 
ادامـه اضافـه کرد: همچنین این پژوهشـکده در برنامه ریزى 
کــوتاه مدت خـــود، اقــدام به بـرگــزارى دوره  هـــاى 
کوتـاه مـدت آموزشـى در زمینـه خطرپذیـرى و مدیریت 
بحـران لـرزه اى در پژوهشـگاه نموده اسـت تـا این نقیصه 
در دو بـازه زمانـى بلند مدت و کوتاه مـدت برطرف گردد.
بـراى  اجرایـى  راهکارهـاى  ارائـه  راسـتاى  در  وى 
ارتقـاى کیفیـت فعالیـت ایـن پژوهشـکده گفـت: الزم 
زمینـه  در  خـود  فعالیـت هـاى  پژوهشـکده  تـا  اسـت 
برقـرارى ارتبـاط بـا ارگان هـا و مراکز تحقیقاتـى مرتبط 
در سـطح ملـى و بیـن المللـى و یا دیگـر مراکـز نیازمند 
بـه این گونـه مطالعـات را افزایش دهد و نقـش راهبردى 
خـود را بـا ارائـه برنامـه  هـاى جامـع در جهـت کاهـش 
خطرپذیـرى لـرزه اى در سـطح ملـى ایفا و ایـن برنامه  ها 
را بـه کمـک دیگر مراکـز علمى و اجرایـى بصورت عملى 

در جامعـه پیـاده نمایـد.

مرکز ملى پیش بینى زلزله· 

رییـس مرکـز ملـى پیـش بینـى زلزلـه بـا اشـاره بـه 
لـرزه خیزى بـاالى کشـور و خسـارات ناشـى از زلزله هاى 
پیشـین، پرداختـن به موضـوع پیش بینـى زلزله و تالش 
براى محقق سـاختن آن را دغدغه اصلى کشـور دانسـته 
و گفـت: داشـتن سـند راهبردى کـه تا چند سـال آینده 
پـروژه  هـاى کالن مرکـز در آن تعریـف شـده، نقطه قوت 
قابـل توجهـى بـراى مرکـز ملى پیـش بینى زلزله اسـت.

قـوت  نقـاط  جملـه  از  مختـارى"  "محمـد  دکتـر 
موضـوع پیـش بینـى زلزلـه را نو بـودن، جنبـه کاربردى 

�و و  ��ت 
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آن، بیـن رشـته  اى بـودن و نیـز عالقـه مسـوولین بـه ایـن حـوزه دانسـت.
وى عـدم برقـرارى ارتبـاط بـا صنعـت؛ بـى  عالقگـى دانشـجویان بـه کار در ایـن حـوزه؛ 
کمبـود نیـرو و امکانـات (کارشـناس، ت جهیـزات و هیـات علمـى) و نیـز ضعـف انسـجام و 
پیگیــرى فعالیت ها در چند ســال گذشته را از جمله نقاط ضعف فعلى مـرکــز ملى پیش بینى 

دانسـت. زلزله 
دکتر مختارى اسـتخدام چند کارشـناس و هیـات علمى متخصص و عالقمنـد؛ راه  اندازى 
سـامانه جامـع پیـش  بینـى زلزله در سـایت پژوهشـگاه؛ ایجـاد کارگـروه بین سـازمانى براى 
تبـادل اطالعـات و دسـتاوردها؛ جلوگیـرى از عوام  زدگـى در این حوزه و ارتباطات مسـتقل با 
رسـانه هـا و ارایـه اطالعـات علمى و درسـت، برگزارى نشسـت  هـاى خبرى منظم با رسـانه و 
دسـت انـدرکاران ایـن حوزه جهت روشـن سـازى افـکار عمومـى؛ تخصیص بودجـه و امکانات 
فیزیکـى و فضـاى مناسـب با راه  انـدازى Test Site به  عنـوان یک برنامه راهبـردى مرکز را از 
جملـه راهکارهایـى دانسـت کـه مى تواند عامـل تحولى چشـمگیر در زمینه پیـش بینى زلزله 

در پژوهشـگاه و حتى کشـور شود. 

شبکه ملى لرزه نگارى باند پهن · 

رییـس مرکـز ملى شـبکه لـرزه نـگارى باند پهن ایـران با پژوهشـى- خدماتى قلمـداد کردن 
این مرکز، فعالیت آنرا مسـتمر و شـبانه روزى دانسـته و گفت: گستردگى ایسـتگاه هاى این مرکز 

در دورترین نقاط کشـور دشـوارى راهبرى و نگهدارى این شـبکه را آشـکار مى سـازد.
دکتـر "انوشـیروان انصـارى" افـزود: در حـال حاضـر مهمتریـن چالشـى کـه مرکـز بـا 
آن مواجـه اسـت، عـدم تخصیـص بودجه 
اسـت.  مــرکز  حفـظ  جهـت  مناسـب 
داراى  دائــمى  شبــکه  یـک  نگهــدارى 
هـزینه هــاى بسیــار زیـــادى مى باشد و 
در تمــام نقـاط دنیـا، تـامین هـزینه هاى 
شـبکه هـاى لـرزه نـگارى ملـى بـر عهـده 
دولـت اسـت. متاسـفانه عـدم تخصیـص 
بـودجه منــاسب مخصـوصـاً در سال هاى 
ایـن  بـراى  را  بسـیارى  مشـکالت  اخیـر 
مرکـز ایجـاد کـرده اسـت؛ بـه طـورى که 
مضیقـه مالـى مضاف بـر برخـى از قوانین 

محـدود کننـده موجـود، امـکان اسـتخدام کارشناسـان جدیـد را فراهـم نمـى سـازد.
وى محدودیـت امـکان خریـد تجهیزات مورد نیاز و تعمیر سنسـورهاى معیـوب به دلیل 

مسـائل خاص کشـور را نیز از جمله مشـکالت بزرگ این مرکز دانسـت.
دکتـر انصـارى در ادامه سـخنانش خاطرنشـان کـرد: افزایـش کیفیت داده هاى لـرزه اى، 
لـزوم انجـام پـردازش هـاى مختلـف و تدقیـق نتایـج ارائه شـده همگـى از مواردى اسـت که 
لـزوم انجـام پژوهـش بـا موضـوع شـبکه لرزه نـگارى را گوشـزد مـى کنـد. اگرچه نـگاه غالب 
بـه مرکـز شـبکه بـه عنـوان یـک مرکز خدماتـى بوده اسـت لکـن خوشـبختانه این نـگاه در 
پژوهشـگاه تغییـر یافتـه و امیـد اسـت در آینده شـاهد انجـام طرح هـاى پژوهشـى مفید در 

ایـن عرصه باشـیم.
 

ایمنـى،  و  زلزلـه  سراسـرى  تمریـن  ششـمین 
توسـط  مـاه،  اردیبهشـت   17 چهارشـنبه  روز  صبـح 
کـودکان مهدکـودك هـاى کل کشـور بـه اجـرا درآمـد.

ایـن تمریـن که همه سـاله به همت پژوهشـگاه بین المللى 
ه و با همـکارى دفتر امور  زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزـل
کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیسـتى کشور و شهردارى 
برگـزار مـى شـود؛ امسـال براى ششـمین سـال متوالى به 

صورت سراسـرى در کل کشـور اجرا شـد.
مدیـر وقـت گـروه آمـوزش هاى همگــانى پژوهشـگاه 
بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى زلزله و دبیر برگزارى 
این تمرین ضمن اشـاره به آسـیب پذیرى کـودکان در برابر 
سـوانح طبیعـى و بویـژه زلزله، ایـن برنامه را نوعـى آموزش 
و تمریـن در برابـر زلزلـه دانسـته و گفـت: در ایـن تمریـن 
کـودکان بـا انجـام کارهـاى نمادین نظیـر اجـراى نمایش، 

شـعر و سـرود، آموختـه هـاى خـود در زمینه نـکات ایمنى 
و نحـوه صحیـح مواجهـه بـا زلزله را بـه اجرا درمـى آورند.

«فرخ پارسـى زاده» افزود: اجـراى این تمرین موجب 
ارتقـاى آگاهـى کـودکان و مربیـان مهدهاى کـودك در 
مواجهـه بـا این پدیـده طبیعى شـده و عکـس العمل هاى 
ســـریع و صحیح به هنگـــام وقـوع زلــزله را به آنهــا 
مـى آموزد؛ که قاعدتاً سـازمان بهزیسـتى کشـور مـى تواند 
امـا  ایـن زمینـه تلقـى شـود،  ارگان در  ذى نفـع تریـن 
متاسـفانه بـه نظـر مى رسـد مسـاله ایمنى و آگاه سـازى 
مربیـان و کـودکان مهدهـا پیرامـون زلزله در چند سـال 
اخیـر بـه عنـوان اولویـت اصلـى ایـن سـازمان تلقـى 
نمـى گردد و امسـال شـاهد پاییـن ترین سـطح همکارى 
ایـن سـازمان در زمینـه برگـزارى تمرین زلزلـه و ایمنى 

در مهدکـودك هـا بـوده ایم.

وى حسـاس سـازى و توجـه بیـش از پیـش جامعه، 
مسـووالن و سیاسـتگذاران کشـور بـه واقعیت لـرزه خیز 
بـودن کشـور و لزوم توجه ویـژه به رعایت اصـول ایمنى 
و مقـاوم سـازى را از جملـه دیگـر اهـداف برگـزارى ایـن 

برشـمرد. تمرین 
گفتنـى اسـت پـارك اللـه در تهـران به عنـوان مقر 
اصلـى برگـزارى این تمرین انتخاب شـده بـود که حدود 
300 کـودك از 24 مهـد تهران در آن شـرکت داشـتند.

بازدید نماینده مقیم UNDP از پژوهشگاه

"گـرى لوییـس"، هماهنگ کننـده مقیـم سـازمان ملـل متحـد و نماینـده 
مقیـم برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد (UNDP) در ایـران، بـه همـراه 
همـکاران ایـن دفتـر، صبـح روز چهارشـنبه 20 فروردیـن مـاه از پژوهشـگاه 

بازدیـد نمودنـد. 
در جلسـه اى کـه بدین منظـور در پژوهشـگاه برگـزار گردیـد، ابتـدا دکتـر 
"عباسـعلى تسـنیمى"، رییـس وقت پژوهشـگاه، توضیحات مختصـرى در مورد 
فعالیـت هـاى پژوهشـگاه در ابعـاد مختلـف داخلـى و خارجـى ارائـه نمـوده و 
ضمـن اعـالم آمادگى براى همـکارى با سـازمان ملل براى کاهـش خطرپذیرى 
لرزه اى در ایران و کشـورهاى منطقـه، توضیحاتى را در مورد هفتمین کنفرانس 
بین المللـى زلزله شناسـى و مهندسـى زلزلـه  (SEE7)کـه در اردیبهشـت مـاه 

سـال 1394 در تهـران برگـزار مى گـردد، ارائـه نمود.
در ادامـه دکتـر «کامبد امینى حسـینى»، دبیر این کنفرانس، ضمن اشـاره 
بـه سـابقه همکارى پژوهشـگاه 
بـا مراکـز وابسـته بـه سـازمان 
ملـــل متــحد در ســال هـاى 
اخیـر، توضیحاتـى را در مـورد 
کنفرانـسSEE7  ارائـه نمـوده 
   UNDP و خواسـتار مشـارکت
در برگـزارى کنفرانـس مذکور 
مشـترك  انجـام طـرح هـاى  و 

گردید.
در  از حضـور  ابـراز خوشـنودى  لوییـس ضمـن  اظهـارات،  ایـن  از  پـس 
پژوهشـگاه، موضـوع مخاطـرات طبیعـى را بعنـوان یکـى از محورهـاى اصلـى 
فعالیـت دفاتـر سـازمان ملـل متحد در ایران برشـمرد و نسـبت به همـکارى با 
پژوهشـگاه در خصـوص انجـام فعالیـت هاى مشـترك در چارچـوب اولویت هاى 

سـازمان ملـل متحـد اعـالم آمادگـى نمود.
همچنیـن در ایـن جلسـه طرفیـن در خصـوص محورهاى کلى همـکارى به 
شـرح زیـر بـه بحـث و تبادل نظـر پرداختنـد: برگـزارى کارگاه هاى مشـترك در 
حاشـیه کنفرانـسSEE7 ؛ تدوین و انتشـار کتب و نشـریات مرتبط بـراى ارتقاى 
آمادگـى در مواجهـه بـا زلزلـه؛ انجـام طـرح هـاى تحقیقاتى مـورد نیاز سـازمان 
ملـل بخصـوص در حـوزه هشـدار سـریع و مدیریت بحـران محله محـور؛ و انجام 

فعالیـت هـاى مشـترك در ایران و سـطح منطقه.
در ایـن خصـوص مقـرر شـد نحـوه همـکارى در ایـن حوزه هـا در مذاکرات 
کارشناسـى آتـى بیـن طرفیـن، مورد بررسـى بیشـتر قـرار گرفتـه و در صورت 

نیـاز تفاهـم نامـه همـکارى دو جانبه تنظیـم و اجرایـى گردد.
در پایـان ایـن جلسـه، هیـات سـازمان ملل از شـبکه ملـى لرزه نـگارى باند 
پهن کشـور و آزمایشـگاه هاى سـازه و ژئوتکنیک پژوهشـگاه بازدیـد نمودند که 
طـى آن توضیحـات الزم در هـر مـورد توسـط متخصصین ذیربط ارائـه گردید.

صبح روز چهارشنبه 17 اردیبهشت

کودکان مهدکودك هاى سراسر کشور، تمرین زلزله و ایمنى اجرا کردند

ه گا �ش
و � ا�بار 

ادامه مدیریت تغییر یا ...
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بـه مناسـبت آغاز هفتـه دولت؛ روز شـنبه 25 مردادماه 1393 اولین نشسـت خبرى با 
حضـور اصحـاب رسـانه ها، بـه منظور بیان اهداف و سیاسـت هـاى پژوهشـگاه و نیز تبیین 

جایـگاه کنفرانس بین المللى زلزله شناسـى و مهندسـى زلزله (SEE7) برگـزار گردید.

 ، SEE7 در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور ریاسـت پژوهشـگاه و رئیـس کنفرانـس
دکتـر " محمدکاظـم جعفـرى "، قائم مقام پژوهشـگاه و معاون آموزشـى و تحصیالت 
تکمیلـى، دکتـر "ساسـان عشـقى"، دبیـر کنفرانـس SEE7 ،دکتـر "کامبـد امینـى 
حسـینى" و مسـئول هماهنگـى هـاى روابـط بیـن الملـل، دکتـر "مهـدى زارع" برگزار 
شـد، رییـس پژوهشـگاه ضمـن تبریـک آغاز هفتـه دولـت و اعالم برنامـه هاى پژوهشـگاه 
در برگـزارى" هفتـه درهـاى بـاز علـم" بـه نقش رسـانه هـا در ارتقـاء فرهنـگ ایمنى 
در کشـور تاکیـد نمـود و گفـت پژوهشـگاه در طـى فعالیـت 25 سـاله خـود از ابتداى 
تاسـیس، همـواره به دنبـال یافتـن راهکارهاى جدیـد و مطمئن جهـت نهادینه کردن 
فرهنـگ ایمنـى در جامعـه و همـکارى در تدوین و اجراى سیاسـت هـاى کالن کاهش 

ریسـک لرزه اى کشـور در سـطح مسـئولین بوده اسـت.
 محمدکاظم جعفرى مشـارکت در تصویب قانون بهسـازى و مقاوم سـازى مدارس 
در مجلـس شــوراى اســالمى و تدویـن  سیاسـت هـاى کالن در مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام در خصـوص کاهش خطرات ناشـى از سـوانح طبیعى را نمونـه اى از تالش 
حداکثـرى پژوهشـگاه در حـوزه حاکمیتى دانسـت. وى با اشـاره به آسـیب پذیرى بــاالى 
کشــور در مقابـل زلزلـه، پــرداخت به این مهـم را در حد و انـدازه هاى امنیـت ملى تلقى 
کـرده و خاطـر نشـان سـاخت کـه بـراى کاهـش آسـیب پذیـرى بافـت هـاى شـهرى، 
نیازمنـد همـکارى تمامـى سـازمان ها و نهاد هـاى مرتبط از جمله شـهردارى هسـتیم.
رییـس پژوهشـگاه در ایـن نشسـت اعـالم داشـت؛ متاسـفانه بـه دلیـل کیفیـت 
عمومـى سـاخت و سـازها، آسـیب پذیـرى ناشـى از زلزله همچنـان در تهران باالسـت. 
علیرغـم اینکـه پـس از زمیـن لـرزه منجیــل در سـال 1369 برنامـه " ایمـن سـازى و 
مقاوم سـازى سـاختمان ها" در دسـتور کار قرار گرفت، متاسـفانه در این مدت توسـعه 
شـهرى نامتناسـب بـا ریسـک لـرزه اى کشـور، تـالش هـا و  فعالیت هـا ما را بـه ایمنى 

بیشـتر در مقابـل زلزلـه رهنمون نسـاخته اسـت؛ همین امر که متاسـفانه در بسـیارى 
از کشـورها نیـز موضوعیـت دارد زمینـه اى شـده اسـت تـا شـعار "جلوگیـرى از تولید 

ریسـک جدیـد" در دسـتور کار  دهـه سـوم کاهـش بالیا قـرار گیرد.
رییـس پژوهشـگاه بیـن المللـى زلزلـه شناسـى و مهندسـى زلزله ضمن بـا اهمیت 
خوانـدن نقـش رسـانه هـا به عنـوان یـک عنصـر مهـم و تاثیرگـذار در جامعه، یـادآور 
شـد کـه آسـیب هـاى زلزله به جهـت مقطعى بـودن وقـوع آن هـا بسـیار زود فراموش 
مـى شـود. بنابرایـن انتظـار مـى رود اصحـاب رسـانه با اسـتفاده از همـه  ظرفیـت ها و 
توانمنـدى هـاى خویش، ضمن اطالع رسـانى مسـتمر در خصوص وضعیت لـرزه خیزى 

و آسـیب پذیـرى کشـور، موجبـات ارتقـاى فرهنـگ ایمنـى  را نیز فراهم سـازند.
وى در پایـان در پاسـخ به سـوال خبرنـگاران در خصوص نحوه ى نظـارت دقیق بر 
چگونگى سـاخت و سـازها و رسـیدن به راهکارهاى  مناسـب در این حوزه اعالم نمود، 
ایجـاد منابـع مالى پایدار جهت تامین هزینه هاى اداره شـهر، صدور شناسـنامه هـاى فنى براى 
سـاختمان هـا،  الزامـى کـردن بیمه لـرزه اى بـراى سـاختمان هـا، بسـیج افکارعمومى 
جهـت اصـالح وضعیـت موجود و تفکیک مسـئولیت هـا و منافع مالک،  مجـرى و ناظر 

در امر سـاخت و سـاز قطعا مى تواند راهگشـا باشـد.

دکتـر ساسـان عشـقى، قائم مقـام پژوهشـگاه نیز که در ایـن کنفرانـس مطبوعاتى 
حضـور یافتـه بـود، ضمـن اعالم هشـدار جـدى در خصـوص آمارهـاى جهانـى از میزان 
تلفـات زلزلـه در ایران در مقایسـه با سـایر کشـورها گفت :  متاسـفانه ایـران در باالترین 
رده هـاى مـرگ و میـر در بالیـاى طبیعـى همچـون زلزله اسـت، در حالى کـه در اغلب 
ه صـورت معمول سـه تا پنج  کشـورهاى دنیـا؛ نسـبت مجروحـان به کشـته شـدگان ـب

برابـر اسـت ولیکـن در ایران بعضاً میزان کشـته شـدگان از مجروحان بیشـتر اسـت.
وى بـا اشـاره بـه کمبـود قوانیـن الزم االجـرا در حـوزه زلزلـه و ایمنـى سـازه ها در 
کشـور گفت: سیاسـت کلـى نظام بایـد قابلیت تبدیل به آییـن نامه و دسـتورالعمل هایى 
را داشـته باشـند کـه رسـانه هـا نیـز بتوانند بـه عنوان زبـان گویـاى جامعه، پـى گیر آن 
مطالبـات باشـند. قائـم مقام پژوهشـگاه از وجود سـه میلیـون واحد مسـکونى در تهران 
خبـر داد کـه میزان مقاومـت پذیرى آن ها با توجه به بافت نامطلوب و غیراسـتاندارد آن در 
سـاخت و سـازهاى شـهرى قابـل تخمیـن نیسـتند و ایـن بـه خـودى خـود امکان 
پیـش بینـى وسـعت خرابـى هـا در یـک زمین لـرزه قـوى و پیشـگیرى از بـروز خطرات 

ثانویـه را غیرممکن مى سـازد.
دکتر "ساسـان عشـقى" با اشـاره به برنامـه هاى پژوهشـگاه در خصوص آمـوزش هاى 
همگانى، شـعار طراحى شـده جهت اجراى مانور آتى در سـال جارى را " آیا مدرسـه 
مـن ایمـن اسـت ؟" عنوان کـرد و گفت: یکـى از مناطق آسـیب پذیر و داراى ریسـک 
بـاال کـه مـى تواند به هنـگام وقوع زلزلـه در معرض خطر جـدى قرار گیرد؛ سـاختمان هاى 

عمومـى از جملـه مدارس و بیمارسـتان ها مى باشـند.
او در ادامـه ایـن نشسـت در پاسـخ به سـوال خبرنـگاران در مـورد دالیل بـاال بودن 
مـرگ و میـر بـه هنگام وقوع زلزله، گفت: سـاخت و سـازهاى نامناسـب، مهمترین علت 
افزایـش ریسـک در زمـان زلزلـه اسـت و مـا معتقدیـم از یـک سـو بایـد از طریـق 
آمـوزش هـاى همگانى با آگاه سـازى مـردم در جهت ارتقاى سـطح فرهنگ ایمنى جامعه 
گام برداشـت و از سـوى دیگر حاکمیت نیز باید نقش خود را با ارائه راه حل هاى مناسـب 

و ایجـاد مشـوق مالـى هاى الزم بـه منظور مقاوم سـازى سـاختمان ها، ایفـا نماید.

 در آغاز هفته دولت

نخستین نشست خبرى کنفرانس SEE7 برگزار گردید

هاجر فالح اکبرى

ش ر ��ا
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دکتـر "کامبـد امینـى حسـینى " دبیـر کنفرانـس SEE7 که دیگر شـرکت کننده 
ایـن نشسـت بود؛ ضمن اشـاره بـه نقش ایـن کنفرانـس در ایجاد فضاى مناسـب براى 
بحـث و تبـادل نظـر میـان محققین، دسـت انـدرکاران اجرایى و سـایر عالقمنـدان، به 
ذکـر سـوابق شـش دوره قبلى ایـن کنفرانس پرداخت و یـادآور گردید کـه دوره هفتم 
آن در 28 لغایـت 31 اردیبهشـت مـاه سـال آینـده در محـل بـرج میالد تهـران برگزار 

خواهـد گردید.
وى موضـوع اصلـى کنفرانس را با تاکید بر مسـائل مرتبط با شـهرها "روش هایى براى 
کاهـش خطرپذیـرى" اعـالم نمـود که توسـط پژوهشـگاه بیـن المللـى زلزله شناسـى و 
مهندسـى زلزلـه و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاورى   و نیز همـکارى نهادها و سـازمان هاى 
داخلـى همچـون معاونـت فنـى- عمرانـى شـهردارى تهـران ومشـارکت بسـیارى از 
مراکـز علمـى – پژوهشـى جهـان و همچنیـن حمایت سـازمان هـاى بین المللـى نظیر

UNESCO ، UNDP و ECO برگـزار خواهـد شـد. دکتـر کامبد امینى حسـینى، تعداد 

کشـورهاى شـرکت کننـده در کنفرانـس هـاى قبلى را بیـن 30 تا 50 کشـور بیان نمود 
و اظهـار امیـدوارى کـرد کـه بـا توجـه به فضـاى مسـاعد حاکم بر کشـور، ایـن دوره با 
اسـتقبال بیشـترى از سـوى متخصصین خارجى مواجه شـود. وى همچنین از برگزارى 
نمایشـگاه و کارگاه هـاى تخصصى در حاشـیه این کنفرانس خبـر داد و از همه محققین 

و صاحبـان صنعـت جهـت شـرکت در آن دعوت به عمـل آورد.
دبیرکنفرانـس SEE7، در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاران در خصـوص نقـش  ایـن 
کنفرانـس در اشـاعه فرهنگ ایمنـى در جامعه، گفت: براى کاهـش خطرپذیرى زلزله در 
ایـران دو رویکـرد اصلـى حاکم اسـت. رویکرد اول "حاکمیتى"  اسـت کـه در قالب ارائه 
دسـتورالعمل هـا و انشـاى احکام کـه از طرف نهادهاى مسـئول براى اجرا ابـالغ مى گردد و 
رویکـرد دوم از طریـق رسـانه ها و برنامه هاى ترویجى و آموزشـى محقق مى شـود. بطور 

مثـال ارائـه آگاهـى هـاى مـورد نیـاز به مـردم و ایجاد حساسـیت هـاى الزم بـه هنگام 
تهیـه واحـد مسـکونى بـراى خـود بـه گونـه اى کـه در زمـان خرید بـه جـاى توجه به 
نمـاى بیـرون سـاختمان و طراحـى داخلى آن، به نکات ایمنى در سـاخت و سـاز خانه 
بیشـترین توجـه را داشـته باشـند نمونـه اى از وظایـف حاکمیتى اسـت و رسـانه ها نیز 

مـى تواننـد بـا نقش ترویجـى رویکرد سـازنده از نـوع دوم را عهـده دار گردند.
دکتـر " مهـدى زارع" مسـئول هماهنگـى هـاى روابط عمومـى و بین الملـل؛ دیگر 
شـرکت کننـده در ایـن کنفرانـس مطبوعاتـى، در ثبـت دو پدیـده جوي کم سـابقه در 
تهـران طـی ماه هـاي اخیر که به شـکل وقوع طوفـان در خردادماه و گرماي شـدید در 
نیمـه اول تابسـتان، بـروز کـرد و بـا زلزلـه دماوند همزمان شـد و برخی زلزله شناسـان 
را بـه تجزیـه و تحلیـل دربـاره رابطـه فرضی بین این سـه رخداد با زلزله  بـزرگ تهران 
واداشـت. گفـت : در خصـوص توفـان خردادمـاه در تهـران و گرمـاى بى سـابقه اى کـه 
تابسـتان امسـال در پایتخت تجربه شـد، هیچ شـاهد علمى زلزله شناسـى وجود ندارد 

کـه ارتبـاط گرمـا و توفان بـا زلزلـه را تایید کند. 
مهـدى زارع در مـورد سـابقه وقـوع زمیـن لرزه هـاى بـزرگ در تهـران گفـت: آمار 
موجـود از وقـوع زمین لرزه هـاى بـزرگ در پایتخـت نشـان مى دهـد حـدوداً هـر 200 
سـال یکبـار، از مرکز تهران تا شـعاع 100کیلومتـرى زمین لرزه اى در حدود 7 ریشـتر 
اتفـاق افتـاده اسـت. زارع ادامـه داد: اینکـه گفته مى شـود زمین لـرزه در تهـران تاخیر 
داشـته اسـت بایـد گفـت براى مشـخص کـردن این تاخیـر باید دیـد که ایـن موضوع 
بـه کـدام گسـل و کـدام قطعـه از آن گسـل برمى گـردد؟ وى ادامـه داد: در گسـل 
شـمال تهـران در 30 هزار سـال گذشـته 6 مورد زمیـن لرزه بزرگ در حدود 7 ریشـتر 

اتفـاق افتـاده کـه دو مـورد از آن مربوط به هشـت هزار سـال گذشـته اسـت. بنابراین 
مى تـوان گفـت به طـور میانگین، حـدودا هر 3500 سـال یک بار، گسـل شـمال تهران 
تولیـد یـک زمیـن لرزه کـرده اسـت. زارع گفت: امـا در مورد سـال هاى فعالیـت مابقى 
گسـل هاى تهـران همچـون مشـاء، کهریـزك، پیشـوا و ایوانکـى سـنجش هاى دقیقـى 
صـورت نگرفتـه و فعالیـت این گسـل ها مانند گسـل شـمال تهران تعیین سـن نشـده 
اسـت. وى آخریـن زمین لرزه بـزرگ تهران که در شـعاع 100 کیلومتـرى اتفاق افتاده 

اسـت، را مربوط به سـال 1830دانسـت.

برنامه هاى ویژه پژوهشگاه در آذرماه 1393 به مناسبت سالروز تاسیس

بیست و پنجمین سالروز تاسیس پژوهشگاه بین المللى 

زلزله شناسى و مهندسى زلزله گرامى باد


