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نقش مطالعات ريز پهنه بندى لرزه اى 
در توسعه شهرها

سازه هاى  لرزه اى  پاسخ  بر  ساختگاه  اثرات  امروزه 
اين  نيست.  پوشيده  مهندسين  و  محققين  بر  عمرانى 
و  هندسى  ( توپو گرافيك)  عوامل  از  مجموعه اى  اثرات 
زلزله  از  بعد  كه  مى شود  گفته  ساختگاه  ژئوتكنيكى 
مكزيكوسيتى (يا ميچوكان) در 1985 و زلزله لوماپريتا 
قرار  توجه  مورد  ويژه اى  صورت  به   1989 در  كاليفرنيا 
وسيعى  مطالعات  ميدانى،  مشاهدات  قبيل  اين  گرفت. 
اثرات  كنونى  شرايط  در  خوشبختانه  و  داشته  پى  در  را 
نامه هاى  آيين  از  بسيــارى  در  نــوعى  به  ساختگــاهى 
ساختمانى وارد شده است. به عالوه مطالعات ريزپهنه بندى 
ساختگاهى  اثرات  مى توانند  مطلوبى  شكل  به  شهرها 
مناطق مختلف شهر را لحاظ نمايند. چنين مسئله اى در 
برخى از شهرها كه از تنوع توپوگرافى- ژئوتكنيكى قابل 

توجهى برخوردارند اهميت بيشترى پيدا مى كند.
تحقيقاتى  تيم  توسط  شده  تهيه  گزارش  بنابر 
از  زلزله  مهندسى  و  زلزله شناسى  بين المللى  پژوهشگاه 
زلزله 6/2 ريشترى استان بوشهر شهر ُشنبه ساختمان هايى 
پذيرى  خسارت  و  تخريب  درجات  مشابه،  هاى  سيستم  با 
اين  مهم  داليل  از  يكى  اند.  داده  بروز  خود  از  را  مختلفى 

اختالف رفتار، ساختگاه و اثـرات آن عنوان شده است.  به 
طورى كه سازه هاى متكى بر آبرفت هاى سست و يا مناطق 
مرتفع همانند تپه ها خسارت بيشترى را متحمل شده اند. 

حسب  بر   – شنبه  شهر  توسعه  گزارش،  اين  اساس  بر 
انجام  حال  در  مناطقى  سوى  به  مردمى-  مطالبات 
است كه به لحاظ ساختگاهى شرايط بحرانى ترى دارند. 
در  بنـدى  پهنه  ريـز  مطالعـات  وجود  عـدم  به  توجه  با 
توجه  بدون  شهرى  توسعه  راستاى  مسلم  قـدر  منطقه، 
به مالحظات لرزه اى ساختگاه و خسارت پذيرى در حال 
انجام است. در واقع در فرآيند ادارى تغيير كاربرى زمين 
و صدور مجوزهاى ساخت مستحدثات مسكونى و صنعتى 
اى  پذيرى لرزه  متعاقب آن خطر  به شرايط ساختگاهى و 
توجهى نشده است. بديهى است اين عدم توجه در آينده 
مى تواند خسارات مالى و جانى بيشترى را به شهر تحميل 
نمايد و يا منجر به طراحيهاى غير اقتصادى و پر هزينه شود.

گزارش هاى غير مكتوب ديگر از مناطق مختلف كشور 
نيز بر عدم توجه به شرايط ساختگاهى در توسعه شهرها 
و طرح هاى جامع آنها صحه مى گذارد. بنابراين با عنايت 
به امكان انجام مطالعات ريز پهنه بندى در شهـرهاى لرزه 
خيز مى توان پيشنهاد نمود شهرهايى كه تنوع توپوگرافى– 
به  باالترى  اولويت  در  دارند  ترى  توجه  قابل  ژئوتكنيكى 
درگام  و  گيرند  قرار  بندى  پهنه  ريز  مطالعات  انجام  لحاظ 
دوم پهنه بندى هاى لرزه اى حاصله به صورت مستقيم بر 

توسعه شهر و طرح هاى جامع نقش داشته باشند. 
سردبير

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:
هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار.

رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه اش مغفرت و 
پايانش آزادى از آتش جهنم.

                                                                                         (بحار االنوار،ج93،ص)342

 27 روز  محلى)  وقت  (به   15  :14:18 ساعت  در 
در  بزرگاى7/7  به  اى  لرزه  زمين  ماه 1392،  فروردين 
شمال  كيلومترى  در64   (MS)سطحى امواج  مقياس 
استان  گشت  شهر  كيلومترى   12 و  سراوان  باخترى 

سيستان و بلوچستان به وقوع پيوست.
المللى  دكتر «مهدى زارع»، معاون پژوهشگاه بين 
بزرگترين  را  زلزله  اين  زلزله  مهندسى  و  شناسى  زلزله 
زلزله ايران در حدود 50 سال اخير عنوان كرده و گفت: 
با وقوع اين زلزله بعد از 16 سال شاهد رخداد زلزله اى 

با بزرگى باالى 7 ريشتر در فالت ايران بوديم. 
سال  زلزله  را  ايران  در  قبلى  زلزله  ترين  بزرگ  وى 
1336 در سنگچال مازندران با بزرگى 7,5 ريشتر عنوان 

كرد.
لرزه-  براساس  رويداد  اين  رومركز 
ملى  شبكه  در  شده  ثبت  هاى  نگاشت 
در  پژوهشگاه  پهن  باند  نگارى  لرزه 
شمالى  عرض  درجه   27/88 مختصات 
و 62/03 درجه طول خاورى قرار دارد.

اخيـر  لـرزه  زمين  هـاى  ويـژگى  از 
حدود  عمق  سـراوان  باخترى  شمال 
آن  براى  كه  است  كيلومتر   90-70
عمقى  گستره  اين  است.  شده  محاسبه 
تاثير  شعاع  و  خسارات  كاهش  موجب 
و احساس وسيعى را شامل شده است. 
هند،  كشـورهـاى  در  لرزه  زمين  اين 
افغـانستان، پاكستان، كشورهاى جنوبى 
هاى  خليج فارس و همچنين در استان 
استان  شمال  مناطق  و  شيراز  كرمان، 
احساس  بخوبى  بلوچستان  و  سيستان 

شد. 
از  شده  مخابره  اخبار  طبق 
هاى مختلف، به دليل عمق  خبرگزارى 
كانونى زياد و تراكم كم جمعيتى منطقه  

در اثر اين زمين لرزه در ايران، يك نفر كشته و 12 نفر 
مجروح شدند، در كشور پاكستان نيز 34 نفر كشته و 80 
لرزه  زمين  اين  گذاشت.. همچنين  جاى  به  مجروح  نفر 
موجب تخريب صدها منزل مسكونى در اين كشور شد.

مراكز  توسط  كه  لرزه  زمين  اين  كانونى  كار  سازو 
بـررسى  باشد.  مى  است، نـرمال  شده  گـزارش  علمى 
كـانون  درجه  يك  در  درجه  يك  گستـره  خيزى  لـرزه 
اى  لرزه  حدود94رويداد  كه  دهد  مى  نشان  لرزه  زمين 
تعداد  اين  از  است.  داده  رخ  منطقه  در  اخير  سده  در 
22 رويداد داراى بزرگى بيش از 5 هستند. قابل ذكر 
رويداده  لرزه  زمين  بزرگترين  اخير  لرزه  زمين  كه  است 

در سده اخير مى باشد

زلزله 7/7 ريشترى سراوان
بزرگترين زلزله نيم قرن اخير ايران

همايش ملى منطقه اى 
«10سال پس از زلزله بم؛ آموخته ها، عملكردها و گام هاى پيش رو»

(92/10/3 لغايت 92/10/5)
زلزله  مهندسي  و  شناسي  زلزله  المللي  بين  پژوهشگاه  بم،  زلزله  رخداد  سالگرد  دهمين  آستانه  در 
همايشى چند جانبه در حوزه هاي مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي و مديريت بحران، بر اساس ارزيابي 
آموخته هاي حاصل از اين رخداد و عملكردهاي پس از آن تدارك ديده است. محورهاى مورد نظر اين 
سطح  در  اى  لرزه  خطرپذيرى  كاهش  ساله  راهبردهاى 12  تحقق  و  تدوين  راستاى  در  همايش 

منطقه (1392 - 1404) خواهد بود.

 مركز سطحى زمين لرزه92/01/27 شمال باخترى سراوان تعيين شده در شبكه  ملى 
لرزه نگارى باند پهن پژوهشگاه  بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله.
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گـزارش گـروه شناسـايى پژوهشگـاه بيـن المللى زلزله- 
روز  بوشهر  زده  زلزله  منطقه  از  زلزله  مهندسى  و  شناسى 
يكشنبه، اول ارديبهشت در سالن همايش پژوهشگاه ارايه شد.

فناورى  و  پژوهش  معاون  جلسه،  اين  ابتداى  در 
پژوهشگاه، با اشاره به بيشترين ميزان خرابى و خسارت 
در جنوب خورموج و روند شمالى- جنوبى آنها؛ تخريب 
قلعه تاريخى مجاور شهر و فوت 38 نفر را از جمله آثار 

اين زلزله دانست.  
افزود:  فوق  مطلب  بيان  ضمن  زارع"  "مهدى  دكتر 
نكته قابل توجه در اين زلزله، تخمين عمق كانونى آن 
بررسى  از  پس  كه  گرديد  برآورد  كم  ابتدا  در  كه  بود 
هاى بيشتر به اين نتيجه رسيديم كه عمق اين زلزله به 

مراتب بيشتر از تخمين اوليه بوده است.
شناسايى  "گزارش  عنوان  تحت  گزارشى  طى  وى 
زمين لرزه 6,3 ريشترى 92/1/20 ُشنبه با نگاهى به زلزله 
7,7 ريشترى سراوان" ضمن مقايسه اين دو زلزله باهم 
گفت: زلزله سراوان در منطقه كم جمعيتى در شرق استان 
سيستان و بلوچستان و در منطقه اى كه گسل مكران در 

دريا وجود دارد رخ داد و سازوكار آن نرمال بود.
دكتر "فرزام يمينى فرد" نيز به تبيين جنبه هاى زلزله 
شناسى اين زمين لرزه پرداخت و گفت: مراكز مختلف لرزه 
نگاري، سازوكارهاي كانوني گوناگوني را براي زمين لرزه 
كه در  اند   20فروردين ماه 92 دشتي بوشهر ارائه داده 
غالب سازوكارهاي حل شده وجود يك صفحه با راستاي 
شمال شمال غرب - جنوب جنوب شرق كه شيب ماليمي 
به سمت جنوب غرب دارد مشهود است .با در نظرگرفتن 
اي به عنوان صفحه اصلي گسلش، وجود  چنين صفحه 
در سازوكارهاي غالباً فشاري  مؤلفه امتدادلغز راستگرد 

محاسبه شده، قابل تشخيص است.
لرزه ُشنبه  زمين  هاى  ويژگى  به  توجه  با  افزود:  وى 
بوشهر، نسبت دادن آن به فعاليت زون گسلي خاص را 
با ترديد همراه نموده است. در هر حال، باتوجه به عدم 
هاي سطحي قابل توجه در غالب  مشاهده گسيختگي 
موجود،  هاي  هاي زاگرس، محدوديت داده  لرزه  زمين 
خطاي مكان يابي زياد پسلرزه ها و رويداد اصلي و تنوع 
سازوكارهاي كـانوني حل شده، به نظر مي رسد كه تنها،

 داده هاي جمع آوري شده توسط ايستگاه هاي لرزه 
نگاري شبكه محلي نصب شده در گستره منطقه مهلرزه 
اي زمين لرزه ُشنبه بوشهر بتواند در تعيين و شناسايي 

گسل مسبب زمين لرزه فوق الذكر مؤثر باشد.
زلزله شناسى  پژوهشكده  علمى  هيات  عضو  اين 
نگاهي به فعاليت لرزه خيزي پيشين  افزود:  پژوهشگاه 
منطقه نشان مى دهد كه زمين لرزه 20 فروردين بوشهر، 
در منطقه اى اتفاق افتاده است كه تاكنون تا شعاع 25 
كيلومتري آن شاهد وقوع هيچ زمين لرزه بزرگتر از 5 
زمين لرزه هاي با بزرگي  نبوده ايم. در هر حال، وجود 
باالي 4در گستره مه لرزه اي زمين لرزه فوق الذكر، داللت 

بر فعاليت گسل هاي موجود در منطقه دارد.
شبكه       يك  طراحى  به  اشاره  يا  فرد  يمينى  دكتر 
نگارى محلى متراكم جهت تعيين هندسه، ابعاد و  لرزه 
كرد:  خاطرنشان  لرزه  زمين  اين  مسبب  گسل  سازوكار 
دوره  كوتاه  نگارى  لرزه  ايستگاه   16 از  الذكر  فوق  شبكه 
تشكيل مي شود كه بطور مناسبي جهت پوشش كامل 
اند.  ها در منطقه گستـرده و نصب شده  زون پسلرزه 
دستگاه هاى لرزه نگارى استفاده شده از نوع گورالپ هستند 
كه تماماً به موقعيت ياب جهانى GPS مجهز مى باشند و 
لرزه سنج هاى استفاده شده داراى محدوده فركانسى 10 تا 
50 هرتز هستند كه براى ثبت پسلرزه ها  ايده آل مى باشند. 
تحليل اوليه پسلرزه هاى ثبت شده در ساعات نخستين نصب 
شبكه، داللت بر فعاليت لرزه اى چشمگير ايستگاه هاى 14 
و 15 كه در نزديكى شنبه نصب شده اند دارد. اين خود 
بيانگر نزديكي موقعيت مكاني زمين لرزه اصلي به شهر 
كوچك ُشنبه است كه بنوعي توجيه كننده علت خرابي 

زياد اين شهر مي باشد.
دكتر «محمد داوودى» نيز با پرداختن به جنبه هاى 
بر اساس پراكندگي نوع  گفت:  زلزله  اين  ژئوتكنيكى 
هاي موجود در منطقه زلزله زده شهرستان  ساختمان 
دشتي، غالب سازه ها را مي توان در دو گروه ساختمان هاي: 
گچي) در برخي  هاي ديوار حمال سنگي–   ”ساختمان 
مناطق سنگي – گلي (و ديوارهاي حفاظي از جنس 
هاي ديوار حمال بلوك سيماني  ”ساختمان  و  مذكور” 
داراي كالف افقي و قائم و ديوارهاي حفاظي بلوك 

سيماني” طبقه بندى نمود. 
نقشه  تهيه  روند  و  نحوه  به  اشاره  با  داوودى  دكتر 
هم شدت خسارت اين زمين لرزه گفت: به منظور برآورد 
ها در  شدت، خسارات وارده به سازه  هاي هم  منحني 
منطقه زلزله زده نيز عمدتا با توجه به گستردگي حضور 
دو نوع ساختمان و ديوارهاي مذكور صورت گرفته است 
با اين وجود، رفتار لرزه اي انواع ديگر سازه ها نيز مد نظر 

قرار گرفته است.
اي همچنين، مخاطرات ژئوتكنيك لرزه  افزود:  وى 

ايجاد شده در منطقه زلزله زده، احساس مردم در 
تاثيرگذار نيز  هاي  مناطق مورد مطالعه و ديگر مولفه 
در تشخيص شدت زلزله لحاظ شده است. لذا براساس 
اطالعات حاصل از مشاهدات اعضاي تيم شناسايي 
پژوهشگاه و همچنين اطالعات دريافتي از اعضاي تيم 
شدت زلزله بر حسب  ارزيابي بنياد مسكن، نقشه هم 

مركالي اصالح شده برآورد گرديد.
دكتر داوودى گفت: نكته اي كه يادآوري آن در اين 
قسمت مي تواند حايز اهميت باشد، لزوم توجه به تفكيك 
نوع سازه ها در منطقه زلزله زده مي باشد. به عنوان نمونه، 
در روستاي باغان با فاصله كم از كانون زلزله، خسارت 
وارده به سازه ها نسبت به روستاهاي مشابه، در ظاهر ناچيز 
به نظر ميرسد در حالي كه گسيختگي سطحي در سطح 
آسفالت جاده اصلي مالحظه گرديد .با توجه به قرارگيري 
روستا بر روي رسوبات سخت و عدم شيبدار بودن محل 
وقوع تركها (مبني بر مطرح شدن وقوع ناپايداري شيب)، 
همچنين پيگيري ادامه اين گسيختگي در حياط منازل 
تا نزديكي رودخانه، احتمال وقوع گسلش سطحي در اين 
ناحيه در اثر فعال شدن شاخه هاي فرعي گسل اصلي را 
مطرح مي كند. در اين روستا، معدود سازه هاي موجود 
از نوع اول به شدت آسيب ديده اند ليكن به دليل اينكه 
حدود 10 سال قبل، زلزله اي كوچك كل روستا را تخريب 
كرده و بر اساس طرح هادي بنياد مسكن، بازسازي روستا 
با سازه هاي نوع دوم انجام شده، خسارات شديدي به اين 

سازه ها وارد نشده است.
نكته قابل توجه ديگر در تهيه منحني  گفت:  وى 
هم شدت توجه به اين نكته است كه در برخي روستاها 
گاه با فاصله كم  از كانون زلزله،  مانند روستاي چاه 
خرابي بااليي در سازه ها مشاهده شد ليكن عمده 
تخريب نه در اثر زلزله 6,3 ريشترى بلكه در اثر دومين 
ريشتري اتفاق افتاده است. بنابراين   5,3 قوى  پسلرزه 

درصد خرابي اول مالك قرار گرفته است. 
دكتر داوودى خاطر نشان كرد: آخرين نكته در تهيه 
منحني همشدت مربوط به نقاطي از نقشه مي باشد كه در 
ظاهر روستاهايي وجود دارد ليكن به دليل وقوع سيل هاي 
مخرب 13 سال گذشته، روستاها كامال تخريب شده اند و 
يا كامال خالي از سكنه مى باشند. لذا در اين مناطق، از 
عوارض ژئوتكنيك لرزه اي به جاي مانده از زلزله استفاده 
شده است. در اين راستا مي توان به روستاهاي حمويي، 
دشت زال، اسماعيل محمودي و دشت پلنگ اشاره كرد.

دكتر محمد داوودى به مخاطرات ژتوتكنيك لرزه اى 
اين زلزله پرداخته و خاطرنشان كرد: با توجه به قرارگيري 
اكثر روستاهاي آسيب ديده در منطقه كوهستاني دو رشته 

بار  ا

ش2 ر شا ر ا
گزارش گروه شناسايى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله از منطقه زلزله زده شهر ُشنبه در بوشهر

 مرتضى بسطامى                                       محمد داوودى                                           فرزام يمينى فرد
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كوه كارتنگ و نمك و دشت پهناور بين اين دو رشته كوه، 
وقوع دو پديده اثرات ساختگاه و اثرات توپوگرافي در تقويت 
و يا تضعيف امواج زلزله در منطقه قابل انتظار بود  كه تا 
زمان تهيه گزارش سعي شد با دسترسي به عكسهاي هوايي 
تهيه شده از منطقه و مطالعه آنها، وقوع دو پديده مذكور با 
وسعت بيشتري بررسي شود. ليكن به دليل ابهامات موجود، 
نتيجه گيري قطعي تاكنون ميسر نگرديد فلذا در ادامه، به 

نتايج حاصل از مشاهدات محلي بسنده مي شود.
بر اساس مشاهدات محلي در روستاي سنا، آثار 
خرابي متفاوت در نواحي شمالي نزديك به ارتفاعات با 
نواحي جنوبي نزديك به رسوبات رودخانه اي را مي توان 
به وقوع پديده اثرات ساختگاه ارتباط داد به طوري كه با 
حركت از شمال روستا به جنوب، عمق آبرفت نرم افزايش 
يافته و خسارت وارده به ساختمان ها نيز افزايش مي يابد. 
عضو  بسطامى“  دكتر ”مرتضى  جلسه  اين  ادامه  در 
هيات علمى پژوهشكده مهندسى زلزله با اشاره به تيپ بندى 
اين  خرابى هاى  و  خسارت هـا  زمينه  در  ساختمـان ها 
زلـزله صحبت كرده و به جنبه هـاى سازه اى و شريان هاى 

حياتى اين زلزله پرداخت. 
وضعيت مديريت  پارسى زاده"  "فرخ  نيز  پايان  در 
بحران، امداد- نجات، اسكان اضطراري، امنيت در 
منطقه، توزيع مواد غذايي، بهداشت عمومي، كمك هاي 
مردمي، ارتباطات، جايگاه آموزش همگاني در مدارس و 

مراسم تشييع را تشريح نمود.
وى گفت: ساعت وقوع زلزله (16:22) يكى از مهمترين 
داليل كاهش مرگ و مير بوده است. چرا كه در اين ساعت، 
اكثر افراد در فضاى باز يا در محل كار خود بودند و مدارس 

هم به دليل شيفت صبحگاهى تعطيل بودند. 
مديريت  پژوهشكده  علمى  هيات  عضو  اين 
خروج  پس از وقوع زلزله  افزود:   بحران  و  خطرپذيرى 
مصدومين از زير آوار و اجساد بيشتر توسط خانواده ها و 
يا مردم منطقه انجام پذيرفته است. مردم پس از خارج 
با وسيله شخصي مبادرت به  مصدومين بيشتر  كردن 
انتقال آنها به مراكز درماني و يا بيمارستان ها نمودند. 
شهر ُشنبه يك مركز بهداشت داشت كه فاقد تجهيزات 
الزم براي مصدومين بوده لذا اين مركز عمدتٌا ميزبان 
مصدومين سرپايي بوده است، پس از ُشنبه نزديك ترين 
مركز درماني مجهز بيمارستان زينبيه در خورموج بوده 
بيمارستان زينبيه در ساعات  طبق اظهار رييس  است. 

اوليه بعد از زلزله بيشترين مجروحان و حتي افرادي كه 
فوت كرده بودند توسط مردم به اين بيمارستان منتقل 
كنندگان غالبٌا از مناطق ُشنبه و كاكي  شدند. مراجعه 
بودند كه انتقال آنها با اتومـوبيل هاي شخصي انجام 
عالوه  زلزله،  وقوع  از  پس  اوليه  ساعات  در  و  مي گرفت 
خصوصى  مطب  كه  پزشكانى  بيمارستان؛  پزشكان  بر 
بيمارستان  در  مجروحان  به  كمك  براى  نيز  داشتند 
حاضر شدند و پرسنل خارج از شيفت بيمارستان هم در 
محل كار خود حاضر شدند. به علت محدويت امكانات 
و تخت، مسولين بيمارستان در ساعات اوليه پس از 
زلزله بيماراني قبلي خود را كه وضعيت بهتري داشتند 
مرخص كرده و به مداواي مجروحان پرداختند. پس از 
نگراني بيماران و خدمه، اورژانس و  وقوع پسلرزه ها و 
بخش هاي بيمارستان به محوطه باز بيمارستان منتقل 
به بيمارستان  شدند. در روز اول زلزله 160 مصدوم 
زينبيه اعزام شدند و با توجه به اينكه اين بيمارستان 
فقط يك جراح داشته و فاقد امكانات اورتوپدي بوده 87 
نفر از مصدومين به بيمارستان سلمان فارسي و50  نفر به 
بيمارستان شهداي خليج فارس در بوشهر اعزام شدند. بر 
اساس آخرين آمار تعداد كشته شدگان ناشي از زلزله37  

نفر بوده كه اكثر آنها را افراد مسن و كودكان تشكيل مي 
دهند كه علت مرگ بيشتر آنها ناشي از ضربه به ناحيه 
سر براي بزرگساالن و خفگي براي كودكان گزارش شده 
است. به علت محدود بودن فضاي سردخانه شهر، پزشكي 
قانوني از كليه اجساد عكس گرفته و با قرار دادن آنها 
در كامپيوتر موجب تسريع در شناسايي اجساد توسط 

مراجعه كنندگان گرديد.
ويژه  يگان هاى  اينكه  به  اشاره  ضمن  پارسى زاده 
زلزله،  وقوع  از  پس  پاسداران  سپاه  و  انتظامى  نيروى 
عهده دار امنيت بخش هاى مختلف شهرها و روستاها از 
اموال  و  جاده ها  كاال،  توزيع  امدادرسانى،  مراكز  جمله 
مـردم بودند؛ افــزود: طبق اظهـار فـرماندهى انتظـامى

 مستقر در شنبه، كنترل جاده ها حداكثر يكساعت پس 

از زلزله آغاز شد و به جز يك مورد سرقت در شب اول 
كه توسط يگان هاى ويژه خنثى گرديد، هيچ سرقتى در 

اين مناطق انجام نگرفت.
وى مهم ترين مشكل اسكان اضطرارى در اين زلزله 
خانوار،  تعداد  اساس  بر  چادرها  تعداد  نبودن  كافى  را 
فقدان موكت و وسايل خنك كننده و نيز مكانى مناسب 

كرد:  تصريح  و  دانسته  زندگى  وسايل  نگهدارى  براى 
اسكان اضطرارى از طريق توزيع چادرهاى هالل احمر 
آغاز شد كه در بعضى از روستاها، مردم در شب اول بعد 
در  امر  اين  كه  كنند  دريافت  چادر  نتوانستند  زلزله  از 

شب دوم انجام گرفت. 
طبق گفته مسئوالن در منطقه،  افزود:  پارسى زاده 
در طرح مديريت بحران پس از اسكان اضطراري، اسكان 
دائم آغاز خواهد شد و لذا به نظر مي رسد توزيع كانكس 

به عنوان اسكان موقت پيش بيني نشده است.
نيز  پژوهشگاه  پهن  باند  لرزه نگارى  ى  شبكه  مدير 
نگارى  لرزه  ى  شبكه  از  شده  ثبت  هاى  داده  طبق  گفت: 
به  كه  كازرين  و  قير  و  اهرم  ايستگاه  دو  از  پهن  باند 
ترتيب در 52 و 140 كيلومترى كانون زلزله بودند، زلزله 
20 فروردين شنبه- كاكى استان بوشهر با بزرگاى 6,3 
داراى دو پسلرزه باالى 5 ريشتر بود كه در ساعات اوليه 
پس از وقوع رويداد اصلى، بوقوع پيوستند و روند پسلرزه هاى 

آن به مرور روند نزولى را طى كردند.
دكتر "انوشيروان انصارى" ضمن اعالم مطلب فوق 
عمق  داراى  اينكه  بر  عالوه  بوشهر  كاكى  زلزله  افزود: 
در  كمتر  كه  است  خاصى  نوع  از  است  زيادى  كانونى 

فالت ايران ديده مى شود.

مهلت ارسال برگزار كنندگانتاريخ برگزارينام كنفرانس
مقاالت

محل برگزاري

اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلى31 فروردين 1392دانشگاه محقق اردبيلىمهر 1392كنفرانس ملى مهندسى ژئوتكنيك ايران
www.icge2013.ir

13 الى 16 آبان 1392دهمين كنفرانس تونل ايران
 انجمن تونل ايران با همكارى 

تهران22 خرداد 1392انجمن بين المللى تونل
www.itc2013.ir

15 مرداد 1392دانشگاه فردوسى مشهدآبان 1392نخستين كنفرانس ملى ساختمان سبز
دانشگاه فردوسى مشهد

 www.gbc2013.um.ac.ir

دومين كنفرانس بين المللى مخاطرات 
31 مرداد 1392دانشگاه خوارزمي7 و 8 آبان 1392محيطى

تهران
 www.iceh2013.ir/?q=fa

دومين همايش معمارى و شهرسازى 
اسالمى (از نظريه تا كاربرد در دنياى 

معاصر)
24 مرداد 1392دانشگاه هنر اسالمى تبريز8 و 9 آبان 1392

دانشكده معمارى و شهرسازى 
دانشگاه هنر اسالمى تبريز

 www.tabriziau-
conference.ir/fa/

memari2callpaper

كنفرانس بين المللى عمران، معمارى و 
30 شهريور1392دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبريز6 آذر 1392توسعه پايدار شهرى

تبريز- تلفن تماس دبيرخانه: 
04113396108
www.iccau.ir

 

Second  European Conference
    on Earthquake Engineering 
    and Seismology (2ECEES)

h p://www.2eceesistanbul.
org/?page=important_dates#2

10th National Conference on
     Earthquake Engineering
h ps://www.eeri.org/2012/11/10th-
na onal-conference-on-earthquake-
engineering/

EURODYN 2014: IX 
International

     Conference on Structural
     Dynamics
h p://paginas.fe.up.pt/~eurodyn2014/
general/welcome/

2013 International Conference
     on Advanced Geophysics and 
     Physics
h p://www.icagp.org/index.asp?id=1

  اخبار كنفرانس هاى خارجى  اخبار كنفرانس هاى داخلى

نقشه همشدت زلزله بر حسب مركالي اصالح شده



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391 ه4 ز ه  هو ز ه  و

ايمنى،  و  زلزله  سراسرى  تمرين  پنجمين 
توسط  ماه،  ارديبهشت   18 چهارشنبه  روز  صبح 
درآمد. اجرا  به  كشور  كل  كودك    كودكان مهدهاى 
به همت   (1387 سال  از   ) ساله  همه  كه  تمرين  اين 
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و با 
همكارى دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى 
كشور و شهردارى در تهران انجام مى شد؛ امسال براى 
پنجمين بار و به طور همزمان در سراسر كشور به اجرا 

درآمد.

تكميـلى پژوهشگـاه     تحصيالت  و  آمـوزش  معاون 
اشاره  ضمن  زلزله  مهندسى  و  شناسى  زلزله  المللى  بين 
به آسيب پذيرى كودكان در برابر سوانح طبيعى و بويژه 

زلزله، اين برنامه را نوعى آموزش و تمرين در برابر زلزله 
دانسته و گفت: در اين تمرين كودكان با انجام كارهاى 
نمادين نظير اجراى نمايش، شعر و سرود، آموخته هاى 
با  مواجهه  صحيح  نحوه  و  ايمنى  نكات  زمينه  در  خود 

زلزله را به اجرا درمى آورند.
تمرين  اين  اجراى  افزود:  لو“  حمزه  ”حسين  دكتر 
موجب ارتقاى آگاهى كودكان و مربيان مهدهاى كودك 
در مواجهه با اين پديده طبيعى شده و عكس العمل هاى 
آنهـا  به  را  زلــزله  وقــوع  هنگـام  به  صحيح  و  سـريع 

مى آموزد.
جامعه،  پيش  بيش از  توجه  و  سازى  حساس  وى 
خيز  لرزه  واقعيت  به  كشور  گذاران  سياست  و  مسووالن 
بودن كشور و لزوم توجه ويژه به رعايت اصول ايمنى و 

مقاوم سازى را از جمله ديگر اهداف برگزارى اين تمرين 
برشمرد.

اين برنامه كه در تهران به طور نمادين در پارك هاى 
دو  شامل  شد؛  برگزار  ”بعثت“  آتش“ و  و  ،“آب  “الله“ 
بخش اجرا در تمامى مهدهاى كودك با حضور والدين 
و اجراى برنامه هاى نمادين در پارك هاى اصلى سراسر 
كشور توسط برخى از مهدهاى كودك  نمونه و با حضور 

مسووالن مربوطه بود.

عنوان  به  تهران  در  آتش  و  آب  پارك  است  گفتنى 
مقر اصلى برگزارى اين تمرين انتخاب شده بود كه حدود 
450 كودك از 20 مهد تهران در آن شركت داشتند.                                                                                                                  

مهدهاى كودك  سراسر كشور تمرين زلزله و ايمنى اجرا كردند

گزارش بازديد فنى گروه شناسايى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى از زلزله ايرر (گوهران بشاگرد)
گزارش بازديد فنى گروه شناسايى پژوهشگاه از منطقه زلزله زده ايرر ( گوهران بشاگرد) استان بوشهر روز يكشنبه، 

پنجم خردادماه سال جارى توسط آقايان دكتر: مهدى زارع و انوشيروان انصارى ارايه شد.
  6,2 بزرگاى  با   1392 ارديبهشت   21 بامداد   6:38 ساعت  در  بشاگرد  لرزه  زمين  كه  شد  عنوان  گزارش  اين  در 
(مركز  گوهران  شهر  شمال  كيلومتري   10 در  ايرر  روستاي  نزديكي  در  بشاگرد)  (گوهران  ايرر  زلزله  كانون  داد.  رخ 
آمده  عمل  به  بررسي  اساس  بر  است.  واقع  بشاگرد  سردشت  شهر  شرق  كيلومتري   25 حدود  و  بشاگرد)  شهرستان 
شرق  جنوب/جنوب  غرب-  شمال/شمال  تقريبا  روندي  با  منوجان  گسل  كه  رسد  مي  نظر  به  اصلي  لرزه  مسبب 
گسله  پهنه  اين  شرقى  بخش  در  واقع  (زندان)،  ميناب  گسله  پهنه  هاي  گسل  از  يكى  عنوان  به  حدود 330)  (آزيموت 
لرزه  عمق  كه  رسد  مي  نظر  به  سردشت،  گسل  شيب  و  گسل  اين  راستگرد  راستالغز  سازوكار  به  عنايت  با  باشد. 
است. لغز  امتداد  صورت  به  ها  پسلرزه  و  اصلى  لرزه  در  گسلش  بشاگرد  در  باشد.  كيلومتر   25 تا   20 حداقل  اصلي 
شدت در پهنه رومركزي+ VI برآورد مي شود. بزرگاي گشتاوري 6.2 و كانون در نزديكي روستاي ايرر واقع بوده است. 
شدت زمين لرزه در شهرهاى سردشت و گوهران VI و در جكدان سندراك و بلبل آباد V در جاسك و ميناب IV و در 

بندرعباس III در مقياس EMS98 برآورد شده است. 
ژرفاي نسبتا زياد (كه با توجه به موقعيت گسل امتدادلغز  به دليل 
براى  كيلومتر  تا 25  حدود 20  در  آن  شرق  سوى  به  شيب  و  منوجان، 
لرزه اصلى برآورد مى شود) و كم جمعيت بودن پهنه رومركزي، زمين لرزه 

پيشلرزه  وقوع  موضوع  اين  در  البته  شد.  كودك  يك  فقط  مرگ  موجب 
در   92/2/19 شنبه  پنج  روز  ظهر   12:31 ساعت  در   5,0 بزرگاى  با  اى 
را  مردم  پيشاپيش  و  شده  مردم  هشيارى  موجب  كه  است  پهنه  همين 
براى سكونت مطمئن به محـل كپـرهاى موجود در منـازل مسكونى شان 
فـرستاد.  پسلرزه هاي روز هشتم بعد از رخداد لرزه اصلى در روز شنبه 
92/2/28 (كه بزرگترينشان بزرگاي 5.7 داشت) با همين روند ساختاري 

مربوط بوده و خرابي بيشتري در روستاي ايرر موجب شد. يك سنگ لغزش بزرگ در جاده گوهران به ايرر ديده شد 
(ابعاد بلوك ها در حد5x5x 5 متر بوده است) و به نظر مي رسد كه سنگ لغزش بزرگ ديگري در يك زمين لرزه مشابه 
احتماال در سده هاي قبل در همين محل رخ داده است. گسلش سطحي در سطح منطقه ديده نشد ولي ترك هاي كششي 
در راستاي گسلش و هم راستاي عمود بر آن ديده شد (به طول هاي 5 تا 20 متر). رودخانه ايرر كه قبل از زلزله كم آب 

يا خشك بود بعد از زلزله پر آب شد. خرابي ساختمان هاي بنايي فقط در ايرر مشاهده شد.
بيشتر خرابى به گوهران و روستاهاى واقع در شرق و شمال آن مربوط است. روستاي سندرك در 70 كيلومتري غرب 
كانون و روستاي جكدان در 50 كيلومتري غرب كانون بدون خرابي مشاهده شدند. عمدتا خرابى ها در محل روستاى ايرر به 
تخريب واحدهاى مسكونى بنايى و تخريب ساختمان هاى داراى شناژ افقى و قائم مربوط بود كه البته اين شناژها در بسيارى 

از موارد به هم متصل نبوده كه منجر به فروريختن بعضى از اين شناژها حتى بدون تخريب كل بنا همراه بوده است. 

مدير جديد گروه آموزش هاى 
همگانى تعيين شد

به موجب حكمى از سـوى رياست محتـرم 
پژوهشگـاه، مديـر جديد گــروه آمـوزش هاى 

همگانى تعيين و اعالم شد.
فــرخ پــارسى زاده، عضـو هيــات علمى 
بحـران  و  خطــرپذيرى  مديـريت  پژوهشكده 
سـال  تا  نيــز  اين  از  پيش  كه  پژوهشگــاه 
داشت؛  عهده  بر  را  گروه  اين  مديريت   1386

مجدداً به تصدى اين پست منصوب گرديد.
مدير  مهدويفر،  دكتر  آقاى  از  همچنين 

پيشين اين گروه تقدير به عمل آمد.

 اخبار
 اولين جلسه كميته برنامه ريزى
 پانزدهمين مانور سراسرى زلزله

و ايمنى برگزار شد
اولين جلسه كميته برنامه ريزى پانزدهمين 
اول  شنبه،  روز  زلزله  و  ايمنى  سراسرى  مانور 

تيرماه در پژوهشگاه برگزار شد.
نمايندگان  حضور  با  كه  جلسه  اين  در 
آموزش  وزارت  كشور-  بحران  مديريت  سازمان 
و پرورش- سازمان صدا و سيما-جمعيت هالل 
احمر- سازمان دانش آموزى- آموزش و پرورش 
مديريت  و  تهران  هاى  شهرستان  و  تهران  شهر 
بحران استان تهران در دبيرخانه شوراى دائمى 
زلزله  المللى  بين  پژوهشگاه  در  مستقر  مانور 
مورد  در  شد؛  برگزار  زلزله  مهندسى  و  شناسى 
به  نظر  تبادل  و  بحث  زلزله  مانور  چهاردهمين 
عمل آمد، همچنين راهكارهاى برگزارى هر چه 
گرديد  مقرر  و  بررسى  نيز  پانزدهم  مانور  بهتر 
به  را  خود  فعاليت  گزارش  استانى،  هاى  كميته 

دبيرخانه مانور ارسال نمايند. 
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اشاره: بى برو برگرد بعد از وقوع هر زلزله اى، التهاب و حساسيت جامعه در مقابل اين مقوله 
باال مى رود. توجه ها از هر جنبه اى به زلزله، آثار و نتايج آن جلب مى شود. در اين بين بازار 
بساز بفروش ها و ادعاهاى رنگارنگشان نيز بيشتر از هميشه داغ مى شود. ادعاهايى نظير: 

ساختمان ضد زلزله، مقاومت ساختمان در مقابل زلزله هايى با بزرگاى 6 و 7 و بيشتر براى 
فروش باالتر و سود بيشتر هم در اين ايام بيشتر به گوش مى رسد. اما اين كه ادعاهايى از 

اين دست تا چه حد مى تواند صحت داشته باشد را بايد از زبان متخصصان امر شنيد.
يك عضو هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله اصطالح 
غلط “ساختمان ضد زلزله” را عبارتى اشتباه توصيف كرده و مى گويد: سالهاست كه اين 
اصطالح غلط در بين مردم عمومى شده و رواج پيدا كرده است، حال آنكه به لحاظ علمى 
اين اصطالح كامًال اشتباه بوده و اصًال ساختمان ضد زلزله نه تنها در تهران و ايران بلكه 

در هيچ كجاى دنيا وجود ندارد.
اعـالم  ضمن  كالنتـرى"  "افشين  دكتـر 
مطلب فوق افزود: از آنجايى كه روال طراحى 
و  عملكرد  سطوح  براى  ها  ساختمان  اجرا  و 
شود،  مى  مشخص  و  تعريف  اى  لرزه  سطوح 
لذا نمى توان ادعا كرد كه ساختمانى مى تواند 
ساختمان  اصطالح  بنابراين  باشد  زلزله  ضد 
مشخص"  شدت  با  اى  زلزله  برابر  در  "مقاوم 
توصيف صحيح ترى است كه بايد كوشش شود 

جايگزين اين غلط مصطلح گردد. 
وى گفت: ادعاى اينكه ساختمانى در برابر 
شدت مشخصى از زلزله مقاوم است، منطقى 
است؛ در صورتى كه ساختمان مورد نظر با رعايت ضوابط فنى در طراحى و كيفيت در 

اجرا همراه بوده باشد.
دكتر كالنترى خاطرنشان كرد: از آنجايى كه در طراحى بسيارى از سازه ها ضوابط آيين 
نامه اى به طور كامل رعايت نمى شود يا در صورت طراحى درست در مرحله اجرا و ساخت 
كيفيت بدرستى مدنظر قرار نمى گيرد، در حال حاضر بيشتر ساختمانهاىها ظرفيت الزم 
لرزهاى مورد انتظار را ندارند. مثًال اگر مقرر است ساختمانى بتنى ساخته شود، عالوه بر اينكه 
طراحى آن بايد طبق ضوابط و آيين نامههاىها صورت بگيرد بايد در ساخت آن كيفيت بتن، 
كيفيت ساخت بتن، حمل بتن، نحوه ريختن بتن در قالب و آرماتوربندىها و ... رعايت شود؛ 
در غير اين صورت در عمل ساختمان آن مقاومتى كه برايش پيش بينى شده را نخواهد داشت.  
و  زلزله شناسى  بين المللى  پژوهشگاه  سازه  پژوهشكده  علمى  هيات  ديگر  عضو  يك 
مهندسى زلزله نيز اين گونه ادعاها را تبليغاتى دانسته و عنوان مى كند: بر اساس استاندارد 
2800 زلزله ايران، طراحى ساختمان ها بر اساس شتاب زلزله صورت مى گيرد نه بر اساس 
بزرگا. مثال در تهران ساختمان ها براى شتاب زلزله معادل 35 درصد شتاب جاذبه زمين 
طراحى مى گردد. لذا كسانى كه ادعاهايى دارند مبنى بر اينكه ساختمانى در مقابل زلزله 
7 ريشترى و يا بزرگتر مقاومت دارد؛ يا افراد غير متخصصى هستند كه با اصول و مبانى 
علمى طراحى سازه ها و استاندارد 2800 آشنايى ندارند و يا به دليل معمول و رايج بودن 

اصطالح "ريشتر" بين مردم از آن بهره مى برند تا به سود برسند. 
دكتر " نقد على حسين زاده" ضمن تبيين مطلب فوق افزود: با اين اوصاف هيچ ساختمانى 
ريشتر  اساس  بر  زلزله  برابر  در  تهران  در 
ادعايى  چنين  اساساً  و  شود  نمى  طراحى 

مبناى علمى ندارد.
و  نحوه  مورد  در  كالنترى  دكتر 
قبيل  اين  به  مردم  اطمينان  چگونگى 
ادعاها مى گويد: منطقى ترين راه موجود 
خريد،  هنگام  در  مردم  كه  است  اين 
هاى  نقشه  مثل  ساختمان  فنى  مدارك 
طراحى شده، تاييديه هاى مهندس ناظر 
و شهردارى را از فروشنده درخواست كنند و در حد امكان ساختمان هايى را انتخاب كنند 
كه از فرايند طراحى و اجراى آن اطالع داشته و مطمئنند. البته راهكارهايى مانند بيمه 
ساختمان يا درجه بندى ساختمان ها توسط كارشناسان در صورت ايجاد سازوكارهاى الزم 

مى توانند به خريداران در زمان خريد كمك شايانى نمايد.
در همين زمينه رييس پژوهشكده سازه پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله مى گويد: روال متداول براى بررسى اينگونه ادعاها «كنترل مضاعف» است كه در تهران 

و شهرهاى مختلف كشور در برهه هايى از زمان توسط نهادهاى مختلف صنفى، علمى و 
دانشگاهى براى شهردارى ها انجام مى گيرد. در اين روش مدارك فنى و مستندات طراحى 
و اجراى ساختمان  در اختيار تيمى خبره قرار مى گيرد كه با بررسى مدارك و در صورت 
نياز با برپايى جلسات بررسى با حضور محاسب و طراحى ساختمان از اقناع حداقل ضوابط 

آيين نامه اطمينان حاصل مى شود. 
افزايد:  دكتر "عبدالرضا سروقدمقدم" مى 
روش  اين  اعمال  حاضر  درحال  متأسفانه 
شده  متروك  يا  اجرايى،  مشكالت  بخاطر 
روش  نمى پذيرد.  صورت  درستى  به  يا 
كشورها  بسيارى  در  مضاعف»  «كنترل 
سازنده اى  يعنى  دارد.  اختيارى  حالت 
ايمنى  تراز  از  خريداران  به  مى خواهد  كه 
داوطلبانه  خود  دهد  اطمينان  ساختمانش 
مهندسان  جامعه  مثل  صنفى  مراجع  به 
يا  محاسب  مهندسان  انجمن  و  مشاور 
زلزله  مهندسى  انجمن  مثل  علمى  مراجع 
زلزله شناسى  بين المللى  پژوهشگاه  و  ايران 
دانشگاهى،  مراجع  يا  زلزله  مهندسى  و 
تقاضاى  و  نموده  مراجعه  معتبر  حرفه اى 
ساختمان  اجراى  و  طرح  وضعيت  بررسى 

خود را مى دهد. طبعاً برآورد اين مراجع در تصميم خريدار مطلع بسيار مؤثر خواهد بود.
وى مى افزايد: بعنوان يك حداقل، الزم است خريدار يا مستاجر در اينگونه موارد درخواست 
و  آن  محاسبه  دفترچه  و  ساختمان  نقشه هاى  بخصوص  و  طراحى  مستندات  از  يك كپى 
عكس ها و فيلم هاى حين اجرا و ساخت را نمايد. مشخص بودن مشخصات طراحى، محاسب 

و ناظر در اين مستندات زمينه اى براى بررسى اجمالى كيفيت كار فراهم خواهد نمود.
در ادامه دكتر كالنترى با اشاره به سازه هاى خاص، صنعتى و پااليشگاهى موجود در 
كشور خاطرنشان كرد: ضوابط آيين نامه اى در فرايند طراحى و اجراى اينگونه سازه ها رعـايت 
شده است امـا نكته اى كه در اين زمينه درخور تامل و توجه بيشتر مى باشد، عمر باالى 
اغلب اين سازه هاست. اين امر بدين معناست كه در زمان ساخت، آيين نامه هاى طراحى 
به شكل امروزين خود تكامل يافته نبوده و روش هاى اجرا نيز از پيشرفتگى امروز برخوردار 
نبودند؛ از اينرو بديهى است كه در بـازنگرى وضعيت آنها بايد توجه ويژه اى صورت گرفته و 
بازرسى ها بايد در دوره هاى زمانى مشخص و تعريف شده صورت پذيرد و در اين راستا، 
بهسازى لرزه اى آنها بايد با مديريت جدى و مستمرى در راستاى كاهش آسيب پذيرى شان 

صورت گيرد.
وى گفت: اگرچه بسيارى از سازه هاى صنعتى به طور مستقيم از دستورالعمل هاى آيين 
نامه 2800 استفاده نمى كنند، اما بيشتر آنها داراى كدها و استانداردهاى ويژه خود مى باشند.

اى  لرزه  بهسازى  فرايند  بم،   زلزله  از  بعد  كرد:  نشان  خـاطر  علمى  هيات  عضو  اين 
ساختمان هاى دولتى و عمومى با اختصاص بودجه و تشكيل گروه هاى تخصصى شكل گرفت 
كه در برخى موارد همچون بخش مدارس با موفقيت نسبى پيش رفت، اما در اغلب بخش ها 
در فرايند برنامه ريزى و اختصاص بودجه و نيروى كارشناس و متخصص با محدوديت هايى 
مواجه شد. از اينرو الزم است با درنظرگرفتن خطرريسك لرزه اى اولويت بندى هايى صورت 

گرفته و باتوجه به هزينه هاى طول عمر اقدامات موثر صورت پذيرد.
دكتر كالنترى ضمن اشاره به عملكرد مناسب نيروگاه اتمى بوشهر در زلزله اخير اين شهر 
افزود: به طور كلى نيروگاه ها و سازه هايى كه داراى اهميت جانى و زيست محيطى هستند، 
براى سطوح باالى لرزه اى طراحى مى شوند. در مورد نيروگاه بوشهر هم بر اساس گزارشاتى 
كه مسووالن ارايه دادند، اين سازه براى تراز باالى لرزه اى طراحى شده و همانطور كه مالحظه 

شد زلزله اخير با توجه به شدت آن در ساختگاه اين نيروگاه آسيبى به آن وارد نكرد.
در پايان با اشاره به ساختمان هاى تاريخى كه در مقابل زلزله ها از آسيب پذيرى بااليى 
برخوردارند، تصريح كرد: زلزله هاى بوقوع پيوسته در سال گذشته و امسـال،  آسيب هاى 
قابل توجهى به اين گروه از سازه ها وارد آورده كه بسيارى از آنها جبران ناپذير است. زلزله 
بم كشور ما را از ميراث و سازه اى محروم نمود كه با قدمت 2000ساله، بزرگترين بناى 
خشتى و گلى جهان بود. بنابراين مى توان گفت كه در اين زمينه در حوزه پژوهش، ضوابط 
و معيارها، روش هاى اجرايى و متخصصان مجرب دچار كمبود شديدى در كشور هستيم. 
از اينـرو سـازه هاى تاريخى و بخش ميـراث فرهنگى در اين زمينه برنــامه ريزى و تـوجه 

جدى اى را مى طلبند.

""ساختمان ضـد زلزله ساختمان ضـد زلزله " " عبارت صحيحى نيستعبارت صحيحى نيست
مصاحبه از: پروانه پيشنمازى
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تعداد كشته هاعمقبزرگازمانمحل وقوعماه

ين
ورد

فر

700 نفر؟21:446,7راور (21 كيلومترى خاور راور- استان كرمان) - 1290,1,28

480 نفر؟6,8 2:44كسوت (31 كيلومترى جنوب نكا- استان مازندارن) - 1314,1,22

5010 نفر5:366,76قير و كارزين (24 كيومترى باختر قير و كارزين- استان فارس) - 1351,1,21

128 نفر00:486,75زلزله خورگو ( 44 كيلومترى شمال بندرعباس- استان هرمزگان)- 1356,1,2

900 نفر17:6610اردل ( 4 كيلومترى اردل- استان چهارمحال و بختيارى) - 1356,1,17

66 نفر4:476,114درب آستانه ( 2 كيلومترى چاالنچوالن- استان لرستان)- 1385,1,11

شت
يبه

ارد

كپه داغ (5 كيلومترى ينگى قلعه باال شرستان شيروان- خراسان شمالى)- 
3800 نفر؟7,3 1308,2,1119:7

سلماس (8 كيلومترى تازه شهر شهرستان سلماس- آذربايجان غربى) – 
2500 نفر؟1309,2,172:47,2

450 نفر؟15:446الر (5كيلومترى الر- استان فارس)- 1339,2,4

اركول (21 كيلومترى شمال باخترى روستاى آبيز خاور قائن- خراسان جنوبى) – 
1560 نفر1376,2,2012:277,313

26 نفر3:306,320كازرون (8 كيلومترى روستاى كالنى خاور كازرون – استان فارس) – 1378,2,17

داد
خر

1071 نفر10:546,614گلبافت (80 كيلومترى گلبافت- استان كرمان) – 60,3,21 

35هزار نفر0:٣٠7,719رودبار (13 كيلومترى خاور سياه مزگى شمال رودبار- استان گيالن) – 69,3,31

فيروزآباد ( 6 كيلو.مترى روستاى جوكان شمال فيروزآباد- استان فارس) – 
سه نفر73,3,3013:395,914

33 نفر17:86,427كجور (19 كيلومترى جنوب باخترى كجور – استان مازندران) – 83,3,8

زلزله هاى بزرگ يكصد سال اخير ايران در فصل بهار ( از 1900 ميالدى تاكنون)

هرى بولتون سيد
(19 آگوست 1922 –

23 آوريل 1989) 
نويسنده: جيمز ميشل
ترجمه: آزاده خباز

را  بولتون  هرى  پروفسور 
مى توان پدر دوره مهم و جديد 
مهندسى ژئوتكنيك و يكى از 
كشورش  در  عمران  مهندسين  ترين  ثمربخش  و  ترين  باهوش  
ناميد. وى بالفاصله پس از زلزله 1964 آالسكا مطالعاتى را آغاز 
نمود كه به درك جديدى از رفتار خاك و پاسخ زمين در زمان 
زلزله انجاميد كه امروزه مبناى طراحى هاى لرزه  اى در سرتاسر 
دنيا مى باشد. او همچنين بطور همزمان برنامه  هايى را در زمينه 
مهندسى ژئوتكنيك در دانشگاه كاليفرنيا، بركلى تدوين نمود. 
وى همواره بعنوان يكى از پيشروان مهندسى عمران براى تمام 
نسل ها به شمار مى رود. صدها تن از دانشجويانى كه در طول چهل 
سال فعاليت بولتون در دانشگاه بركلى از او بسيار آموخته  اند، 
همواره بر مهارت هاى فوق  العاده تدريس او، ذهن درخشان و 

مهربانى او نسبت به تمامى اطرافيانش صحّه مى  گذارند.
بولتون  شهر  در   1922 آگوست   19 در  بولتون  هرى 

صنعتى  مركز  در  را  خود  كودكى  و  آمد  دنيا  به  انگلستان 
در  خود  تحصيل  هاى  سال  در  او  كرد.  سپرى   Lancashire
مدرسه Farnworth Grammar در ورزش و علوم آكادميك 
استعداد قابل توجهى داشت و همين امر نقطه شروع راهى 

شد كه وى در آينده در آن قدم نهاد.
دوم  جهانى  جنگ  طول  در  ستوان  عنوان  به  بولتون 
لندن،  دانشگاه  در  را  خود  كارشناسى  دوره  و  كرد  خدمت 
جايى كه مدارك كارشناسى ارشد مهندسى عمران و دكتراى 
مهندسى سازه را نيز به ترتيب در سالهاى 1944 و 1947 از 
آن دريافت نمود، به پايان برد. او دو سال به عنوان استاديار 
در كالج كينگ فعاليت نمود و پس از آن به دانشگاه هاروارد 
آمريكا رفت و در آنجا به تحصيل در رشته مكانيك خاك زير 
نظرKarl Terzaghi و Arthur Casagrande پرداخت. در سال 
1948 مدرك Scientiae Magister (Master of Science) يا 
كارشناسى ارشد علوم را از دانشگاه هاروارد دريافت نمود و 
دو سال در هاروارد به تدريس پرداخت و در سال 1950 عضو 

هيأت علمى دانشكده عمران دانشگاه كاليفرنيا شد.
بولتون تأثير بسزايى بر فعاليت هاى تحقيقاتى در زمينه  هاى 
گوناگون در حيطه ى تخصصى خود به جا گذاشت. مطالعات 
ابتدايى وى در زمينه مكانيك پايه  هاى شمع ساختمان تا به 
اندركنش  تحليل  نوين  هاى  روش  اساس  همچنان  نيز  امروز 

خاك-شمع مى  باشند.
مهندسى  از  جديدى  ى  عرصه  بولتون  دهه1960،  در 
ژئوتكنيك را معرفى نمود و به عنوان پدر اين علم شناخته 
تحليل  هاى  روش  گسترش  شامل  وى  اوليه  مطالعات  شد. 
پاسخ مناطق لرزه خيز، تحليل اندركنش خاك-سازه، ارزيابى 

لرزه خيزى و برآورد و كاهش پتانسيل روانگرايى بوده  اند.
زلزله  زلزله  هاى بزرگ مانند  هاى هرى بولتون از  بررسى  
1964 آالسكا، زلزله 1971 سان فرناندو در كاليفرنيا، شكست 
سد تتون در آيداهو در سال 1976، زمين لغزش سال 1979 
در بندر نايس در فرانسه و زلزله 1985 مكزيكوسيتى، با بهره 
 گيرى از روشهاى نوين تحليلى و تكنيك هاى تجربى به درك 
منجر  برآوردهايى/مقاديرى  آمدن  بدست  و  آن  ايجاد  عوامل 
شد كه به منظور پيشگيرى از رخداد وقايع مشابه در آينده 

مى بايست مورد توجه و بررسى قرار گيرند.
بسيار  گزارش،  و  مقاله   300 حدود  در  بولتون،  تأليفات 
ماندگارى  سوابق  دربرگيرنده  و  بوده  خردمندانه  و  صريح 
عرصه  بر  اى  بى  سابقه   تأثير  كه  باشند  مى   وى  فعاليت هاى  از 
ژئوتكنيك لرزه اى داشته  اند. هرى بولتون در حيطه تخصص 
خود بسيار فّعال بود بطوريكه تا اندك زمانى پيش از مرگ 
خود در آوريل 1989 نيز به تهيه و تدوين برنامه  هاى جامع و 

مدونى جهت تدريس، تحقيق و پژوهش مشغول بود.

 مشاهير زلزله
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 مديريت خطرپذيرى لرزه اى در سازه ها
نحوه محاسبه خطر پذيرى و خسارت

مولفين: ماسارو  هوشيا، فاكامورا  تاكاآكى
ترجمه: افشين كالنترى

ناشر: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى  
مهندسى زلزله

ها-   سازه  در  اى  لرزه  خطرپذيرى  "مديريت  كتاب 
است  پاسخى  خسارت“  و  خطرپذيرى  محاسبه  نحوه 
شهرى،  تصميم گيران  مديران،  هميشگى  دغدغه  به 
هاى حياتى در راستاى كاهش  طراحان سازه و شريان 

شديد.  زلزله هاى  وقوع  از  ناشى  پيامدهاى  و  خسارات 
نكات  طرح  و  ساده  لحن  غنى ،  محتواى  با  كتاب  اين 
نمودن  يكپارچه  با  و  كاربردى  و  مشروح  مثال هاى  و 
اطالعات مرتبط با مديريت خطرپذيرى لرزه اى و معرفى 
مديران،  به  بيشتر،  اولويت  داراى  مديريتى  راهكارهاى 

طراحان و مهندسان كمك شايان توجهى مى نمايد.
نويسندگان در بخشى از مقدمه كتاب آورده اند: در 
خطرپذيرى  مديريت  به  مربوط  مطالعات  حاضر ،  حال 
لرزه اى با تبديل خطر پذيرى لرزه اى به مقادير كمى به 
ابزارى مهم براى انتخاب روش هايى كه از نظر نسبت سود 
به هزينه ها موثر ترند مورد استفاده قرار مى گيرد. مبانى 
نظرى اصلى اين مطالعه، آمار و احتماالت است كه به 
عنوان پايه بحث در قالب سر فصل هاى مطالعات برآورد 
قابليت اطمينان وارد شده اند. در كنار اين علوم، در اين 
مطالعات، مهندسى زلزله، مهندسى سازه و زلزله شناسى 
نيز مورد توجه قرار مى گيرند. به  بيانى ديگر، مديريت 
خطرپذيرى با بهره گيرى از دانش و علوم در زمينه هاى 
مختلف، به عنوان ابزارى كاربردى و سامان مند براى نيل 
به اهداف خود تبديل شده است. از اين رو، اجراى مناسب 
مطالعات برآورد خطر پذيرى لرزه اى و مديريت آن عالوه 
بر درك كافى از آمار و احتماالت، اساساً مستلزم داشتن 
اطالعات كافى درباره قابليت اطمينان و طراحى مقاوم 
در برابر زلزله نيز مى باشد. باوجود اين، نيـازى به دانش 

و بهـره گيرى از علوم و رياضيات پيچيده در آن نيست.
نوع  اين  براى  نياز  مورد  مفاهيم  كتاب  اين  در 
مطالعات به نحوى ساده بيان گرديده است. همچنين 

براى كمك به درك بهتر موضوع، مثال  هاى متعددى 
 2002 ژانويه  تا  مارس2001  از  كه  مطالبى  و  ارايه 
عنوان"  با  دو  كاى  سان  انتشارات  در  بخش  يازده  در 
مديريت خطر پذيرى لرزه اى " منتشر گرديده ، تدوين 
مبانى  بخش هاى  شامل  كتاب  محتواى  است.  شده 

نظرى و موضوعات كاربردى است.
در بخش اول، خطر پذيرى تعريف و ميزان آن، روابط 
مديريت  نحوه  و  خطر پذيرى  محاسبه  براى  نياز  مورد 
مورد  در  مثال هايى  ارايه  با  دوم،  بخش  در  و  بيان  آن 
توليد  كارخانه  آب)،  توزيع  ( شبكه  حياتى  شريان هاى 
ساختمان هاى  نفت،  پااليشگاه  الكترونيكى،  قطعات 
خطر  مديريت  مطالعات  انجام  و  رويكرد  نحوه  ادارى، 

پذيرى لرزه اى در پروژه هاى واقعى ارايه شده است.
همچنين به عنوان نمونه هايى از كاربرد نتايج حاصل 
بردارى  بهره  دوره  هاى  هزينه  به  خطر پذيرى،  برآورد  از 
از      اى  مجموعه  لرزه اى  خطرپذيرى  تحليل  يا  سازه  از 

سـازه ها (پورتفوليو) و نتايج آن اشاره شده است. 
خطرپذيرى  "مديريت  كتاب  كه  است  ذكـر  قابل 
و  خطرپذيرى  محاسبه  نحوه  ها -  سازه  در  اى  لرزه 
خسارت“  در پنج فصل:“ اصل و مديريت خطرپذيرى 
لرزه اى“، ” روش قابليت اطمينان“، ”ارزيابى روش هاى 
از  اجرايى  مثال هاى   ” اى“،  لرزه  خطرپذيرى  كاهش 
مديريت خطر پذيرى لرزه اى" و " ارزيابى خطرپذيرى 
صفحه   157 و  ها"  سازه  از  اى  مجموعه  براى  لرزه اى 
توسط پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 

زلزله منتشر و در اختيار عالقمندان قرار دارد.

نقشه فوق معرف لرزه خيزى ايران طى سه ماه زمستان 1391 مى باشد. طى اين 
مدت 28 رويداد لرزه اى با بزرگاى بيشتر يا مساوى 4 در كشور رخ داده است كه در 

نقشه با دايره نشان داده شده اند.
قابل ذكر است كه اين زلزله ها توسط ايستگاه هاى مركز ملى شبكه لرزه نگارى باند 
پهن پژوهشگاه ثبت و به دقت تعيين محل شده اند كه موقعيت ايستگاه ها در نقشه با 

مثلث مشخص شده است.

نقشه فوق معرف لرزه خيزى ايران طى سه ماه بهار 1392 مى باشد. طى اين 
مدت 144 رويداد لرزه اى با بزرگاى بيشتر يا مساوى 4 در كشور رخ داده است كه 

در نقشه با دايره نشان داده شده اند.
قابل ذكر است كه اين زلزله ها توسط ايستگاههاى مركز ملى شبكه لرزه نگارى 
باند پهن پژوهشگاه ثبت و به دقت تعيين محل شده اند كه موقعيت ايستگاه ها در 

نقشه با مثلث مشخص شده است.

نقشه لرزه خيزى ايران در زمستان 91  و بهار 92
تهيه و تنظيم: مهندس مريم زرگران

 معرفى كتاب



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391

مدير  زاده"،  پارسى  "فرخ 
همگـانى  هـاى  آمــوزش  گـروه 
رفتـار  مـــورد  در  پژوهشگـاه، 
ايران  هاى  زلزله  ديدگان  آسيب 
نتايج  به  استناد  با  گويد:  مى 
تحقيقات و مشاهداتم از زلزله هاى 
سال  بيست  طى  كشور  مختلف 
گذشته به جرات مى توانم بگويم 
كه آسيب ديدگان زلزله هاى ايران و 
هستند،  آن  از  متاثر  كه  افرادى 
يعنى افراد زلزله زده و داغ ديده در روزهاى اول پس از وقوع زلزله حتى بدنبال ادامه 
حيات هم نيستند و براى رفع نيازهاى ابتدايى خود نظير غذا و پوشاك و... هم تالشى 
نمى كنند و اين حالت از يك هفته و گاهى تا چندين ماه هم ادامه مى يابد؛ بطوريكه طى 
اين مدت اگر اطرافيان يا گروه هاى امدادى به اينگونه افراد رسيدگى نكنند، امكان فوت 
آنها نيز وجود دارد. بنابراين وقتى حرف از سوء استفاده و غارت و دزدى در زلزله هاى 
ايران مى شود به هيچ وجه از سوى خود افراد زلزله زده و ساكنان بومى منطقه آسيب ديده 
نيست، بلكه اين امر از سوى افراد غير بومى، فرصت طلب و بى بضاعتى صورت مى گيرد 

كه از اطراف و اكناف  به منطقه زلزله زده روانه مى شوند.
اين عضو هيات علمى پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهشگاه مى افزايد: 
اما انتظارات فزاينده و رفتارهاى توام با زياده خواهى كه گاهى در روزهاى آتى و چند ماه 
پس از وقوع در زلزله زدگان پديد مى آيد نيز ناشى از عدم اطمينان و باور به برنامه ريزان 
و مسووالن است. اين افراد پس از مدتى به دليل مواجهه با توزيع ناعادالنه و ضعف هايى 
كه در سيستم امدادرسانى فعلى ما وجود دارد و گاهى برپايه مشاهدات و تجربيات و يا 
شايعات و شنيده هاى خود دچار ياس و سرخوردگى شده، احساس باخت مى كنند. كه 
در اين صورت امكـان بروز واكنش هاى غيـرمنطقى و زياده خواهـانه در آنهـا افزايش 
مى يابد. يعنى زمانى كه اين افراد نيازهايشان مرتفع نمى شود؛ به دنبال كسب خواسته هايشان 

روانه مى شوند كه در نوع خود مى تواند مشكل آفرين و چالش زا باشد.     
"افشين والى نژاد"، عكاس خبرى و خبرنگار كه در زلزله ژاپن و بسيارى از زلزله هاى 
ايران حضور فعال داشته، در مورد تفاوت فرهنگ ايرانى و ژاپنى در زمينه مقابله با 
حوادثى مثل زلزله مى گويد: در ايران و ژاپن با دو فرهنگ به كلي متفاوت رو به رو 
هستيم. در ژاپن همه چيز نظم، سازمان و برنامه دارد و كسي اجازه، توان و اعتماد 
به نفس عمل خارج از برنامه را ندارد. 10 روز اول سونامي كه براي پوشش خبري در 
شمال ژاپن بودم، به هر يك از دوستان كه گفتم براي مناطق بحران زده مي خواهيم 
كمك ببريم، عده يي گفتند بايد كمك ها را به صليب سرخ بدهيم. نمي توانستند فكر 
كنند مي شود به مردم بدون واسطه يك سازمان رسمي و نهاد كمك كرد. در ايران 

مساله به كلي فرق دارد. در اينجا، در 
لحظات اول بحران سازمان ها نيستند 
كه وارد عمل مي شوند، مردم به طور 
كمك  كه  گيرند  مي  تصميم  فردي 
مدير  و  سازمان  بايد  ژاپن  در  كنند. 
مسووليت  سازماني،  مدير  يك  باشد. 
دستورات  ديگران  و  بپذيرد  را  كارها 
او را اجرا كنند. در ژاپن امكان ندارد 

كسي به طور مستقل كارتني از غذا را به زلزله زده بدهد، اصال فكر مي كنند بيرون از 
سازمان كار كردن، عجيب است. در تمام ماجراي سونامي، يك ژاپني وجود نداشت 
هاي منطقه  كه از توكيو 10 تا كمپوت و بيسكويت و 4 تا پتو ببرد به سونامي زده 
بدهد. در منطقه توهوكو، نوار ساحلي به طول چند صد كيلومتري به طور كلي ويران 
شد، ولي جز نهادهاي رسمي و مردمي ثبت شده، كسي به صورت مجزا كمك نكرد.

والى نژاد در مقام مقايسه اين دو روش گفت:  اگر بخواهم قضاوت نكنم، يعني از زير 
سوال فرار كرده ام. پس مجبورم صريح قضاوت كنم. در اكثر زلزله هاي ايران، در همان 
ساعات اوليه وقوع به محل مورد نظر رسيده ام. در زلزله بم، با يك شب تاخير رسيدم. 
در زلـزله اخيـر آذربايجان كه رسيدم، همه كسـاني كه با آنها حـرف زدم مي گفتند     
تر  هاي مردمي بدون سازماندهي به مراتب از هالل احمر و وزارت كشور سريع  كمك 

رسيد و اين فرهنگ قابل ستايش يك ملت است. بايد به آن افتخار كرد. چكيده برداشت 
هاي 20 ساله ام در خبرنگاري و عكاسي بحران اين است كه در يكي دو هفته اول و در 
اوج بحران كه امدادرساني و نجات جان انسان ها مطرح است، در ايران از همه جاي دنيا 
بهتر عمل مي شود. اين اعتبار را به دولت و هالل احمر و سازمان ها نمي دهم، اعتبار جز 
به همت بي دريغ و عشق بي ادعا و بي انتظار و بي توقع مردم شريف ايران نيست. اين 
يك فرهنگ ستودني است كه بايد به آن افتخار شود. با قاطعيت تمام مي گويم در مقطع 
اوليه وقوع زلزله، ايران و ايراني از همه جاي جهان حتي از ژاپن كه ثروتمند و سازمان 
يافته است، بهتر عمل مي كند. البته اين فقط در دو هفته اول است و متاسفانه ما فراتر 

و بيشتر از آن نمي رويم. 
والى نژاد افزود: البته اين ضعف و مشكل هم در ايران وجود دارد كه پس از مدت 
كوتاهى كه اوج احساسى و بار عاطفى رويداد كه كاهش مى يابد، ادامه امدادرسانى ها و 
بويژه بازسازى ها نيز مشمول مرور زمان مى شود. اين در حالى است كه ژاپن در اينجا 

از ما جلو مي زند، چون در درازمدت، برنامه ريزي در ژاپن بسيار بهتر است. 

و8 و  وت  و  ت 
رفتـارشـناسـى زلـزله

بررسى تطبيقى رفتار زلزله زدگان در ايران و ژاپن
مصاحبه از : پروانه پيشنمازى

اشاره: پس از وقوع زلزله 9 ريشترى در ژاپن، ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دست در دست يكديگر دادند تا در آفرينش يك فاجعه ملى براى ژاپن چيزى كم نگذارند. 
حوادث يكى پس از ديگرى با سرعت به وقوع مى پيوستند و عرصه را بر مردم و مسووالن ژاپن تنگ تر مى كردند. زلزله اى با بزرگاى 9 ريشتر، سونامى اى كه در نتيجه آن در 
اقيانوس ايجاد شد و شهرهاى ساحلى ژاپن را در خود غرق كرد. انفجار رآكتورهاى هسته اى فوكوشيما كه بعد از حادثه چرنوبيل، بزرگترين فاجعه اتمى جهان نام گرفت. حدود 
16 هزارنفر كشته، هفت هزار نفر زخمى و معلول و بيش از سه هزار نفر مفقود، زنده به گور و عده بيشمارى بى خانمان و آواره شدند. آلودگى محيط زيست، قطعى برق، كمبود 
آب آشاميدنى، كمبود مواد غذايى، كمبود مواد بهداشتى، 235 ميليارد دالر خسارت و... آثار و تبعات ناشى از اين واقعه بود. اما على رغم اين فاجعه به بار آمده، هيچ نشانى از 

بى نظمى، هرج و مرج، غارت، دزدى، تعدى و سواستفاده در اين واقعه به چشم نخورد. 
تجربه جهانى يك قاعده كلى را در وقوع فجايع و حوادث رقم زده است و آنهم رفتار توام با هرج و مرج، خشونت و غارت عده زيادى از شهروندان در اين مقطع بحرانيست. 
آشفتگى، بى نظمى، هرج و مرج، غارت و دزدى در هنگام وقوع زلزله هاى بزرگ و حوادث مشابه در اكثر قسمت هاى دنيا، قوزى مى شود بر قوزهاى ديگر. اما اين اتفاق در ژاپن 
نيافتاد و اين نكته اى بود كه كل جهان را تكان داد و توجهات را به خود جلب نمود. موشكافى اين پديده و مقايسه رفتار شهروندان ژاپنى با رفتار ساير افراد در هنگام وقوع 
حوادث مشابه از جمله دغدغه هاى جامعه شناسان، متخصصان امور اجتماعى و مديريت بحران و نيز رفتارشناسان و... شد. در همين باب گفتگويى داشتيم با تعدادى از اعضاى 

هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و ساير اساتيد و متخصصان امر كه ماحصل آنرا در زير مى خوانيد:

 خبر
كارگاه هم انديشى  اساتيد پژوهشگاه در زمينه اخالق حرفه اى برگزار شد

اى" به همت  انديشى اعضاى هيات علمى پژوهشگاه با عنوان "اخالق حرفه  دوره هم 
دفتر نظارت و ارزيابى، طى روزهاى 9 تا 11 تيرماه  برگزار شد.

اين دور سه روزه كه از سرى كارگاه هاى دانش افزايى و توانمندسازى اعضاى هيات 
علمى در زمينه فرهنگى، تربيتى و اجتماعى بود در مجموع سه روز و به مدت 15 ساعت 

برگزار گرديد. 
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رفتار مردم به هنگام وقوع حوادث طبيعى: 
تقويت نظم يا بى نظمى

دكتر مصطفى مهرآيين*
1- نخستين تحقيقات روشمند در خصوص رفتار مردم به هنگام وقوع فجايع طبيعى 
توسط مراكز نظامى آمريكا يا به سفارش آنها در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم 
يعنى در دهه 1950 آغاز شد. آمريكايى ها كه متوجه شده بودند بمباران ژاپن و 
آلمان باعث ايجاد رفتارهاى غيراخالقى در ميان مردمان اين دو كشور نشده است، 
در پى پاسخ به اين پرسش بودند كه شهروندان آمريكايى به هنگام وقوع حمالت 
نظامى گسترده از سوى دشمن چه رفتارى از خود نشان خواهند داد؟ از آنجا كه 
تاثيرى  دامنه  و  قدرت  داراى  سيل  و  طوفان  زلزله،  همچون  طبيعى  حوادث  تنها 

همچون پديده جنگ، بويژه بمباران هاى اتمى، هستند، مقامات نظامى آمريكا بودجه 
هاى تحقيقاتى بسيارى را به پژوهش در خصوص رفتار مردم به هنگام وقوع پديده 
هاى طبيعى هم تراز با جنگ اختصاص دادند. محققان مركز تحقيقات افكار ملى در 
دانشگاه شيكاگو، محققان دانشگاه مريلند و باالخره محققان دانشگاه اوكالهما از 
نخستين گروه محققان بودند كه از بودجه هاى پژوهشى براى پژوهش در خصوص 
و  علوم  ملى  آكادمى  شدند.  برخوردار  طبيعى  حوادث  وقوع  هنگام  به  مردم  رفتار 
انتقال   Delaware  دانشگاه به  بعدا  كه  اوهايو  دانشگاه  در  فاجعه  تحقيقات  مركز 
يافت، از ديگر مراكز تحقيقاتى بودند كه به طور خاص خود را درگير اين پروژه 
فكرى- پژوهشى نمودند. به اعتقاد دينس(1993) مسئوالن نظامى آمريكا معتقد 
بودند قربانيان فاجعه مردمى نااميد هستند كه رفتار ضد اجتماعى در ميان آنها 
شايع خواهد شد. ازاينرو، آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه نظم اجتماعى به هنگام 
وقوع فجايع طبيعى به شدت نيازمند به احياء خود مى باشد. البته اين باور، آنچنان 
كه فريتز(1961) در بازخوانى نتايج برخى تحقيقات اوليه در خصوص رفتار مردم به 
هنگام وقوع فجايع طبيعى نشان مى دهد، باورى كامال نادرست بود. فريتز در شرح 
خود بر اين تحقيقات نشان مى دهد كه رفتار مردم به هنگام وقوع فجايع طبيعى 
به دليل ديگر خواهى و نوع دوستى مردم جامعه و همچنين قدرت جامعه مدنى، 
رفتارى مبتنى بر آرامش و داراى جهت گيرى حفظ و تقويت نظم اجتماعى مى باشد.
بنابراين، يافته هاى تحقيقات مربوط به فاجعه توانست مدل نظامى از رفتار مردم در 

وضعيت هاى بحرانى را به چالش بكشد و آن را تضعيف نمايد.
طبيعى،  فجـايع  وقـوع  هنگام  به  مردم  رفتار  به  مربوط  تحقيقـات  از  دوم  دسته   -2
پــژوهش هايى است كه توسط جامعه شناسان فونكسيوناليست يا كاركردگرا صورت 
گرفته است. مساله اصلى جامعه شناسى كاركردگرا مساله «نظم اجتماعى» است. از 
اين رو، يكى از مهمترين دغدغه هاى اين گروه از جامعه شناسان رفتار مردم به 
هنگام بوجود آمدن شرايطى است كه در آنها ساختارهاى اجتماعى دچار مشكـل 
در  مـردم  رفتار  كه  آنجا  از  گـردد.  مى  مختل  اجتماعى  نظم  فـرآيند  و  شوند  مى 
سطح خرد اجتماعى و كنش هاى متقابل اجتماعى صورت مى پذيرد، جامعه شناسان 
كاركردگرا كوشيدند با تكيه بر رويكرد كنش متقابل نمادين كه وظيفه اصلى خود 
را توصيف منطق كنش انسانى مى داند، به پژوهش در خصوص رفتارهاى مردم در 

هنگام وقوع فاجعه بپردازند. نتيجه اين تحقيقات كه در آنها تاكيد بسيارى بر نظام 
هاى نمادين، سمبل ها، نظام هاى معانى و تعريف مردم از موقعيت شده بود، نشان 
داد كه ساختار اجتماعى به هنگام وقوع فجايع طبيعى بسيار انعطاف پذير و سازگارانه 
عمل مى كند و ما در اين وضعيت ها با دريافت تازه اى از نظم اجتماعى روبرو هستيم 
ثبات  با  عادى  وضعيت  يك  به  مربوط  معيارهاى  قالب  در  را  آن  نبايد  لزوماً  كه 
اجتماعى تعريف نمود. اين تحقيقات نشان داد ما در وضعيت هاى فاجعه، بيش از 
آنكه با آشوب و فروپاشى نظم اجتماعى روبرو گرديم، با موقعيتى روبرو هستيم كه در 
سطح مردم منجر به تقويت «خالقيت»، در سطح سازمان ها منجر به تقويت «انعطاف 

پذيرى» و در سطح كالن جامعه منجر به تقويت « انسجام اجتماعى» مى گردد. 
3- اكنون ممكن است اين پرسش مطرح گردد كه پس چگونه است كه ما همواره 
به  منجر  فاجعه  هاى  وضعيت  كه  برداشت روبرو هستيم  يا  اسطوره ذهنى  اين  با 
فروپاشى نظم اجتماعى مى شوند و ما در اين وضعيت ها احتماال با افزايش ميزان 
انحرافات اجتماعى و رفتارهاى غير اخالقى برخورد خواهيم نمود. در مقابل اين 
پرسش سه پاسخ از سوى سه محقق فاجعه مطرح گرديده است. نخستين پاسخ، 
پاسخ فيشر(1998) به اين مساله است. به اعتقاد فيشر رسانه ها از مهمترين نقش 
ها  رسانه  باشند.  مى  برخوردار  فاجعه  هاى  وضعيت  از  غلط  برداشت  اين  انتشار  در 

گرايش بيشتر به پوشش اخبار مربوط به رفتارهاى ضد اجتماعى در اين وضعيت 
ها دارند تا به تصوير كشيدن فرآيندها و رفتارهاى تقويت كننده نظم اجتماعى 
شناسى،  فاجعه  برجسته  محقق  كوارنتلى،  سوى  از  دوم  پاسخ  ها.  وضعيت  اين  در 
ارائه گرديده است. كوارنتلى(2002) با اتخاذ يك رويكرد دوركيمى معتقد است 
كاركرد  از  فاجعه  هاى  وضعيت  در  آشوب  و  نظمى  بى  برداشت  و  اسطوره  انتشار 

داراى  جامعه  در  جرم  وقوع  بود  معتقد  دوركيم  باشد.  مى  برخوردار  نظم  تقويت 
ارزش كاركردى است و باعث تقويت نظم و انسجام و مرزهاى اخالقى در جامعه 
مى شود. بر همين مبنا، كوارنتلى معتقد است، وجود اخبار مربوط به بى نظمى و 
آشوب در وضعيت هاى فاجعه باعث مى شود كه مردم اين نكته را به ياد بياورند 
و در خود درونى نمايند كه نظم و رفتار انسانى جزيى كليدى از زندگى اجتماعى 
است. از اين رو، سخن گفتن از بى نظمى، مناسكى براى حفظ نظم اجتماعى است. 
پاسخ آخر پاسخ تيرنى(2003) مى باشد كه معتقد است در انتشار ايده بى نظمى، 

منافع نهادى و گروهى برخى از نهادهاى 
خاص  طور  به  او  است.  نهفته  اجتماعى 
آنها  نظامى(منافع  نهادهاى  منافع  بر 
نهفته  امنيت  به  نياز  ايده  تقويت  در 
در  آنها  حقوقى(منافع  نهادهاى  است)، 
نهادهاى  قدرت  اعمال  و  قانون  تقويت 
انتظامى  نيروهاى  همانند  قانون  تقويت 
نهفته است)، و نهادهاى دخيل در رشد 

تكنولوژى ارتباطات (منافع آنها در آسيب پذير نشان دادن جامعه و لزوم استفاده 
مردم از آخرين تكنولوژى هاى ارتباطى نهفته است)، تاكيد مى كند و نشـان مى دهد 
كه اين نهادها با آسيب پذير نشان دادن جامعه، جامعه را به سمت پذيرش فرمان و 

كنترل سوق مى دهند.
فجايع  وقوع  وضعيت  در  مردم  رفتارشناسى  به  مربوط  تحقيقات  از  ديگر  دسته   -4
است.  گرفته  صورت  انتقادى  شناسان  جامعه  توسط  كه  است  تحقيقاتى  طبيعى، 
به اعتقاد اين گروه از محققان، سخن گفتن از مساله كالن نظم يا بى نظمى در 
وضعيت هاى فاجعه به معناى سرپوش گذاشتن بر نابرابرى هاى اجتماعى موجود 
در جامعه است كه لزوماً باعث ايجاد رفتارهاى متفاوت در ميان مردم در وضعيت هاى 
فاجعه مى شود. به باور اين محققان، ما در جامعه با وجود گروه هايى از مردم از 
قبيل زنان، كودكان، معلوالن، كارگران، افراد فاقد تحصيالت، معتادان، مجرمان 
پيشين، طبقات فقير اجتماعى، و ... روبرو هستيم كه به دليل برخوردار بودن از 
برخى محروميت ها، بايد به طور خاص به تقويت آنها در وضعيت فاجعه پرداخت 

و نبايد تنها بر مبناى انتظار رفتار مبتنى بر قانون و اخالق با آنها برخورد نمود.
اصول  فاجعه:  به  «پاسخ  عنوان  با  خود  كتاب  در  درهيده  اوف  اريك  چه  چنان   -5
آمادگى و همكارى»(1989) نشان داده است، نتايج تحقيقات علمى در خصوص 
رفتار مردم در وضعيت هاى وقوع فاجعه(همانند تحقيقاتى كه در باال به برخى از 
آن ها اشاره نموديم) در تقابل كامل با تصوير عمومى در اين خصوص قرار دارد. به 
اعتقاد درهيده، تصوير عام درباره فاجعه و رفتار مردم به هنگام وقوع فاجعه مبتنى 
بر مضمون «آشوب و بى نظمى فردى» در سطح رفتار فردى و تبديل شدن جامعه 
به يك «جنگل اجتماعى» در سطح كالن اجتماع است. او معتقد است اين دو تصوير 
ريشه در اين برداشت غلط دارد كه چون مردم به هنگام فاجعه درد ديده و رنجور 
هستند، توجه خود نسبت به ديگران را از دست مى دهند، به صورت غيرعقالنى و 
مبتنى بر منافع فردى رفتار مى كنند، دشمن يكديگر مى شوند و نسبت به هم رفتار 
پرخاشگرانه انجام مى دهند و باالخره به دليل ابتالء به بيمارى «سندرم فاجعه» به 
وضعيت ناتوانى دوران بچه گى باز مى گردند و نيازمند مـراقبت پدرانه مى گردند. به 
اعتقاد درهيده، كه خود از متخصصان برجسته برنامه ريزى پس از وقوع فاجعه 
و  فاجعه  وقوع  هنگام  به  مردم  رفتار  از  نادرست  برداشت  اين  به  باشد،توجه  مى 
هاى پس از وقوع فجايعى  ريزى  تصحيح آن، از باالترين ميزان اهميت در برنامه 
همچون زلزله برخوردار است. او معتقد است برنامه ريزى هاى  ما براى برخورد با 
وضعيت پس از وقوع فاجعه تنها زمانى كارآمد خواهد بود كه بر پيش فرض هاى 
هاى غلط موجود  درست مبتنى باشد. از اين رو، او پيشنهاد مى كند: 1- بينش 
در خصوص رفتار غيرعقالنى و غير عاطفى مردم به هنگام وقوع فاجعه را به كنار 
نهيم و 2- به جاى آنكه خود برنامه ريزى كنيم و از مردم بخواهيم آن ها را اجرا 
كنند، بياموزيم مردم به هنگام وقوع فجايع چگونه به طور طبيعى عمل مى كنند 

و بـرنامه ريزى خود را بر مبناى آن بنيان نهيم.
6-   در جامعه ما نيز بينش كلى موجود در خصوص رفتار مردم در دوره زمانى پس از وقوع 
فاجعه مبتنى بر همين برداشت هاى غلط غير علمى است كه در فضاى كلى جامعه 
منتشر مى باشد و متاسفانه برخى رسانه ها به آن دامن مى زنند. طرفداران اين بينش 
عمدتاً با اشاره به برخى حوادث از قبيل دعوا ميان مردم، درگيرى، افزايش دزدى در 
مناطق فاجعه زده، بى نظمى در هنگام توزيع مواد اوليه مورد نياز مردم، و .... سعى در 
اثبات اين ديدگاه دارند كه رفتار مردم در وضعيت هاى فاجعه غير عقالنى بوده و كنترل 
اين وضعيت نيازمند برنامه ريزى متمركز است. چنان چه در باال نشان داديم، اين روايت 

از رفتار مردم در تقابل با نتايج تحقيقات اجتماعى در اين خصوص قرار دارد.  
* جامعه شناس و عضو هيات علمى پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهشگاه

ید سا ا قلم  ید  سا ا قلم   



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391 ر10 با را با ا
از معاونتاز معاونت ها و پژوهشكدهها و پژوهشكده ها چه خبر؟ها چه خبر؟

تمامى فعاليت هاى مذكور در بازه زمانى 91,10,1 تا 92,3,15 مى باشند
معاونت آموزش و تحصيالت تكميلى

جلسات  برگزارى  تكميلى  تحصيالت  مديريت  بخش  در 
مصاحبه دكتراى سال 93-92؛ برگزارى امتحانات نيمسال اول 92-

91؛ برگزارى 7 جلسه شوراى تحصيالت تكميلى جهت تصميم  گيرى 
در مورد مسائل آموزشى و پيگيرى مصوبات شورا؛ انجام امورمربوط به 
قرارداد حق  التدريس اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه (نيمسال اول 
92-91)؛ انجام امور مربوط به پژوهانه دكترى؛ انجام امور مربوط به 
درخواست معافيت تحصيلى دانشجويان ورودى 91 از سازمان نظام 
وظيفه؛ برگزارى 19 جلسه پايان نامه دانشجويان كارشناسى ارشد؛ 
برگزارى 10 جلسه دفاع از رساله دكترا و برگزارى 6 جلسه ارزيابى 
جامع و دفاع از پيشنهاد رساله دكترا و در بخش آموزش هاى همگانى 
سراسرى،  مانور  كشورى  رابطين  گردهمايى  ششمين  برگزارى 
ارزيابى گزارشات استانى و انتخاب استان هاى برتر، برگزارى دوره 
آموزشى براى مديران و مربيان مهدهاى كودك و برگزارى پنجمين 
جمله  از  كشور  سراسر  كودك  مهدهاى  در  ايمنى  و  زلزله  تمرين 

  مهمترين فعاليت هاى معاونت آموزش بوده است.
معاونت پژوهش و فناورى

در گروه پردازش و خدمات رايانه اى: 
به  و  نگهدارى  پژوهشگاه:  رايانه  اى  تجهيزات  توسعه  اى  امور 
 روزرسانى كليه سرورهاى رايانه اى (سرور وب، ايميل، FTP و ...)؛ 
و  پژوهشگاه  جديـد   Domain به  كامپيوترها  كليه  مجـدد  اتصال 
سـايت  توسعه  الزم؛  تنظيمات  انجـام  و  پروفايل  مجــدد  تعريف 

رايانه   اى دانشجويان از نظر تعداد (28عدد رايانه).
امور توسعه اى زير ساخت شبكه و اينترنت:

به  پژوهشگاه  اينترنتى  باند  پهناى   مداوم  مانيتورينگ  و  مديريت 
گراف  و  سرورها  كليه  روزانه  بررسى  اينترنت؛  بهينه  توزيع  منظور 
سرعت اينترنت و اطمينان از صحت برقرارى سرويس هاى اصلى؛ 
تنظيم پروتكل  هاى مختلف جهت استفاده بهينه از سرويس اينترنت؛ 
و  كننده  (ارسال  افزارى  سخت  سيستم  مداوم  بررسى  و  كنترل 
دريافت كننده) سرويس اينترنت؛ به روز رسانى نرم افزار دستگاه گيرنده 
اينترنت روى دكل و سرويس فنى آن در اسفند ماه؛ سرويس و رفع 
نقص دستگاه راديويى ارتباط اينترنت پژوهشگاه با فيزيك نظرى و 
به  روز رسانى نرم افزار آن كه باعث افزايش كارايى و بهبود عملكرد 
و باال رفتن قابليت افزايش پهناى باند درصورت لزوم مى  گردد؛ حل 
مشكالت پيش آمده در دسترسى ها و Accountهاى همكاران وانجام 
دانشجويان. (تعريف پروفايل ها در شبكه   Account به  مربوط  امور 
مداوم  بررسى  و  كنترل  ها)؛  بندى  گروه  و   Mail سرور نيز  و  داخلى 
بررسى  آن؛  درست  كاركرد  جهت  الزم  تنظيمات  و   Mail سرور 
جهت  الزم  تنظيمات  و  مداوم  بررسى  و   Mail سرور  افزار  سخت 

كاركرد درست آن و پيگيرى براى ارتقاء و افزايش امكانات سخت 
افزارى اين سيستم؛ نگهدارى كليه تجهيزات شبكه و توسعه تعداد 
نودهاى فعال در سطح پژوهشگاه و بررسى مداوم سوييچ ها و ديگر 
و  ارسال  براى   FTP ارتباط  برقرارى  و  تعريف  شبكه؛  تجهيزات 
دريافت ديتاهاى زلزله (براى مدت محدود) براى Device مربوطه 
Coreswitch؛  و   PIX در  الزم  تعاريف  انجام  و  نگارى  لرزه  بخش 
كنترل انتقال كليـه سرورها به اتاق سرور جديد (طبقه 2) و انجـام 
چند  انتقال  طى  در   Mail سرور  ارتباط  حفظ  جهت  مربوطه  امور 
آموزشى  آن؛ شركت در دوره  رسانده قطعى  براى به حداقل  روزه 
 Remote دسترسى  تعريف  سازمان ها“؛  كليه   IPv6 به  ”مهاجرت 
شركت چارگون مربوط به اتوماسيون ادارى؛ بررسى سيستم امانت 
تحت Web كتابخانه و نيازهاى الزم جهت راه اندازى آن؛ بررسى خط 
E1 و تغييرات آن كه از پروتكل CAS به پروتكل PRA تغيير يافت؛ 

آنتى   كليه  تغيير  افراد؛  موردى  كاربرى  هاى  حساب   تعاريف  انجام 
ويروس  هاى سرورها به نسخه جديد با License سال جديد؛ تعريف 
دسترسى هاى الزم و درخواستى از سوى تحصيالت تكميلى جهت 

برقرارى ارتباط با سيستم تحصيالت تكميلى؛ انجام تعاريف حساب  
هاى كاربرى دانشجويان امسال (كارشناسى ارشد و دكتـرا)؛ تعريف 
قبلى  هاى  مـودم  مكـان  در  تغييـر  و  طبقات  در   wireless مـودم   4
جهت دسترسى بهتر؛ به روز رسانى تمامى Accountهاى همكاران و 
دانشجويان Online در شبكه و حذف اضافات؛ بررسى مجدد روش-
هاى كنترل پهناى باند شبكه داخلى و نيز افزايش امنيت سيستم  
ها؛ اجراى بخشى ازپروژه مديريت پهناى باند شبكه داخلى و امنيت 
نيازهاى  بررسى  و  سيستمها  داخلى  امنيت  افزايش  نيز  و  شبكه 
سخت افزارى سرور مورد نياز براى عملياتى شدن اين پروژه؛ تنظيم 

ساعت كليه سرورها و سرويس ها در زمان هاى مورد نياز؛ شركت در 
سمينار امنيت سرورها و نيز مجازى سازى در شبكه؛ ايجاد دسترسى هاى 
الزم براى دسترسى به سيستم اتوماسيون از خارج پژوهشگاه؛ بررسى 
وضعيت سرور Web براى انجام امور روابط عمومى؛ بررسى سخت افزار 
سرور Web جهت افزايش فضاى هارد و RAM متناسب با شرايط موجود 
سخت افزارى بدليل قديمى بودن سيستم و امكان استفاده از مدلها و 
در  مربوطه  همكاران  با  هماهنگى  و Ram؛   Hard محدود حجمهاى 
مورد بررسى وضعيت سرور web از نظر راه اندازى مجدد؛ پيكربندى 

مجدد 3 مودم wireless و افزايش امنيت دسترسى به آنها؛ بررسى گراف 
هاى سرعت اينترنت جهت تاييد فنى آن براى دادن قسط هاى هزينه 
سرويس اينترنت پژوهشگاه در زمان هاى مورد نياز؛ گرفتن  Backup در 
 web بعضى مقاطع زمانى در كل سال براى سرور تحصيالت تكميلى و
و كتابخانه و بعضى ديتاهاى Mail و بعضى از سرورهاى ديگر (بطور 

.External موردى) و انتقال آن به هارد
سازى  فعال   اى:  رايانه   هاى  سيستم  تعميرات  و  نگهدارى  امور 
مجدد تلفن330 (callcenter) براى رفع مشكالت رايانه اى به  صورت 
فورى؛ نگهدارى و تعميرات سخت  افزارى سيستم هاى رايانه  اى؛ ارتقاء 
و  نگهدارى  همكاران؛  براى  نياز  مورد  نرم  افزارهاى  و  عامل  سيستم 
تعمير و پى گيرى خدمات پشتيانى كليه پرينترها و اسكنرهاى موجود؛ 
تنظيمات سخت افزارى و نرم افزارى (باد گيرى، افزايش رم، تعويض و 
تعمير فن و پاور، فرمت و پارتيشن- بندى مجدد، نصب و جايگزينى 
سيستم عامل ويندوز7 به جاى  ويندوز XP) براى كليه كامپيوترهاى 
جهت  سايت  كامپيوترهاى  تعداد  كاهش  اجراى  و  پيشنهاد  سايت؛ 

تامين كامپيوتر دانشجويان دكترا و اصالح چيدمان سايت.
گروه  نرم  افزارهاى  محتوى،  توليد  و  مديريت  هاى  فعاليت 
طراحى  و  مديريت  روزرسانى،  به   اى:  رايانه   خدمات  و  پردازش 
مديريت  و  روزرسانى  به   پژوهشگاه؛  داخلى  پورتال  جديد  قالب 
پورتال خارجى پژوهشگاه؛ به  روزرسانى مستمـر پايگاه اطالع  رسـانى 
خـاص  نرم  افـزارى  هاى  سيستم  نگهدارى  و  پشتيبانـى  پژوهشگاه؛ 
اتوماسيون  كتابخانه،  نرم  افزارهاى  شامل  پژوهشگاه  در  شده  نصب 
سازى  پياده  كارگزينى؛  نرم  افزار  و  علمى  هيات  اتوماسيون  آموزش، 
سيـستم آنالين مديريت پشتيبانى كاربران تحت وب (web base)؛ 
پياده سازى و انجام تنظيمات سيستم اتوماسيون ادارى؛ رفع اشكاالت 
همكاران در زمينه اتوماسيون وتنظيم كامپيوترها جهت استفاده از آن؛ 
همكارى مستمر با دبيرخانه پژوهشگاه جهت استفاده از اتوماسيون 
داخلى و اتوماسيون وزارت علوم و Backup سرور اتوماسيون بر روى 
SAN مـركز ملى شبكه لرزه نگارى باند پهن ايران و انجام تنظيمات 
مرتبط؛ نگهدارى و پشتيبانى از سرور اتوماسيون؛ شركت در دومين 
جلسات  در  شركت  مربوطه؛  هاى  كارگاه  و  چارگون  ساالنه  سمينار 
تغيير  خريد،  هاى  درخواست  پيگيرى  و  بررسى  خريد؛  فنى  كميته 
عمومى  روابط  جهت  راهنما  تهيه  و  آموزش  اى؛  رايانه  اقالم  ارتقا  و 
سامانه  براى  برنامه نويسى  پژوهشگاه؛  اخبار  روزرسانى  به   به  منظور 
نرم افزارى پيش بينى زمين  لغزش هاى ناشى از زلزله؛ طراحى و برنامه  
راهنما  تهيه  و  آموزش  كرديد؟“؛  احساس  شما  ”آيا  سامانه  نويسى 
جهت اعضاى هيات علمى به  منظور به  روزرسانى پروفايل؛ آموزش، 
پاسخگويى و راهنمايى استفاده از سيستم اتوماسيون ادارى به  طور 
به  خصوصى  به  طور  و  دفاتر  مسئولين  و  كارشناسان  به  عمومى 
مديران و اعضاء هيات علمى؛ طراحى و پياده سازى وب سايت جديد 
پژوهشگاه؛ به روزرسانى مستمر پايگاه اطالع  رسانى و سايت خارجى 

و داخلى پژوهشگاه؛ تهيه Backup از كل وب سايت و اينترانت.
در كتابخانه نيز اهم فعاليت هاى انجام شده عبارت است از: افزايش 
كتابخانه  مجموعه  به  رايگان  التين  كتاب الكترونيكى  عنوان   500
و سازمــاندهى و ورود اطالعات در نـرم افـزار كتـابخانه؛ افـزايش و 
نمايه سازى 280 عنوان مقاله الكترونيكى از درخواست هاى كاربران 
پايگـاه  به  ديجيتالى  نقشه  عنـوان  افـزايش 300  داك؛  گـوگل  در 
نقشه هاى فارسى در نرم افزار؛ افزايش 62 عنوان نشريه الكترونيكى التين  
2012 و 2013 م. به مجموعه و به روز رسـانى آن؛ ارائه گــزارش 
بـرآورد مـالى هـزينه- هاى كتابخانه و خدمات بــراى سال 92 در 
و  اخبـار  آخـرين  از  الكترونيكى  هاى  خبـرنامه  ارسـال  سطح؛  سه 
كتابخانه؛  وبالگ  آگاهى رسانى  و  رسانى  روز  به  كتابخانه؛  هاى  تازه 
سال  از  سفارشات  هاى  پرونده  نشريات  كسرى  نهايى  ليست  ارائه 
2003 تا 2010 م. براى مختومه شدن؛ پرونده ها و تسويه نهايى با 
تهران 92؛  كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  در  شركت  داخلى؛  كارگزاران 
خريد، فراهم آورى و تهيه كتابهاى چاپى و الكترونيكى فارسى و التين، 
نشريات چاپى و الكترونيكى فارسى و التين 1392 و 2013 م. ارائه 

خدمات اطالعاتى از طريق پست الكترونيكى و آنالين براى مقاالت 
رسانى  روز  به  فيزيكى؛  حضور  بدون  كاربران  درخواستى  كتب  و 
منابع امانتى توسط اعضاى قديمى كتابخانه و تهيه ليستى از منابع 
نمايش  و  سازى  آماده  سازماندهى،  منابع؛  مالى  برآورد  با  مفقودى 
منابع خريدارى شده از نمايشگاه كتاب و به روز رسانى در نرم افزار 
كتابخانه؛ جمع آورى حدود 6400 قطعه عكسهـاى زلزله هاى ايران از 
سال 1382 به بعد از سطح پژوهشگاه و افزايش در مجموعه با ماركر 
نمودن آرم پژوهشگاه و نام عكاس بر روى عكسها؛ ارائه خدمات به 
مراجعان بخش امانت و مرجع كتابخانه به شكل حضورى و تلفنى؛ 
صرفه جويى مالى در تامين منابع علمى كتابخانه از طريق اينترنت 
و سايتهاى رايگان؛ كسب مقام برتر گروه همكاران كتابخانه و مركز 
صرفه  و  ارزنده  خدمات  ارائه  براى   91 بهمن  در  پژوهشگاه  اسناد 
آمارهاى  و  گزارشها  ارائه  منابع؛  تامين  و  ها  هزينه  در  مالى  جويى 
درون و برون سازمانى دوره اى و ساالنه؛ ارائه نظرات و پيشنهادات 
در  كتابداران  شركت  و  كتابخانه  اهداف  پيشبرد  زمينه  در  سازنده 
سمينارها و گردهمايى هاى علمى و جديد در زمينه تخصصى و علم 
جلسات  برگزارى  در  كتابخانه  ميزبانى  و  شناسى  دانش  و  اطالعات 

 (SLA) انجمن كتابخانه هاى تخصصى شاخه ايران
معاونت برنامه ريزى و پشتيبانى

پژوهشكده زلزله شناسى
زمينه      در  شناسى  زلــزله  پــژوهشكده  هاى  فعــاليت  اهم 
هاى  پروژه  تصويب  و  ابالغ  دريافت،  شامل:  پژوهشى  هاى  طرح 
اساس  بر  مركزى  البرز  ساخت  زمين  «لرزه  پيشنهادى:  پژوهشى 
فرزام  دكتر  اى»-  ناحيه  و  محلى  هاى  داده  تانسور  سازى  وارون 
 (M>4) ايران  بزرگ  هاى  لرزه  زمين  محل  «تعيين  فرد؛  يمينى 
روش  به  پژوهشگاه  پهن  باند  نگارى  لرزه  ملى  شبكه  در  شده  ثبت 
غيرخطى»- دكتر محمد تاتار؛ «ارزيابى تاثير گسل هاى شاخه اى  بر 
منطقه  در  عددى  مدلسازى  از  استفاده  با  سونامى  خطر  تشديد 
مورفوتكتونيكى  «شواهد  مختارى؛  محمد  مكران»-  فرورانش 
دكتر  تبريز»-  گسل  شمال  در  فعال  هاى  گسل  شناختى  زمين  و 
محمدرضا عباسى؛« گسل اصلى جوان زاگرس، ساختار هندسى و 
فعاليت آن»- دكتر محمد مختارى؛ «تهيه نقشه هاى بيشينه شتاب 
كارلو»-  مونته  سازى  شبيه  روش  به  كشور  مختلف  نقاط  در  زمين 
دكتر انوشيروان انصارى؛ « شناسايى و مدلسازى گسلهاى حوضه ى 
قم با استفاده از داده هاى زمين لرزه ژئومورفولوژيكى و لرزه نگارى 

بازتابى»- دكتر خالد حسامى آذر .
تصويب گزارش نهايى پروژه هاى پژوهشى: «تعيين پارامترهاى 
چشمه زمين لرزه با استفاده از داده هاى حوزه نزديك و روش جمع 
مدهاى شكست  مطالعه موردى زمين لرزه 4 اسفند 1383 داهوئيه 
(زرند)»؛ «مدلسازى گسل هنديجان و شناسايى شكل هندسى با 
استفـاده از داده هاى لــرزه نگارى بــازتابى و روش پرتــونگـارى»؛ 

«توسعه روشهاى خودكار فاز P رويدادهاى لرزه اى». 
فعاليت هاى انتشاراتى اين پژوهشكده شامل انتشار گزارش هاى 

زير در وب سايت پژوهشگاه: 
گزارش فورى- مقدماتى زمين لرزه 92/1/20 كاكى بوشهر با بزرگى 
6/3 « تهيه شده توسط دكتر محمد تاتار»؛ گزارش مقدماتى زلزله 
بخش  بوشهر»-  استان  دشتى  شهرستان   92/1/20 ريشترى   6/3
فـرزام  دكتـر  تـاتار،  دكتـرمحمد  كنندگان:  تهيه  شنـاسى،  زلـزله 
يمينى فرد و همكاران. «پهنه رومركز مهلرزه اى و شدت زمين لرزه 20 
فروردين 1392، شنبه، خورموج، بوشهر» (بازديد مورخ 92/1/25)، 
و  انصارى  انوشيروان  دكتر  زارع،  مهدى  دكتر  كنندگان:  تهيه 
همكاران. «گزارش شناسايى  زميـن لرزه 92/1/20 شنبه – استان 
بوشهر» تهيه كنندگان: دكترمهدى زارع، دكتر انوشيروان انصارى، 
ايرر-   92/2/21 لرزه  «زمين  همكاران.  و  فرد  يمينى  فرزام  دكتر 

گوهران بشاگرد- با بزرگاى 6/2» تهيه كنندگان: دكتر مهدى زارع 
لرزه 92/2/21  زمين  مقدماتى  شاهوار. «گزارش  محمد  مهندس  و 
گوهران بشاگرد-استان هـرمـزگان» تهيه كننـدگان: مهندس آرش 
لرزه  زمين  مقدماتى  «گزارش  اشعرى.  عليرضا  مهندس  و  اسالمى 

تهيه  سراوان»  باخترى  شمال   -1392 فروردين  هفتم  و  بيست 
و  تقابنى  مسعـود  مهندس  اسالمى،  آرش  مهندس  كننـدگان: 

مهندس عليرضا اشعرى و گزارش انگليسى: 
Urgent Seismological Report on the 9April 2013 
Mw6.3Kaki earthquakes (Iran) ” By Mehdi ZARE and 
Mohammad Shahvar

فعاليت هاى آزمايشگاه زلزله شناسى نيز شامل: بازديد و جمع آورى 



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391

مـاهانه  اطالعات دستگـاه هاى  شبكه لــرزه نگارى سد آزاد در قالب 
 CMG-6TD پروژه ارتبــاط با صنعت؛ تعمير يك دستگاه لـرزه نگار
در پژوهشگاه؛ نصب و راه اندازى شش ايستگاه  شامل شش دستگاه 
نگارى سد ژاوه در  لرزه نگار CMG-6TD در ارتباط با شبكه لرزه 
قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ برداشت 35 نقطه مرحله سوم آزمايش هاى 
اندازه گيرى ميكروترمور در شهرستان اراك در قالب پروژه ارتباط 
مربوط   Firewire داده  ذخيره  ماژول  دستگاه  دو  تعمير  صنعت؛  با 
بــازديد  پـژوهشگاه؛  در   CMG-6TDنگار لــرزه  هــاى  دستگاه  به 
و جمع آورى مـاهانه اطالعــات دستگـاه هاى شبكه لـرزه نگــارى 
آورى  جمع  و  بازديد  صنعت؛  با  ارتباط  پروژه  قالب  در  ژاوه  سد 
داريان  سد  نگارى  لــرزه  شبكه  هـاى  دستگاه  اطالعـات  مـاهانه  
تغذيه  منبع  دستگاه  دو  تعمير  صنعت؛  با  ارتباط  پروژه  قالب  در 
سوئيچينگ در پژوهشگاه؛ انجام آزمايشهاى اندازه گيـرى آرايه اى با 
ده دستگاه لرزه نگار CMG-6TD در سه آرايش در شهرستان كرج 
گيرى  اندازه  هاى  آزمايش  انجام  صنعت؛  با  ارتباط  پروژه  قالب  در 
ارتعاش محيطى در خصوص تعيين مشخصات ديناميكى سازه هاى 
تاريخى سر درب ساعت و سر درب باب السالم و بناى دارالسياده 
حرم حضرت رضا(ع) در قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ برداشت 41 
نقطه براى آزمايشهاى اندازه گيرى ميكروترمور پروژه ريز پهنه بندى 
شهر سارى در قالب پروژه ارتباط بـا صنعت؛ نصب و راه اندازى 16 
ايستگاه شبكه موقت لرزه نگارى با دستگاه لرزه نگار CMG-6TD در 
ارتباط با زلزله شهرستان بوشهر و جمع آورى داده هاى آن؛ نصب 
و راه اندازى 8 ايستگاه شبكه موقت لرزه نگارى شامل پنج دستگاه 
لرزه نگار CMG-6TD و سه دستگاه شتابنگار CMG-5TD در ارتباط 
و  نصب  آن؛  هاى  داده  آورى  جمع  و  سراوان  شهرستـان  زلـزله  با 
نگار  لرزه  دستگاه  با  نگارى  لرزه  موقت  شبكه  ايستگاه   9 اندازى  راه 
و  (بشاگرد)  گوهـران  شهرستـان  زلـزله  با  ارتباط  در   CMG-6TD
جمع آورى داده هاى آن؛ انجام آزمايش هاى اندازه گيـرى آرايه اى با 
هفت دستگـاه لــرزه نگار CMG-6TD در پنج آرايش در شهرستان 
كرج در قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ انجام آزمايش هاى اندازه گيرى 
آرايه اى با هفت دستگاه لرزه نگار CMG-6TD در مصلى تهران در 
قالب پروژه پژوهشى فعاليت هاى ستادى اين پژوهشكده هم شامل: 
زلزله  پژوهشكده  پژوهشى-آموزشى  شوراى  جلسه  هفت  تشكيل 
شناسى با 29 مصوبه؛ چهار جلسه گروه زلزله شناسى با 13 مصوبه، 
هفت جلسه گروه لرزه زمين ساخت با هشت مصوبه، شش جلسه 

گروه زلزله شناسى مهندسى با 14 مصوبه را نيز افزود.
پژوهشكده مهندسى سازه

ارزيابى  از:  عبــارتند  پژوهشكده  اين  پژوهشى  هـاى  پروژه 
اندركنش  گرفتن  نظر  در  با  بتنى  سيلوهاى  اى  لرزه  پذيرى  آسيب 
و  تحليلى  مطالعه  الهى)؛  ناطقى  (دكتر  محتويات  و  خاك-سازه 
ميانى  صفحه  در  مركزيت  از  خروج  با  ضربدرى  بادبندهاى  تجربى 
(دكتر بسطامى)؛ تعيين مشخصات سازه ها و تشخيص خرابى، تنها 
با استفاده از پاسخ لرزه  اى (دكتر ناطقى الهى)؛ مطالعه تحليلى و 
بتنى  هاى  ستون   در  برشى  و  محورى  نيروى  اندركنش  آزمايشى 
(دكتر اميد بهار)؛ بررسى رفتار قاب هاى بتنى ميان پر با ميانقاب 
مصالح بنايى و ديوارهاى مصالح بنايى مقاوم شده با كامپوزيتهاى 
سيمانى مسلح اليافى (دكتر ناطقى الهى)؛ مطالعات تجربى اثرات 
مخازن  در  سيال  نوسانى  مود  اثرات  كاهش  در  فوالدى  هاى  تيغه 
(دكتر  لرزان  ميز  هاى  آزمايش   كمك  به  نفتى  فوالدى  روزمينى 
حسين زاده)؛ بهبود شكل پذيرى اتصـال صلب فوالدى تير به ستون 
و  گهواره  اى  حركت  توسط  لرزه  اى  انرژى  اتالف  فر)؛  ضيايى  (دكتر 
تسليم المان ها در پاى ستون ها (دكتر وتر)؛ ارائه مدل رفتار غير خطى 
اى  لرزه   غيرخطى  تحليل  براى  بازشو  داراى  بنايى  مصالح  پانلهاى 

قابهاى بتن مسلح مركب (دكتر عباسعلى تسنيمى)
پروژه هاى ارتباط با صنعت نيز شامل: انجام آزمايش هاى مقاومت 
مصالح(فوالد-بتن) دفتر فنى طرح هاى عمـرانى پژوهشگـاه (پـروژه 
آزمايشگـاه هاى پيشـرفته سوهانك)؛ بهسازى اتصاالت لوله  اى فلزى 
T و Y شكل با استفاده از كامپوزيت هاى پليمرى (دانشگاه تهران)؛ 
(دانشگاه   IPE هاى  نمونه   روى  بر  چرخه اى  بارگذارى  آزمايش 
با  كمانش  برابر  در  مقاوم  مهاربندهاى  آزمايش  نصير)؛  خواجه 
پوسته پيش ساخته سيستم پيش كشيده (دكتر عليرضا رضائيان)؛ 
برداشت ارتعاشات محيطى از ساختمان مدارس قبل و بعد از مقاوم 
سازى(دو مدرسه در قلهك و شهرك راه آهن) (مهندس پارسافر)؛  
النه  مقطع  از  شده  ساخته  پيوندهاى  لرزه  اى  رفتار  بهبود  بررسى 

زنبورى  (دكتر وتر با همكارى آقايان جاهدى و نظرى)؛  
فعاليت هاى ستادى نيز شامل: بيش از 55 جلسه تخصصى توسط 
از  بيش  با  سازه  پژوهشكده  آموزشى  پژوهشى  شوراى  و  ها  گروه 

329 مصوبه. 
برگزارى  از:  عبارتند  سازه  پژوهشكده  آموزشي  هاي  فعاليت 
مقطع  در  تحصيل  متقاضيان  از  نفر   31 شفاهى  آزمون  مصاحبه 

دكترى در سال تحصيلى92-91 و انتخاب و معرفى 14 تن از مصاحبه 
شوندگان به واحد تحصيالت تكميلى؛ ارائه دروس تخصصى مهندسى 
زلزله جهت سال تحصيلى92-91 جهت دوره هاى كارشناسى ارشد 
آموزشى-  دوره  دو  برگزارى  عمران.  مهندسى  تخصصى  دكترى  و 
تخصصي "روشهاى تحليل ديناميكى و اصول آئين- نامه اى تحليل 
لرزه اى سازه ها" در تاريخ هاى 25 و 26 ارديبهشت ماه و 30 و31 
خرداد ماه با هدف معرفى اصول كاربردى تحليل ديناميكى سازه ها و 
بكارگيرى نرم افزارهاى موجود. ارايه پژوهش   هاى صورت گرفته توسط 
دانشجويان تحصيالت تكميلى در قالب رساله دكترى و كارشناسى 

ارشد و سپس تاييد آنها توسط اساتيد داور.
هاى انتشـاراتى اين پژوهشكده تعداد چهـار گـزارش  فعـاليت 
توسعه  باشد:  مى  ذيل  شرح  به  شده  منتشر  پژوهشى  هاى  پروژه  
منحنى هاى شكنندگى تحليلى يك گروه از پل هاى بزرگراهى سه 
رفتار  بررسى  كالنترى)،  افشين  دكتر   ) تهران  در  همسان  دهانه 
ميانقاب هاى داراى فيوز لغزان تعمير شده با گروت ( دكتر مجيد 
محمدى)، بررسى عددى عملكرد پايه اصطكاكى دو يا چند اليه با 
در نظرگيرى اثر مؤلفه قائم زلزله ( دكتر مجيد محمدى) و بررسى 
نحوه ملحوظ نمودن اثر مؤلفه هاى دورانى ناشى از زلزله بر پاسخ 

سازه هاى ساختمانى ( دكتر آشتيانى).
عملكرد كلى آزمايشگاه سازه در بخش پروژه هاى پژوهشى شامل 

9 پروژه تحقيقاتى به ارزش 2,076,520,000 ريال و در بخش پروژه  
ارزش  به  صنعتى  تحقيقات  پروژه   6 شامل  صنعت  با  ارتباط  هاى 
378,166,000 ريال بوده است. كه از اين تعداد  مجموعاً 3 پروژه 
مراحل پايانى آزمايش ها را طى مى نمايند. درآمد پژوهشگاه از محل 

اجراى پروژه  هاى ارتباط با صنعت 144,200,000 ريال بوده است.

پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك
  فعاليت هاى علمى – پژوهشى اين پژوهشكده در بازه زمانى مورد

نظر عبارت بودند از: انجام پروژه  هاى پژوهشى جارى و مصوب و 
ارايه گزارش نهايى؛ چاپ و ارائه مقاالت در نشريات و كنفرانس-

هاى داخلى و خارجى؛ تعداد دو گزارش پژوهشى موفق به كسب 
امتياز نشر گرديد كه به شرح ذيل مى باشد: بررسى رفتار لرزه اى 
سه  مرزى  اجزا  روش  از  استفاده  با  سطحى  توپوگرافى  عوارض 
بعدى در حوزه زمان، مجرى: دكتر كماليان؛ تحليل ديناميكى 
محيط هاى متخلخل اشباع سه بعدى در فضاى زمان با استفاده 
از روش اجزا مرزى، مجرى: دكتر كماليان؛ موردگزارش نهايى 
علمى  هيات  اعضاى  پژوهشى  پروژه  هاى  از  منتج  و  مصوب 

پژوهشكده در سال 1391 بوده كه به شرح ذيل است:
1- توسعه و كاربرد روش ســازوارى (shakedown) در بررسى

     پايدارى لرزه اى شيروانى ها، مجرى: دكتر عسكرى
 2- تـوسعه سامانه نـرم افزارى ريسك زمين لغـزش هاى ناشى از

     زلزله، مجرى: دكتر مهدويفر
3-  معادله انتگرال گيــرى و پـاسخ هاى دينـاميكى محيط هاى 
     دو و سه بعدى متخلخــل غيــر اشبـاع ارتجــاعى خطـى

     در فضاهاى الپالس و زمان، مجرى: دكتر كماليان
 4- بررسى ظـرفيت باربرى لـرزه اى پى نوارى واقـع بر شيب با

     روش خطوط مشخصه تنش، مجرى: دكتر كماليان
  پنج مورد پروژه پژوهشى مصوب اعضاى محترم هيات علمى

پژوهشكده كه به شرح ذيل است:
1- بررسي و شناسايي و رفتار زمين لغزش ها با استفاده از ثبت   

          ارتعاشات محيطي، مجرى: دكتر حق شناس
2-  بررسي چگونگي تلفيق روشهاي ژئوالكتريك و لرزه نگاري براي  
         تعيين پارامتـرهاي هندسي زمين لغـزش ها، مجرى: دكتـر

         مهدويفر
3- پايداري لرزه اي سه بعدي شيرواني ها به روش كران پايين آناليز  

         حدي، مجرى: دكتر عسكرى
4- بررسي  جهت  بحراني  مولفه هاي افقي زلزله  هاي حوزه نزديك  

         درپاسخ لرزه اي سدهاي خاكي، مجرى: دكتر داوودى
5- بررسي پاسخ لرزه اي زمين در مجاورت فضاهاي زيرزميني  

           به روش تجربي (مواردي از تونل هاي مترو در كرج و تهران)،   

         مجرى: دكتر حق شناس
6- بـررسى اثـر اندركنش غيـر خطى شـالوده – بستر بر نيـاز

    لرزه اى ارتجاعى سازه هاى يك درجه آزادى، مجـرى: دكتـر 
    جهانخواه 

7- ارزيابى احتمـاالتى آسيب پذيرى و تغيير مكانهاى لـرزه اى
    شيب هاى خاكى و ديوار حايل، مجرى: دكتر جعفريان

پژوهشكده  آزمايشگـاه  بخش  هاى  فعاليت  همچنين   
برشمرد:  ذيل  شرح  به  توان  مى  را  ژئوتكنيك  مهندسى 

آزمايشات ژئوفيزيكى سد داريان، به سفارش پژوهشكده زلزله  
دارخوين؛  نيروگاه  پروژه  خاك  ديناميك  آزمايشات  شناسى؛ 
سفـارش  به  دارخـوين،  نيروگاه  پروژه  ژئوفيـزيكى  آزمايشات 
سنج  جابجايى  دستگاه  ساخت  شناسى؛  زلزله  پژوهشكده 
ژئوفيزيكى  آزمايشات  خارجى؛  نمونه  مشابه  خاك  ديجيتال 
(براساس  ايران  در  لرزه  زمين  خطر  بندى  پهنه  پژوهشى  پروژه 
هاى  آزمايش  پژوهشى؛  معاونت  سفارش  به  شتاب)،  بيشينه 
ژئوتكنيكى مورد درخواست از سوى دانشگاه علم و صنعت ايران؛ 
همكارى با آزمايشگاه پژوهشكده مهندسى سازه؛ آموزش عملى 
آمـوزش  پژوهشگــاه؛  ارشد  كارشناسى  مقطع  دانشجويـان  به 
مقطع  كننده  بازديد  دانشجويـان  به  نگارى  لرزه   هاى  دستگاه 
كـارشناسى ارشد سـاير دانشگاه ها؛ نگهدارى و انجام تعميرات 
هاى  آزمايش  كليه  انجام  آزمايشگاه؛  در  موجود  ادوات  و  ابزار 
مرتبط با پروژه هاى پژوهشى مصوب و جـارى اعضـاى محترم 
هيـات علمى پژوهشكده؛ آزمايش هاى مربوط به پروژه ريز پهنه 
بندى شهر كرج؛ آزمايش هاى مربوط به پروژه ريز پهنه بندى شهر 
اراك و داودآباد؛ آزمايش هاى ديناميك خاك سد رودبار لرستان؛

شوراى  جلسه   18 برگزارى  شامل:  نيز  ستادى  هاى  فعاليت  
پژوهشكده و 25 جلسه گروه  هاى پژوهشى پژوهشكده مى باشد.

پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران
عالى  آموزش  مراكز  و  پژوهشگاه  در  مرتبط  دروس  تدريس 
تحليل  بحران،  و  خطرپذيرى  مديريت  مبانى  درس  (نظير  معتبر 
خطرپذيرى سازه ها در برابر زلزله، زلزله شناسى مهندسى، فيزيك 
آسيب پذيرى و  مطالعات برآورد  طرح  انجام  ...)؛  از دور و  سنجش 
نقشه  تهيه  جهانى  پروژه  به  مربوط  اقتصادى  و  اجتماعى  مسائل 
ريسك زلزله (GEM-EMME)؛ انجام مراحل هفتم و هشتم طرح 
مطالعه و بررسى الگوهاى مناسب رفتارى در برابر زلزله (با تاكيد 
تهران؛  شهر  برنامه ريزى  و  مطالعات  مركز  كارفرما:  پناه گيرى)؛  بر 
مشاركت در برنامه هاى صدا و سيما براى گسترش فرهنگ ايمنى 
و  تخصصى  هاى  نشست  در  مقاله  ارائه  و  مشاركت  زلزله؛  برابر  در 
كنفرانسها (نظير پنجمين جشنواره ملى و نخستين جشنواره بين المللى 
برترين هاى پژوهش و نوآورى در مديريت شهرى- دى 91، نشست 
ايكوموس (كميته علمى آمادگى خطر)- اسفند 91، همايش مشاغل 
حساس- اسفند 91، كنفرانس بين  المللى SE-EEE-50 اسكوپيه در 
مقدونيه - خرداد 92)؛ چاپ مقاالت همكاران در ژورنال هاى علمى 
  Canadian  ,ASCE - Natural Hazards Review, Disasters نظير
Journal of Remote Sensing, J. Geophys. Eng؛ پذيرش مقاالت 
 ,Seismological research نظير:  علمى  هاى  ژورنال  در  همكاران 
JSEE letters؛ مشاركت در كميته همايش ملى – منطقه  اى زلزله بم 
سال 1392؛ ارائه سخنرانى علمى در كارگاه تخصصى روز ايمنى تحت 
عنوان «مرورى بر تجربيات بازسازى شهر بم»- دى 91، مشاركت در 
برگزارى پنجمين تمرين سراسرى «زلزله و ايمنى» در پارك بعثت و 
الله تهران - ارديبهشت 92؛  شركت در كارگاه هاى آموزشى و ارائه 

سخنرانى در پژوهشگاه در حوزه جنبه هاى اجتماعى زلزله.

11 ر با را با ا

مدير جديد دفتر روابط عمومى و 
همكارى هاى بين الملل منصوب شد

به موجب حكمى از سوى رياست محترم پژوهشگاه، 
مدير جديد روابط عمومى و همكارى هاى بين الملل 

پژوهشگاه تعيين شد.
دكتر "ياسر جعفريان"، عضو هيات علمى پژوهشكده 
"انوشيروان  دكتر  جايگزين  ژئوتكنيك،  مهندسى 
اين  متصدى  محمدى"،  "مجيد  دكتر  و  انصارى" 

پست شد.

 خبر
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همواره  زلزله،  از  غالب  و  كلى  تصور  اشاره: 
مير  و  مرگ  آوار،  و  تخريب  هاى  صحنه  يادآور 
آوارگى،  سرپناهى،  بى   و  خانمانى  بى  جراحت،  و 
سوگوارى و آه و ناله و شيون است. صرفنظر از 
اين ذهنيت كليشه اى واقعـاً چه كسى مى تواند از 
زلزله رونق و پويايى و سازندگى را در تصور خود 
به تصوير بكشد؟ تقريباً هيچكس. اما واقعيت اين 
است كه اگر به زلزله هم مثل هر مقوله ديگرى 
تغيير  را  ديد  زاويه  و  پرداخته  ديگر  بعدى  از 

خسران  و  ها  خسارت  تمامى  رغم  على  دهيم، 
داشته  هم  مثبتى  هاى  جنبه  تواند  مى  هايش 
جور  و  شست  را  "چشمها  كافيست  فقط  باشد. 
ديگر ديد..." مصداق بارز اين ادعا را مى توان در 
رونق "توريسم هسته اى" پس از زلزله 11 مارس 
ژاپن ديد. حادثه زلزله و آسيب هاى ايجاد شده در 
نيروگاه هاى ژاپن، صرفنظر از آلودگى هاى اتمى 
و بعد فاجعه گونه خود، يك نكته مثبت بزرگ 
داشت. اين زلزله على رغم ايجاد تهديدى زيست 
محيطى، فرصتى علمى- اقتصادى را رقم زده و 
سبب رونق توريسم  هسته اى در موزه هاى علمى 
ژاپن، بلكه در  تنها در  آزمايشگاهى نه  و مراكز 

بسيارى از كشورهاى ديگر نيز شد.

پى  در  فرهنگى،  ميراث  خبرگزارى  نوشته  به  بنا 
زلزله بى سابقه 9 ريشترى ژاپن و بروز خطر انتشار مواد 
راديو اكتيو از سه نيروگاه انرژى هسته اى در اين كشور، 
موزه ها و سايت هاى اتمى در امريكا و كشورهاى ديگر 
به  عالقمند  هاى  توريست  سابقه  بى  رشد  شاهد  جهان، 

بازديد از اين مراكز شده اند.
به گزارش آسوشيتدپرس سه سايت و موزه اتمى در 
امريكا از جمله ذخيره گاه هسته اى هنفورد در پى بروز 
حادثه سونامى و زلزله اخير ژاپن شاهد رشد بى سابقه 

بازديد كنندگان ازاين مراكز شده است.
شرقى  جنوب  در  هنفورد  اى  هسته  گاه  ذخيره 
اتمى  بمب  ساخت  اصلى  مراكز  از  يكى  كه  واشنگتن 
در دو دهه گذشته بوده و اكنون با وجود دو دهه توقف 
فعاليت به عنوان آلوده ترين سايت جهان شهرت دارد، 
شمـارى تـوريست را به خـود جذب  سـاالنه تعداد بى 
مى كند. توريست ها در اين سايت مى توانند از دور شاهد 
ويژه،  سفيد  هاى  لباس  با  كه  باشند  كاركنانى  فعاليت 
خاك آلوده به جيوه را از مراكز دفن براى نگهدارى در 

زلزلـه هازلزلـه ها
تهديدهايى كه تبديل به فرصـت مى شوندتهديدهايى كه تبديل به فرصـت مى شوند

حمل  اتمى  هاى  زباله  مخصوص  اى  شيشه  هاى  محفظه 
مى كنند. اما اين سايت امسال (2011 و پس از وقوع 
زلزله ژاپن) به حدى از سوى توريست ها مورد استقبال 
قرار گفته كه به گفته مقامات موزه از هم اكنون تا پايان 

سال رزرو شده است.
كه  نيز  تيتان  موشكى  موزه  گزارش  همين  به  بنا 
زمانى از محرمانه ترين مراكز اين كشور محسوب مى شد، 
طراحى  زمين  اعماق  مترى  در 35  اى  ويژه  تور  امسال 
در  گذار  و  گشت  شامل  همچنين  تور  اين  است.  كرده 
كه  است  بيابانى  نواحى  در  موشكى  سايت  هاى  ويرانه 

طى مدت 20 سال گذشته كامال متروكه بوده است.
نيز  تيتانى  آزمايش  سايت  به  معروف  اتمى  سايت 
كه محل اولين تست بمب اتمى در 16 جوالى 1945 
در منطقه جنوب مركزى نيو مكزيكو كه به انفجار دو 
بمب مشهور ناكازاكى و هيروشيما در پايان جنگ جهانى 
روى  به  اكتبر  و  مارچ  ماه  دو  در  سال  هر  انجاميد  دوم 
بازديدكنندگان گشوده مى شود. تور بازديد از اين سايت 
شامل طرح طبقه صفر است كه زمانى محل نگاهدارى از 
بمب اتمى در صد پايى بر روى يك برج فلزى بوده است.

با  نيز  آلبوكرك  اى  هسته  علوم  و  تاريخ  ملى  موزه 

هدف ارائه دستاوردهاى ويژه در زمينه علوم هسته اى 
از تاريخ آغازين شكل گيرى فعاليت هاى اتمى تا جنگ 
سرد تا عصر پزشكى مدرن هسته اى تور ويژه اى را براى 
توريست ها ارائه كرده است. دراين موزه انواع راكت ها و 
موشك هاى مورد آزمايش در بيابان هاى نيو مكزيكو و 
انواع بمب هايى كه در ناكازاكى و هيروشيما منفجر شد، 
در فضاى خارجى موزه به بينندگان عرضه مى شود. در 
اين بازديد ها مسائلى چون چرخه اورانيوم و نيز مسائل 
به  موزه  اين  در  موجود  كوچك  آزمايشگاه  در  علمى 

كودكان و دانش آموزان آموزش داده مى شود.
كه  نيز  وگاس  الس  در  اتمى  هاى  آزمايش  موزه 
مورد  اتمى  تجهيزات  انواع  نگهدارى  محل  زمانى 
محل  نيز  و  نوادا  ملى  محرمانه  هاى  سايت  در  آزمايش 
 1951 سال  از  كه  اتمسفرى  تسليحات  انواع  آزمايش 

خود  هاى  دارايى  اكنون  بوده،  مكان  اين  در   1962 تا 
موزه  مقامات  اما  دهد.  مى  قرار  بينندگان  اختيار  در  را 
اعالم كرده اند كه به دليل استقبال عالقمندان و افزايش 
تعداد توريست ها، رزرو قبلى براى بازديد كنندگان حتى 

تا شش ماه آينده پر شده است.
فاجعه اخير در ژاپن عالوه بر آمريكا انتظار مى رود 
توريستى  بازديد  هاى  طرح  اجراى  در  تعجيل  سبب 
دولت اكراين در منطقه چرنوبيل نيز بشود. اين تورها 
پيش  سال   25 كه  است  هايى  سايت  از  بازديد  شامل 
شاهد بدترين سانحه نيروگاه هسته اى در تاريخ بود كه 
اين شهر را به شهر ارواح مبدل كرد. 
بنا به همين گزارش كار تورگردان هاى 
در  گذشته  سال  از  تقريبا  خصوصى 
اين منطقه آغاز شده و هزينه اى بالغ 

بر 250 دالر براى هر نفر دارد.
در خود ژاپن نيز دو موزه صلح 
هيروشيما و موزه بمب اتمى ناكازاكى 
كه به آثار و بقاياى مربوط به حوادث 
جنگ جهانى دوم و حمله بمب اتمى 
امريكا به اين كشور و نيز تالش هاى 
صلح  توسعه  و  بازسازى  براى  بعدى 
انجام شده اختصاص دارد كه گزارش هاى ويژه لحظه به 
لحظه درباره يادمان ها، ابزارها و تجهيزات گوناگون دراين 

زمينه به بينندگان ارائه مى كند.
گونييو»  «جوزپ  از  نقل  به  گزارش  همين  به  بنا 
انرژى  رسانى  اطالع  پايگاه  در  اى  هسته  انرژى  مهندس 
اين  اى»،  هسته  «توريست  به  موسوم  ژاپن  اى  هسته 
معمــوال  (nucleartourist.com)كه  اينتـــرنتى  سـايت 
درحدود 94 هزار بازديدكننده درماه دارد، از ماه مارچ 
هاى  نيروگاه  در  سانحه  بروز  و  سونامى  وقوع  زمان  يعنى 
تعداد  در  رشد  درصد   119 شاهد  ژاپن،  اى  هسته 

بازديدكنندگان اين سايت بوده است.
حكمرانى  تحت  اوكراين  در   1986 سال  فاجعه 
بكاكورل  ميليارد   12 شدن  آزاد  باعث  شوروى، 
مجموع  برابر  هزار   30 كه  شد،  راديواكتيويته 
راديواكتيويته آزاد شده از كل تاسيسات هسته اى جهان 
در يك سال است و كارشناسان هسته اى فرانسه اعالم 
در  است  ممكن  كه  اكتيوى  راديو  ميزان  كه  اند  كرده 
نيروگاه هاى ژاپن آزاد شود مى تواند به ميزان آزاد شده 

در نيروگاه چرنوبيل برسد.


