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ارتقاى اقدامات مردم محور در سطح 
محله به منظور كاهش ريسك زلزله

 كامبد امينى حسينى*

ــل از زلزله هاى ويرانگر  ــى نتايج و تجارب حاص ارزياب
ــتاى كاهش  ــردم در راس ــه م ــان مى دهند ك ــر نش اخي
ــارات و تلفات ناشى از زلزله، در قياس با ساير نهادها  خس
ــى جدى و اساسى به عهده  ــتگاههاى مرتبط، نقش و دس
ــر نظير  ــرزه اى اخي ــاى ل ــيارى از رويداده ــد. در بس دارن
ــال 2011 توهوكو (ژاپن) يا زلزله  زمين لرزه و سونامى س
ــال 1382 بم، حجم خسارات و تلفات به حدى بود كه  س
دولت هاى مركزى به تنهايى قادر به انجام عمليات واكنش 
اضطرارى و رسيدگى به وضعيت بازماندگان در زمان هاى 
ــكل زمانى كه زلزله  ــد از زلزله نبودند. اين مش طاليى بع
ــترى  ــهرى به وقوع مى پيوندد، از نمود بيش در مناطق ش
ــت؛ زيرا كه معموال امكانات و توانمندى هاى  برخوردار اس
دولت ها در اغلب كشورها جهت پاسخ فورى و به موقع به 
سوانحى نظير زلزله هاى بزرگ در مناطق شهرى كه ابعاد 
فيزيكى و انسانى وسيعى دارند، محدود مى باشد. با توجه 
ــه در حال حاضر قابل  ــوانحى نظير زلزل به اينكه وقوع س
پيش بينى نيست،  ارتقاى آمادگى مردم و ايجاد زمينه هاى 
ــگيرى و مقابله با اثرات سوانح  ــاركت مردمى در پيش مش
ــتاى كاهش اثرات  ــت كه در راس يكى از راهبردهايى اس
ــت.  ــت بار اين وقايع از اهميت زيادى برخوردار اس مصيب
ــاركت مـردم در اجراى طرح هاى مقاوم سازى  در واقع مش
ساختمان ها، نوسازى و بهسازى بافت هاى شهرى و انجام 
امور مرتبط با واكنش اضطرارى و حتى بازسازى ضرورتى 
ــورى بدون همكارى  ــت و اجراى چنين ام انكارناپذير اس

مردم ميسر نيست. 
ــاركت مردمى جهت مقابله  يكى از راه هاى ارتقاى مش
ــازمان ها يا  ــازى س ــعه و توانمندس ــوانح، توس با اثرات س
ــكل هاى مردم نهاد موجود در سطح محله ها مى باشد.  تش
ــكل هاى محله اى و ارائه آموزش هاى مرتبط با  توسعه تش
ــاكنين محل (در واحدهاى  ــطح دانش س هدف ارتقاى س
ــايگى) مى تواند اثرات قابل توجهى در جهت كاهش  همس

ريسك زلزله داشته باشد. البته ايجاد و توسعه اين تشكل 
ــب و حمايت هاى الزم  ها نيازمند برنامه ريزى هاى متناس
ــى و اجتماعى و نيز  ــى، اقتصادى، فرهنگ ــاد حقوق در ابع
ــاختارهاى  ــب و توجه به س ــاخت هاى متناس ايجاد زيرس
مديريتى و تشكيالتى محله محور مى باشد تا امكان اجراى 
ــارات  ــگيرى و كاهش خس ــز برنامه هاى پيش موفقيت آمي

ناشى از زلزله در سطح جوامع محله اى ميسر گردد. 
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ــال 1391  ــر س ــى برت ــر پژوهش ــگر و مدي پژوهش
ــم اختتاميه هفته پژوهش انتخاب  پژوهشگاه طى مراس
ــب از آقايان دكتر  ــدند كه طى آن به ترتي و معرفى ش
ــيروان انصارى" تقدير به  ــد تاتار" و دكتر "انوش "محم

عمل آمد.
ــى هاى انجام شده  ــت كه طبق بررس قابل ذكر اس
ــارى براى  ــى، دكتر انص ــارت و ارزياب ــط دفتر نظ توس
ــاخت ايستگاه هاى لرزه نگارى  مديريت "طرح جديد س
شبكه ملى باندپهن" و نيز "ساخت ديجيتايزر" و دكتر 
تاتار جهت كسب حد نصاب امتيازات الزم موفق به اخذ 

اين رتبه از سوى هيات رييسه پژوهشگاه شدند.

در مراسم اختتاميه هفته پژوهش
پژوهشگر و مدير پژوهشى برتر سال 91 معرفى شدند

با رعايت نكات ايمنى، نتايج نامطلوب ناشى از وقوع زلزله را در جامعه كاهش دهيم

با سازوكارى ارتقاء يافته
بيست و ششمين ايستگاه لرزه نگارى شبكه ملى باندپهن پژوهشگاه افتتاح شد

ــت و ششمين ايستگاه لرزه نگارى شبكه ملى باندپهن پژوهشگاه، 25 مهرماه سال جارى به همت پژوهشگاه    بيس
بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و با همكارى استاندارى خراسان جنوبى در بصيران مورد بهره بردارى قرار گرفت.

مدير شبكه ملى لرزه نگارى باند پهن پژوهشگاه ضمن اعالم مطلب فوق افزود:  اين ايستگاه كه عمليات ساخت 
ــد. ايستگاه بصيران  ــش ماه به طول انجاميد، با كيفيتى متفاوت و ارتقاء يافته احداث ش و راه اندازى آن كمتر از ش
اولين ايستگاه از مجموعه ايستگاه هاى شبكه ملى باندپهن است كه بر اساس نتايج آخرين تحقيقات صورت گرفته 

در پژوهشگاه و نيز بر اساس پردازش اطالعات لرزه اى بدست آمده است.
ــدت متأثر  ــطح نويز كه به ش ــيروان انصارى" اضافه كرد: در پردازش اطالعات لرزه اى، كاهش س دكتر "انوش
ــت، از اهميت بااليى برخوردار است كه در ساخت و طراحى  ــتگاه اس ــاز  ايس ــاخت و س از درجه حرارت و نحوه س
سنسورهاى ايستگاه هاى شبكه لرزه نگارى باند پهن بر اساس طرح جديد، اين موارد رعايت و در نتيجه سطح نويز 

به شدت كاهش يافته است. 
ــان كرد: داده هاى اين ايستگاه نه تنها داراى باالترين كيفيت موجود در بين ايستگاه هاى لرزه اى  وى خاطرنش

كشور است؛ بلكه از لحاظ كيفيت داده در حد باالترين ايستگاه هاى لرزه اى جهان مى باشد.  

از راست: دكتر محمد تاتار، دكتر انوشيروان انصارى

هشتمين  شهـادت  سالـروز 
اختر تابناك واليت و امامت، 
خورشيد پر نـور ايران زمين، 
همگان  بر  رضــا(ع)  امــام 

تسليت باد.
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سخنـرانى تخصصى ”بـرنـامه ريـزى 
شهرى و مديريت خطـرپذيرى در بـرابر 
ــانحه زمين لـرزه“ روز چهـارشنبه 22  س
آذرمـاه در پژوهشگاه برگزار شد. در اين 
ــخنرانى كه توسط دكتر ”ژيال پويان“،  س
عضو هيـات علمى پژوهشكده مديـريت 
خطرپذيرى و بحران اين پژوهشگاه ارائه 
ــخنرانى علمى از سرى  ــد و دومين س ش
ــخنرانى هاى پژوهشگاه  جديد سلسله س
ــهرى به فرايند  مى باشد؛ برنامه ريزى ش
ــالق گرديد كه به  ــى ات تكنيكى و سياس
ــى، طراحى  ــرل كاربرد اراض منظور كنت
ــهري و بهبود  هر چه بهتر محيط هاي ش
سيستم حمل ونقل شهري به كار گرفته 

مى شود تا توسعه درست و منظم سكونت- 
گاه ها و نواحى را امكان پذير نمايد.

توسعه روش هاي ارتقا و حفظ كيفيت 
ــاي حفاظت از  ــن روش ه ــى، يافت زندگ
ــايى  ــى و مصنوعى، شناس ــط طبيع محي
ــري امكانات  ــت هاي مربوط به براب سياس
براي همه، توسعه برنامه هاي ساختاري كه 
ــاي محروم تر و در مواردي  زندگى گروه ه
ــد و نيـز تعيين  ــا را بهبود بخش اقليت ه
روش هاي مديريت رشد و توسعه شهري 
از جمله اهداف اصلى برنامه ريزى شهرى 

عنوان شدند.
ــه رابطه بين  ــان در زمين ــر پوي دكت
ــيب پذيرى در برابر  ــعه شهرى و آس توس
ــهرى  ــب ش ــعه نامناس زلزله گفت: توس
ــه رخدادهاى  ــى آفريند ك ــرايطى را م ش
ــانحه تبديل  طبيعى از جمله زلزله به س

شوند.

ــى خطرات و  ــزود: با پيش بين وى اف
ــهـري  ــاي آنهـا در نــواحى ش پيامد هـ
مى توان خسارات احتمالى را كاهش داد 
ــور برنامه هاي كاهش  ــه براى اين منظ ك
خسارات بطور مستمر مى بايد در برنامه- 
ــوند و برنامه هاي  ــعه ادغام ش هاي توس
اجرايى آنها نيز بطور مستمر اجرا شوند.

اين عضو هيأت علمى پژوهشگاه مقررات 
ــتفاده از  ــاختمانى؛ كاربرد اراضى؛ اس س
ــهري؛  ــرح هاي جديد؛ حفظ هويت ش ط
ــتفاده از  ــهري؛ اس ــوس ش ــط مان محي
ــردم؛  ــاركت م ــى؛ مش ــان بوم متخصص
مصالح؛ مكان يابى ها، بهبود استانداردها؛ 
ــه موارد حائز  ــظ خاطره ها را از جمل حف
ــهرها عنوان  ــت در خطرپذيرى ش اهمي

كرد.

سخنرانى تخصصى «برنامه  ريزى شهرى و مديريت خطرپذيرى در برابر سانحه زمين  لرزه» برگزار شد

ــن مانور  ــك روزه رابطي ــى ي ــن گردهماي پنجمي
ــرى زلزله و ايمنى، با محوريت برنامه ريزى براى  سراس
ــنبه، پانزدهم شهريور ماه  مانور چهاردهم، روز چهارش

در پژوهشگاه برگزار شد.
ــى كه به همت گروه آموزش هاى  در اين گردهماي
ــتان  ــگاه و با حضور نمايندگان 20 اس همگانى پژوهش
ــور و اعضاى كميته برنامه ريزى مانور تشكيل شد؛  كش
مباحثى نظير: درس هايى از زلزله اهر- ورزقان، گزارش 
ــات و كمك هاى اوليه در  ــوزش همگانى امداد و نج آم
ــهر تهران، گزارش استان هاى برتر  آموزش و پرورش ش
سيزدهمين مانور، مباحث در حيطه مانور چهاردهم از 
ــور ارائه نظرات و  ــريح فرم جديد ارزيابى مان جمله تش

پيشنهادات در خصوص مانور چهاردهم مطرح گرديد.
در كارگاه درس هايى از زلزله اهر- ورزقان كه توسط 
ــش و فناورى  ــدى زارع“، معاون پژوه آقايان:دكتر”مه
پژوهشگاه، مهندس ”حسين زارع“، كارشناس مديريت 
ــتان آذربايجان شرقى، ”فرخ  بحران و رابط مانور در اس
ــگاه و دكتر  ــأت علمى پژوهش ــو هي ــى زاده“، عض پارس
ــگاه  ــا مهدوى فر“، عضو هيأت علمى پژوهش ”محمدرض
ــد؛ دكتر زارع  ــور ارائه گردي ــوراى دائمى مان و دبير ش
ضمن طرح مباحث زلزله شناسى و تاريخچه لرزه خيزى 
ــاهدات و  ــدف از اين كارگاه را نظرى به مش منطقه، ه
ــى و  يافته هاى مربوط به زلزله اهر- ورزقان، نقد، بررس

بازنگرى در شيوه هاى فعلى عنوان كرد.
ــريح روند  ــين زارع به تش ــدس حس ــه مهن در ادام
مديريت بحران در اين زلزله پرداخته و گزارش سازمان 
ــتان مذكور را در زمينه رفتار لرزه اى  ــى اس نظام مهندس
ــه در زلزله  ــود در منطق ــاى مختلف موج ــاختمان ه س

ورزقان ارائه داد.
ــران“ عنوان  ــه زلزله هاى اي ــون هاى ناآموخت ”آزم
ــى تحقيقاتى از زلزله ورزقان و مقايسه تطبيقى  گزارش

گزارش مطالعه شناسايى 
مناطق زلزله زده زلزله هاى 

دوگانه ورزقان در پژوهشگاه 
ارايه شد

ــق  ــايى مناط ــه شناس ــزارش مطالع گ
ــان، روز  ــاى دوگانه ورزق ــه ه ــه زده زلزل زلزل
ــالن  س در  ــاه  م ــهريور  ش ــارم  چه ــنبه،  ش
ــه-  ــى زلزل ــن الملل ــگاه بي ــش پژوهش هماي
ــد. ش ــه  ارائ ــه  زلزل ــى  مهندس و  ــى  شناس

ــه تيم هاى شناسايى پژوهشگاه،  در اين جلس
ــاتيد و اعضاى هيات علمى، ضمن  شامل اس
ــد به عمل آورده  ــه گزارش خود از بازدي اراي
ــرقى؛  ــان ش ــه زده آذربايج ــق زلزل از مناط
ــود را از  ــاهدات و مطالعات خ ــل مش ماحص
ژئوتكنيك،  شناسى،  زلزله  مختلف  هاى  جنبه 
ــد. ــه نمودن ــران ارائ ــت بح ــازه و مديري س

”پارامترهاى چشمه زمين لرزه 21 مرداد ماه 
ــاى اصلى زلزله  ــان“، ”مطالعه حادثه ه ورزق
21 مردادماه ورزقان و پسلرزه ها“ و ”مطالعه 
ــى گسلش زمين لرزه و پهنه هاى  زلزله شناس
ــرزه ورزقان“ به ترتيب  ــدت در زمين ل هم ش
ــرداد مصطفى زاده،  ــط آقايان دكتر: مه توس
ــد. ــيروان انصارى و مهدى زارع ارايه ش انوش
ــى زمين لرزه  ــاى ژئوتكنيك ــى جنبه ه ”بررس
ــازه  ــيب هاى س ــاى ورزقان“، ”مطالعه آس ه
ــن  همچني ــى“  حيات ــاى  ه ــريان  ش و  اى 
ــد خاكى ستارخان“  ــى آسيب هاى س ”بررس
ــه ترتيب  ــه ب ــود ك ــاتى ب ــه گزارش از جمل
ــناس،  ــر: ابراهيم حق ش ــط آقايان دكت توس
ــد،  ــين كالنترى و محمد داودى ارائه ش افش
ــايت  ــخنرانى ها در وب س ــواى س ــه محت ك
پژوهشگاه جهت استفاده عالقه مندان آورده 

شده است. 

بار  ا

در پنجمين گردهمايى رابطين مانور مطرح شد 
آياآيا  ازاز  زلزلهزلزله  هاىهاى  ايرانايران  ددرسىرسى  آموختهآموخته  ايم؟ايم؟

ــى زاده،  ــط آقاى فرخ پارس آن با زلزله بم بود كه توس
ــكده مديريت خطرپذيرى و  عضو هيأت علمى پژوهش

بحران پژوهشگاه ارائه گرديد.
در ادامه اين جلسه يك روزه كه در دو نوبت صبح 

و بعد از ظهر به طول انجاميد؛ دكتر محمدرضا مهدوى 
ــى از نحوه برگزارى سيزدهمين  فر، ضمن ارائه گزارش
ــته، به تشريح  ــال گذش ــرى در آذرماه س مانور سراس
ــده براى مانور چهاردهم (در  تغييرات در نظر گرفته ش
آذرماه سال جارى)، فرم هاى جديد ارزيابى استان ها و 

شيوه ارزيابى گزارشات مانور پرداخت.
ــتانى،  ــتمرار برگزارى كارگاه ها و دوره هاى اس اس
ــه عنوان محل  ــتان ب ــن برترين و ضعيف ترين اس تعيي
برگزارى گردهمايى استانى، حضور نمايندگان مديريت 
بحران استان ها در زمان ارزيابى آثار استان خود، تاكيد 
ــى فرم  بر پناهگيرى و خروج در مانور چهاردهم، بررس
ــط رابطين و در صورت  ارزيابى چهاردهمين مانور توس
نياز اصالح و ارسال آن تا پايان شهريور ماه به دبيرخانه 

از جمله مصوبات اين گردهمايى بود.
همچنين مقرر شد به منظور يكسان سازى آموزش، 
ــتورالعمل چگونگى پناهگيرى و خروج صحيح ابتدا  دس
به سازمان مديريت بحران كشور ارسال شود و سپس از 
طريق اين سازمان به ساير سازمان ها و متوليان آموزش 

مانند هالل احمر، مديريت بحران و... ابالغ شود.

ر2 با را با ا
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همزمان با هفته پژوهش و فناورى، پژوهشگاه بين  المللى زلزله  شناسى 
ــارى برنامه هاى علمى –  ــال ج ــى زلزله، 25 تا 29 آذر ماه س و مهندس
ــتاوردهاى علمى، پژوهشى، آموزشى و فناورى خود را به  تخصصى و دس

دانش پژوهان و ساير عالقمندان ارائه داد.
هدف از برپايى اين مراسم ايجاد فضايى مناسب براى تعامل و گفتگو 
ــته  هاى مختلف زلزله  شناسى ، توجه  ــمندان رش ميان متخصصان و انديش
ويژه به امر پژوهش و تحقيقات كاربردى و بازديد از آخرين دستاوردهاى 

علمى تخصصى اساتيد و دانش آموختگان اين عرصه و ارزيابى توانمندى هاى پژوهشگاه عنوان شد.
ــا و كارگاه هاى  ــت ه ــخنرانى هاى علمى روزانه، نشس ــته با برگزارى س ــال هاى گذش برنامه هاى اين هفته همچون س
ــى، فناورى،  ــتاورد ها و فعاليت هاى گوناگون پژوهش ــگاه دس ــگاه و  برپايى نمايش تخصصى در زمينه فعاليت هاى پژوهش

آموزشى پژوهشگاه در دانشگاه شهيد بهشتى بود.
ــه نشست علمى، برپايى نمايشگاهى از آخرين دستاوردهاى  ــخنرانى علمى و دو كارگاه  تخصصى و س ارايه بيش از 15 س
ــى، مهندسى سازه، ژئوتكنيك و مديريت بحران از جمله ويژه برنامه  هاى هفته پژوهش و فناورى  علمى در زمينه زلزله شناس

پژوهشگاه بود. 
ــگاه» با حضور  ــند چشم انداز  پژوهش ــت «برنامه راهبـردى و س نشس
دكتـر "محمدرضا نظرى"، مشاور دفتر همكارى هاى علمى و فناورى رياست 
جمهورى و دكتر "عباسعلى تسنيمى"، رياست محترم پژوهشگاه، نشست 

آغازين برنامه هاى هفته پژوهش در صبح روز يكشنبه 26 آذرماه بود.
ــايى امواج  ــاورى شناس ــخنرانى " فن ــه س ــاورى" با س ــت "فن نشس
الكترومغناطيسى براى پيش بينى زلزله"، "به سوى فناورى  هاى مورد نياز 
ــتابنگارى"، "گلخانه  هاى خورشيدى براى  ــبكه  هاى لرزه  نگارى و ش در ش
ــيدمحمد رشتيان"، عضو هيأت علمى پژوهشكده مهندسى جهاد، دكتر  ــتايى" كه به ترتيب توسط آقايان: "س مناطق روس
"انوشيروان انصارى"، مدير شبكه ملى باندپهن و عضو هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله  و 
ــعه تجارت ايران و شركت نمايشگاه  هاى بين  المللى ايران،  ــاهين پور"، مدير مجتمع آموزشى سازمان توس دكتر "حميد ش

ارائه شد، بعد از ظهر روز يكشنبه 26 آذرماه برگزار گرديد.
ــه بردارى، دكتر  ــازمان نقش ــنبه 27 آذرماه كارگاه تخصصى "لرزه خيزى تهران" با ارايه دكتر "يحيى جمور" از س دوش
ــازمان زمين شناسى كشور، دكتر "محمد تاتار" و دكتر "محمدرضا عباسى" از  ــكده علوم زمين س "حميد نظرى" از پژوهش
پژوهشگاه زلزله شناسى برگزار گرديد. همچنين بعداز ظهر روز دوشنبه نشست: "علم، نگاه دانشمندان مسلمان" با دو ارائه 
تحت عناوين: "اختالف ديدگاه ابن عربى و مالصدرا در بحث خلق آفرينش"، "طبقه بندى علوم از نگاه دانشمندان مسلمان" 
ــگاه تهران و  دكتر "ايرج نيك سرشت"، از  ــكده الهيات دانش ــن ابراهيمى"، از دانش كه به ترتيب با ارايه آقايان: دكتر "حس

دانشكده الهيات و پژوهشكده تاريخ دانشگاه تهران برگزار گشت.
ــى سازه: تحت عنوان "روش هاى نوين طراحى لرزه  اى در مهندسى زلزله" توسط:  ــكده مهندس كارگاه تخصصى پژوهش
ــروقدمقدم، دكتر حسينى، دكتر كالنترى صبح روز چهارشنبه  ــنيمى، دكتر س دكتر منصور ضيايى فر و با حضور دكتر تس
29 آذرماه برگزار شد و بعد از ظهر همان روز نشست تخصصى "زلزله و رسانه" با حضور  دكتر "حسن نمكدوست"، رئيس 
ــاز علمى شبكه چهار سيما،  ــهرى، "مهندس محمود كريمى"، تهيه كننده و برنامه س ــى- پژوهشى همش ــه آموزش مؤسس
ــاز و گزارشگر شبكه خبر، مهندس "على رنجبران"، روزنامه نگار علمى مجله دانستنيها  مهندس "مجيد ضابطى"، برنامه س

و "على شمس"، سردبير سرويس علمى خبرگزارى ايسنا برگزار شد.
ــگر و مدير پژوهشى نمونه پژوهشگاه از ديگر برنامه هاى برگزارى مراسم  ــت كه تقدير از پژوهش همچنين قابل ذكر اس

امسال هفته پژوهش بود.
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ش ر شا ر ا
ادامه «يادداشت» از صفحه اول

تشكل هاى محله اى دامنه وسيعى از انجمن هاى 
ــازمان هايى غيردولتى را در بر  مردمى، خيريه تا س
ــب تركيبى از  ــد و اعضاى آنها نيز به تناس مى گيرن
ــاكنان و معتمدين محل تا مقامات دولت محلى  س
ــش رابط ميان  ــند. اين نهادها مى توانند نق مى باش
ــده بگيرند و  ــى و مردم را برعه ــتگاه هاى اجراي دس
ــت فعاليت آنها توسط دولت يا شهردارى ها  الزم اس
ــود. به منظور استفاده از اين تشكل ها  پشتيبانى ش
در راستاى ارتقاى فرهنگ ايمنى جامعه، مى بايست 
برنامه هاى الزم توسط نهادهاى تحقيقاتى- اجرايى، 
ــته  ــطوح مردمى را داش ــتفاده در س كه قابليت اس
ــاركت معتمدين محلى تدوين گردند  ــد، با مش باش
ــهاى الزم نيز متناسب با شرايط اجتماعى،  و آموزش
اقتصادى و فرهنگى به اين گروه ها ارائه شود. همچنين 
ــاوره جهت انجام فعاليت ها، الزم  به منظور ارائه مش
ــبكه اى از متخصصان حوزه هاى ذيربط (از  است ش
ــين تا متخصصان علوم انسانى) در تعامل با  مهندس
ــكل ها قرار گيرند. امكانات و زيرساخت هاى  اين تش
مـورد نيـاز براى فعاليت اين تشكل ها نيز مى تواند 
ــط خود مردم  ــتگاه هاى اجرايى يا توس ــط دس توس

(بصورت داوطلبانه) تامين گردد.
برخى از اقداماتى كه توسط تشكل هاى محله اى 
ــطوح مختلف كاهش ريسك و بهبود مديريت  در س
بحران قابل اجرا مى باشند عبارتند از: ارتقاى آگاهى 
عمومى و فرهنگ ايمنى در برابر زلزله با آشنا نمودن 
ــل و روش هاى كاهش اثرات  مردم با خطرات محتم
ــوده و  ــازى بافت هاى فرس ــكارى در بهس ــا، هم آنه
ــاركت در پروژه هاى تامين  ــيب پذير شهرى، مش آس
ــب با شرايط اجتماعى  مسكن مقاوم و ايمن متناس
ــاز و  ــاخت و س و اقتصادى مردم محل، نظارت بر س
اجراى قوانين شهرى به منظور كاهش آسيب پذيرى 
ــب از  محله در برابر زلزله، حفظ و بهره بردارى مناس
فضاهاى تخليه امن در سطح محله، تامين فضاهايى 
ــازى اقالم مورد نياز ساكنين محل در  براى ذخيره س
ــاعت پس از  ــرايط اضطرارى براى حداقل 72 س ش
وقوع زلزله، بهبود اثربخشى و كارآيى عمليات مقابله 
ــانحه، مشاركت در راه اندازى سريعتر  با پيامدهاى س
ــهر و اجراى مؤثرتر  ــاخت هاى آسيب ديده ش زيرس

پروژه هاى بازسازى.
ــكل هاى  ــد با توجه به وجود تش به نظر مى رس
مردمى مختلف در كشور (نظير هيأت هاى مذهبى، 
بسيج، انجمن هاى اوليا و مربيان و ...) در حال حاضر 
زيرساخت هاى اوليه الزم به منظور توسعه فرهنگ 
ــكل ها  ــتفاده از اين تش ــى در برابر زلزله با اس ايمن
ــازى  ــود دارد و در گام اول مى توان با توانمندس وج
ــتاى موضوع كاهش ريسك  ــكل ها در راس اين تش
زلزله و بهبود مديريت بحران در كشور اقدام نمود و 
ــعه تشكل هاى مردمى ويژه  به تدريج در جهت توس

مديريت بحران اقدامات الزم را به اجرا گذاشت.
 

*رئيس پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران 
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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ــه اينجـا كه پـا   ــت. ب نيمه دى مـاه اس
ــي، مردم اين  ــذاري، كوچكترين لرزش مي گ
ــويش مي  اندازد؛  ــت و تش حوالي را به وحش
ــد به نام  ــه تلخي باش ــادآور حادث ــي ي گوي
"زلزله"؛ اينجا "اهر" است، اينجا "ورزقان" و 
"هريس" است، اينجا "سرند" است، "زغن" 
ــاج" و "دغدغان" و "چوباندار" و  و "باجه ب
"تازه كند" و" قزقاپان" و .... . جايي كه پنج 
ماه پيش در گرماي مرداد ماه قلب زمين در 
ــد و خانه  هاي مردمش را فروريخت،  آن لرزي
ــار ديگر در هفدهمين روز از  و چندى بعد ب
ــر خانه  هاي  ــي ديگ دومين ماه خزان، لرزش
ــن خطه را  ــده اي ــازي ش نيمه خراب و بازس
ــت و فرو ريخت. گويى  مجدداً به لرزه انداخ
ــازگـارى  ناس ــر  س خطه  ــا اين  طبيعت ب
ــد و  ــت؛ مى غرد و مى  خروش ــته اس گذاش
ــاكنـان آن  ــش را به رخ س ــره غضبنـاك چه
ــار طبيعت رنگ  ــد. امروز اما اين رفت مى كش
ــپيد  ــت؛ لباس س ديگرى به خود گرفته اس
ــارش را بى مهابا  ــردى رخس بر تن كرده و س
ــاعر  مى نماياند، آنهم در هوايي كه به قول ش
"بس ناجوانمردانه سرد است". اين روزها در 
ــكلى  ــردى هوا و بارش برف مش اين خطه س
ــكالت زلزله زدگان افزوده  جدى بر انبوه مش
ــت؛ و هر كسي در اينجا مفهوم سرما را به  اس
طور ملمـوس مي  داند. شانه هاي باال كشيده، 
گونه  هاي سرخ، صورت هاي سرمازده و دستان 
ــرماي واقعي  متورم را كه مي  بيني معناي س
ــت و خون خــود حس  ــت و گوش را با پوس
ــه  اي از زندگي  ــي؛ اينهـا فقط گوش مي  كن
ــوزناك مردم زلزله  زده آذربايجان  سخت و س

شرقي است.  
اگر چه هدف از اين نوشتار بررسي زلزله 
ــان از جنبه  هاي گوناگون عمليات  اهر- ورزق
ــران، زلزله-  ــت بحـ ــداد و نجات، مديري ام
شناسي و بويژه ساخت و سازها ي غيراصولي 
ــت؛ اما پرداختن به اين مسائل  و پرنقص اس
فارغ از توصيف بافت و فضاي فعلي حاكم بر 
ــت. مي  خواستم از  اين ديار امري ناممكن اس
ــازها  ــاخت و س عدم رعايت اصول صحيح س
ــاختمان  ها و تخريب و  كه منجر به ريزش س
ــم كه ديدم سوز دل  ــد بنويس مرگ و مير ش
ــن مردم حكايت ديگري دارد كه ناگفته از  اي

آن نمي  شود گذشت.
ــاي اول  ــه  ه ــع: زلزل ــرح ماوق ــا ش و ام
ــان در روز 21 مرداد ماه و به فاصله  آذربايج
ــزرگاي 6/2 و  ــم، اولي با ب ــه از ه 11 دقيق
ــتر آمد، بيش از  ديگري 6/3 در مقياس ريش
300 كشته و سه هزار زخمي و 800 ميليارد 
ــت. كه بنا به  ــارت برجاي گذاش تومان خس
ــايي پژوهشگاه  گزارش مقدماتي گروه شناس
ــى زلزله  ــى و مهندس بين المللى زلزله شناس
بخش اعظم ساختمان  هاي مسكوني موجود 
ــاي  ــتان ه ــتايي و شهرس ــق روس در مناط
ــاختمان هايي با مصالح خشتي و  يادشده، س
گلي يا مصالح بنايي بدون رعايت جزيي  ترين 

ــت. عدم رعايت مقررات  ضوابط فني بوده اس
فني و سنگيني مصالح بكار رفته سبب شده 
ــتاي موجود در  ــا از بين بيش از 500 روس ت
ــتان (اهر- ورزقان-  محدوده اين سه شهرس
ــتا دچار خسارات  هريس) بالغ بر 200 روس
ــارات صددرصدي گردند. در  ــديد تا خس ش
ــت ضوابط  ــه انتظار رعاي ــاختمان  هايي ك س
ــي  رفت نيز عدم  ــاي فني از آنها م و معياره
ــط اتصال اجزاي  رعايت مواردي چون ضواب

ــازه  اي به سازه يا تغييرشكل  هاي قابل  غيرس
توجه سازه موجب گرديد تا آسيب  هاي قابل 
توجهي در اين ساختمان  ها ايجاد شود. زلزله 
دوم در روز 17 آبان ماه، اگرچه خوشبختانه 
ــت، اما به گفته  ــارت جاني  در پي نداش خس
ــهر  ــوراي ش ــي”، رييس ش ــرز طرالن “فريب
ــاره خانه  هاي  ــبب فروريختن دوب ورزقان، س

بازسازي شده گرديد.
ــزاري مهر  ــي در گفتگو با خبرگ طرالن
ــزود: خانه  هايي كه در زلزله  هاي 21 مرداد  اف
ــيب ديده و در اين مدت تعمير شده  ماه آس
بودند بار ديگر در زلزله 17 آبان فروريختند.

ــي اين حادثه ثابت كرد،  به گفته طرالن
ــت تعمير و  ــده قابلي ــيب  دي ــه  هاي آس خان

بازسازي را نداشته  اند. 
ــتناد به گفته رييس شوراي شهر  با اس
ــه در اينجا قابل تامل مي- ورزقان، نكاتى ك

ــت. با توجه به  ــازي  هاس نمايد، كيفيت بازس
ــازي، مهندس "علي  ــول وزير راه و شهرس ق
ــازي و تحويل  ــزاد" مبني بر امكان بازس نيك
ــرف 45 روز كه در  ــكوني ظ ــاي مس واحده

ــق زلزله   ــازي مناط ــم كلنگ  زني بازس مراس
زده، درست يك هفته پس از وقوع زلزله روز 
21 مرداد توسط وى عنوان شد؛ وقوع زلزله 
ــرقي و فروريختن مجدد  ــان ش دوم آذربايج
ــده، حاكي از آن  ساختمان  هاي بازسازي ش

ــت كه توجه به امر ايمن  سازي و مقاوم-   اس
ــووالن هم مورد  ــي در نگاه مس ــازي، حت س

ــته قرار نمي  گيرد. بديهي است  توجه شايس
ــرعت عمل و عدم توجه  ــتابزدگي و س كه ش
به كيفيت بازسازي صحيح در نگاه مسووالن 

غالب است. 
به طور كلى مهمترين موضوعاتي كه در 
ــه آذربايجان قابل طرح و تامل مي  نمايد  زلزل

عبارتند از:
الف) وجود تناقض آماري: اعالم آمارهاي 
ــف در اين  ــوي مراجع مختل ــاوت از س متف

ــوادث و رخدادها،  ــاير ح حادثه هم مثل س
ــي و وجود ضعف در  ــان از عدم يكپارچگ نش
سيستم آماري ثبت رويدادها داشت. چرا كه 
ــته  شدگان هنوز متولي- براي اعالم آمار كش

ــخص تعيين نشده است و مسووالن  اني مش
آمار دقيقي از شمار كشته  شدگان اين حادثه 
ارائه نكرده  اند. رئيس سازمان مديريت بحران 
ــمار قربانيان را 253 نفر، وزارت بهداشت  ش
ــي 169 نفر اعالم  ــكي قانون 306 نفر و پزش
ــاس  ــت كه بر اس ــد، اين در حالي اس كردن
اعالم سازمان جمعيت هالل  احمر، يك هزار 
ــم تـرحيم بــراي درگذشتگان  و 600 مراس

اين زمين  لرزه برگزار شده است.

ب) خسـارت  هاي مالي گسـترده: بنا به 
ــتان آذربايجان  اظهارات مدير كل بحران اس
ــدوه اين  ـــاعي"، در مح ــرقي "خليل س ش
زمين  لرزه  ها 18 هزار و 618 واحد مسكوني 
ــيب شده كه از اين تعداد پنج هزار  دچار آس
ــده  اند.  و 329 واحد به طور كامل تخريب ش
ــتا دچار تخريب شده  در مجموع 410 روس
ــل از بين رفته  اند.  ــتا به طور كام و 65 روس
12 روستاي شهرستان ورزقان به طور كامل 
ــتاها  ــر يك از اين روس ــده كه ه تخريب ش
ــتند كه  حدود 900 تا هزار نفر جمعيت داش
كمتر از 40 درصد آنها جان خود را از دست 
داده  اند. همه زيرساخت  هاي مخابراتي ناحيه 
ــم ريخته و تمامي خطوط قطع  ورزقان به ه
ــتاي منطقه ميان 50 تا 70  شدند. 60 روس
درصد و شش روستاي شهرستان اهر به كلي 
تخريب شده  اند. كل خسارت برآورد شده در 
ــاي 21 مرداد ماه اهر- ورزقان حدود  زلزله  ه
هشت هزار ميليارد تومان برآورد شده است 
كه فقط خسارت  هاي وارد شده به شبكه برق 
25 روستاي زلزله زده اين استان 12 ميليارد 

تومان برآورد شده است.
ــتاندار  ــي"، اس ــا بيگ ــد عليرض "احم
ــرقي، در همين راستا گفت: از  آذربايجان ش
580 روستاي واقع در سه شهرستان زلزله-

زده واحدهاي مسكوني 300 روستا بين 60 
تا 100 درصد خسارت ديده  اند.

ــي  ــا بيگ ج) تعـداد تلفـات: احمدعليرض
ــاره  ــرقي ضمن اش ــان ش ــتاندار آذربايج اس
ــاه اهر- ورزقان  ــابه زلزله 21 مرداد م به تش
ــه زلزله  ــت ك ــت اس با زلزله بم گفت: درس
ــدت با زلزله بم برابري  آذربايجان از لحاظ ش
ــرايط منطقه  اي و  ــد، ولي به دليل ش مي  كن
ــتاييان تلفات جاني كمتري  فصل كاري روس
داشت؛ ولي شدت تخريب و آسيب  هاي وارده 

به تاسيسات فراتر از زمين  لرزه بم است.
ــش و  ــاون پژوه ــتا مع ــن راس در همي
ــگاه بين المللى زلزله شناسى  فناورى پژوهش
ــى زلزله نظر ديگرى دارد و معتقد  و مهندس
ــه آذربايجان با  ــداد تلفات زلزل ــت كه تع اس

توجه به ويژگى هايش زياد بوده است.

ه هز ز ن   نز ز ش   ر شا ر ا
مرورى بر زلزله 1391 اهـر- ورزقـان

هشت هزارميليارد تومان خسارت، تاوان ساخت و ساز غيراصولى آذربايجان شرقى در زلزله هاى 21 مردادماه
گزارش از: پروانه پيشنمازى

خبرى از خانه هايى كه مقرر بود ظرف 45 روز بازسازى 
و تحويل زلزله زدگان شوند، نيست
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ــاره به وقوع  ــر "مهدى زارع" با اش دكت
ــتايى، تعداد  زلزله آذربايجان در منطقه روس
ــته را براى اين زلزله باال دانسته و  307 كش
ــا توجه به كانون وقوع زلزله هاى  مى افزايد: ب
دوگانه اهر- ورزقان كه هر دو در فاصله 20 و 
28 كيلومترى شمال باخترى اهر و خارج از 
ــتا و منطقه شهرى روى داده اند؛ همين  روس

تعداد كشته نيز باال تلقى مى شود. 
ــته هاى اين  وى مى گويد: اگر تعداد كش
ــدگان زلزله بم كه كانون  زلزله را با كشته ش
ــت در درون خود شهر واقع  وقوع زلزله درس
شده بود مقايسه كنيم، در مى يابيم كه تعداد 
ــته هاى زلزله آذربايجان باال بوده است،  كش
ــوع آن در درون اهر،  ــه اگر كانون وق چرا ك
ــا كه  ــهر تبريز مى بود، چه بس ورزقان و يا ش
تعداد كشته هاى آن از تعداد تلفات زلزله بم 

به مراتب بيشتر مى شد.
د) مديريت بحران و نحوه امدادرسـاني: 
ــترش  تاخير در مديريت بحران دولتي و گس
ــي از نكات  ــوش مردم ــاني خودج امدادرس
برجسته اين زلزله بود. بنا به گفته "الهويردي 
ــردم ورزقان در مجلس  ــي"، نمايند م دهقان
ــاي امدادي  ــالمي، اولين نيروه ــوراي اس ش
ــوع زلزله از  ــاعت پس از وق ــدود هفت س ح
ــتانداري به ورزقان اعزام شدند و در طول  اس
ــدت، مردم به صورت خودجوش اقدام  اين م
ــاد قربانيان  به نجات مصدومان و خروج اجس

از زير آوارها كردند. 
وي با اعالم اين مطالب افزود: متاسفانه 
ــت و  ــتان ورزقان پروازي اس فرماندار شهرس
ــهر سكونت ندارد و به همين  اصال در اين ش
دليل در حالي كه ساعت وقوع زلزله 16:53 
و 17:4 بود، ايشان حدود دو الي 2/5 ساعت 
بعد از وقوع زلزله به محل فرمانداري رسيدند 

و پس از آن تازه مراحل هماهنگي با مقامات 
استانداري آغاز شد.

بنا بر مدارك موجود نخستين نيروهاي 
امدادي پس از گذشت 7 ساعت (ساعت 12 
ــب) به منطقه ورزقان اعزام شدند و  نيمه ش
ــا خود اهالي و مردم  ــول اين مدت تنه در ط
ــاني و نجات مجروحان  ــبت به امدادرس نس
ــا حاكي از آن  ــد. البته گزارش  ه اقدام كردن
است كه سپاه، ارتش و نيروي انتظامي نيز از 
ــتين نهادهايي بودند كه شبانگاه  جمله نخس

به داد مردم رسيدند.
يك روز پس از وقوع زمين  لرزه سه تيم 
ــتان هريس و  اعزامي هالل  احمر به شهرس

ــراف آن در گفتگوي خود با  ــتاهاي اط روس
ــا از وجود برخي ناهماهنگي  ها  خبرگزاري  ه
ــكان  خبر داده و آن را عامل اصلي عدم اس
و تغذيه زلزله  زدگان منطقه (هريس) عنوان 

ــتند. نس دا
همچنين اعالم شد دسترسي نيروهاي 
ــدت زمان، به  ــت اين م امدادي بعد از گذش
ــياري از روستاهاي منطقه به دليل بسته  بس

شدن راه  هاي ارتباطي آنها ميسر نشده است 
ــتاها طريق  ــي به اين روس و تنها راه دسترس

امداد هوايي عنوان گشت.
ــس اورژانس  ــا معصومي، رئي غالمرض
ــاعات پاياني روز 21 مرداد به  ايران در س
ــدن  ــزاري فارس گفت: با تاريك ش خبرگ
ــت و جو  ــه  زده جس ــق زلزل ــوا در مناط ه
ــده است  ــوار ش براي زير آوار مانده  ها دش
ــي فعاليت در  ــاي اعزامي تواناي و بالگرده

ــب را ندارند. ش
در مجموع مي  توان اظهار داشت حضور 

نهادهاي امدادي اندكي با تاخير و در روزهاي 
بعد به كندي صورت گرفت و مهمترين نكته 
ــي كه گروه  ــوص طبق تحقيق ــن خص در اي
ــن  المللي  ــركت بي ــات اجتماعي "ش مطالع
ــك" در تاريخ  ــردازش اطالعات نقش كلي پ
ــق زلزله  زده تحت  ــهريور ماه در مناط 10 ش
ــتاهاي زلزله- عنوان "بررسي وضعيت روس

ــام داد؛ حاكى  ــرقي" انج ــان ش زده آذربايج
ــتاهاي زلزله  زده به  ــت كه اهالي روس از آنس
صورت عمومي از كمك  رساني دولتي راضي 
ــد و طبق نتايج اين پژوهش 68 درصد  نبودن
ــم و خيلي كم از  ــخگويان رضايت ك از پاس
خدمات دولت داشتند. اين درحالي است كه 

ــان تحقيق زلزله- ــق نتايج حاصل از هم طب
زدگان از كمك هاي مردمي راضي بودند و آنها 
را همدرد و همجنس خود مي  پنداشتند. اين 
رضايت از همه امدادگران مردمي بود چه آنها 
ــخصي به منطقه آمده بودند  كه به صورت ش
ــازمان هاي مردمي و  و چه آنها كه به همراه س
نهادهاي خيريه براي امداد و نجات، رساندن 
اقدام ضروري و حتي اقدامات توانمندسازي 

در منطقه حاضر بودند.
ــه آذربايجان يكي از ارزنده  ترين  در زلزل
ــاني مربوط به  ــه امدادرس ــات در زمين اقدام
حمايت جامعه ورزشي و چهره  هاي شناخته 
شده اين عرصه از زلزله  زدگان بود. به عنوان 
ــول خطيبى و  ــال كريم باقرى همراه رس مث
ــيروس دين محمدى در روزهاى نخستين  س
ــرزه در بازار تبريز حاضر  بعد از وقوع زمين ل
ــان تبريز را  ــاى مالى بازاري ــده و كمك ه ش
ــرمربى  ــد. على دايى، س ــع آورى نمودن جم
ــووالن اين  تيم فوتبال راه آهن به همراه مس
ــم در مناطق زلزله زده حضور يافتند. على  تي
ــجاعى، عادل فردوسى  ــعود ش كريمى، مس
ــان حدادى، قاسم  پور، مهدى رحمتى، احس
ــكارانى بودند كه  ــى هم از جمله ورزش رضاي
ــتند  ــك در اين زلزله گام هايى را برداش هري
ــى ايران در المپيك 2012،  و  كاروان ورزش
به منظور اداى احترام به جان باختگان زلزله، 
ــكى در مراسم اختتاميه شركت  با روبان مش
ــه اهر- ورزقــان را  ــرد. از اين حيث، زلـزل كـ
ــه بويين زهرا  ــبيه به زلزل ــيار ش مى توان بس
ــدام مددجويانه  ــز اق ــه در آن ني ــت ك دانس
ــطوره كشتى ايران؛  جهان پهلوان تختى، اس
ــازى مردم به  ــانى و بازس پرچمدار امدادرس

مناطق زلزله زده بود.
نكته ديگر در اين خصوص امدادرساني 
ــتاهاي بسيار دور افتاده در قياس با  به روس
ــتاهاي نزديك به جاده اصلي است كه  روس

ــان مى  داد. ــي را نش اختالف فاحش
زلزله  ــد  ش ــه  مالحظ ــه  ك ــور  همانط
ــر زلزله هاى  ــم همانند ديگ ــان ه آذربايج
ــابهى از بعد ساخت  كشور با مشكالت مش
ــاى مالى  ــارت ه ــن، خس ــر ايم ــاز غي و س
ضعف  ــارى،  آم تناقضات  وجود  ــترده،  گس
ــانى دولتى و آشفتگى و بى نظمى  امدادرس
ــده وعيدهاى  ــانى مردمى، وع در امدادرس
غير عملى مسووالن و... مواجه بوده است. 
ــاختمان ها  ــه  ها مي  آيند، س ــه عبارتي زلزل ب
ــد، اما نگاه  ــان ها مي  ميرن فرومي  ريزند، انس
مسووالن همچنان آماري است؛ سازندگان 
ــازه  ها، همچنان دچار غفلت و فراموشي  س
ــود مالي را بر عواقب ناگوار  ــوند، س مي  ش
ــد، مردم هم  ــه  اي ترجيح مي دهن ــر زلزل ه
ــي  خرند و خانه  ــان ناآگاهانه خانه م همچن
ــازند و آژيرهاي هشدار هميشه پس  مي  س
از وقوع يك زلزله، كشته شدن تعدادي از 
ــارت  هاي مالي فراوان به صدا  افراد و خس
ــازي،  درمي  آيند. مدتي تب و تاب ايمن  س
ــازي، رعايت اصول ساخت و ساز،  مقاوم  س
ــيوه  نامه  هاي صحيح  ــن  نامه 2800، ش آيي
ــازه  اي، افزايش  پناهگيري، ايمن  سازي غيرس

فرهنگ  ــاي  ارتق ــي،  عموم ــاي  ه ــي   آگاه
ــور را  ــدادي و... كش ــري و خودام امدادگ
ــد، بار ديگر  ــا چند ماه بع ــي  گيرد و ت فرام
ــنگين شده و همه به  پلك هاي فراموشي س
ــنگين غفلت فرو مي روند،  خواب عميق و س
ــا وقوع يك  ــه مي  يابد ت ــتان ادام اين داس

ــل باطل سال   زلزله ديگر و اين دور تسلس
ــور جريان دارد. ــت كه در كش هاس

و اينكه چه راهكاري مي  تواند اين فرايند 
را دگرگون سازد، همچنان در هاله  اي از ابهام 

است.

5 ه هز ز ن   نز ز ش   ر شا ر ا
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اشاره:
ــهريور سال 1341  ــنبه دهم ش ــبانگاه ش دير هنگام ش
ــتر و در عمق 10  زمين لرزه فاجعه بارى با بزرگاى 7,2 ريش
كيلومترى زمين در منطقه پرجمعيت بوئين زهرا در جنوب 
ــت كه بيش از 12 هزارتن كشته و سه  قزوين به وقوع پيوس
ــت و باعث تخريب 21هزار خانه و  هزار زخمى برجاى گذاش
ــتا از جمله "آبدره" و "چنگوره" شد. از  ويرانى كلى 91 روس
ــخت ترين آسيب را ديدند مى توان به  جمله مناطقى كه س
ــگزآباد، دانسفهان، تاكستان، توفك، رودك،  شهر باستانى س
رستم آباد، آغچه مزار، آراسنج، ايلورچين و ايپك اشاره كرد. 
ــر از جنبه هاى تخريبى و تلخ اين زمين لرزه، يكى  صرف نظ
ــه تبلور حضور و  ــاى بى بديل و كم نظير اين زلزل ــه ه از جنب
ــارى مردم بود كه با حضور و امداد جهان پهلوان تختى  همي
ــيد و برگ تازه اى را در دفتر مديريت بحران  به اوج خود رس

و امدادرسانى رقم زد. 

دهم شهريور امسال پنجاهمين سالروز وقوع زلزله مهيب 
ــبت پژوهشگاه بيـن المللى  بوئين زهـرا بود. به همين منـاس
ــى و مهندسى زلزله با برگزارى سمينار مشتركى  زلزله شناس
ــتان قزوين، برگزارى  ــازمان نظام مهندسى اس با همكارى س
مراسم يادبود و نصب يادمان پژوهشگاه در روستاى رودك و 
ــتگاه لرزه نگارى باندپهن استان قزوين ضمن  نيز احداث ايس
ــتگان آن را  ــرور و تداعى اين رخداد؛ ياد و خاطره درگذش م
ــايل مختلف  ــار ديگر بر لزوم توجه به مس ــته و ب گرامى داش
ــز ضرورت ارتقاى ضريب ايمنى  ــه، آثار و تبعات آن و ني زلزل
ــطـور زيــر   ــور در برابـر زلـزله تاكيد نمــود. آنچه در س كش
ــه روايتى  ــاه آن واقعه ب ــن مــرور كــوت ــى خـوانيد، ضم م

گـزارش گونه از اين سمينار مى پردازد.   

بررسى زلزله 10 شهريور 1341 بوئين زهرا
 زمين لرزه دهم شهريور 1341 هجرى خورشيدى 
با بزرگاى Ms = 7.2 و mb  6.9 پهنه وسيعى در ناحيه 
دشت قزوين و باختر تهران را به شدت به لرزه در آورد. 
ــهر بوئين زهرا و از شمال  ناحيه رومركزى در جنوب ش
ــاوه (دوزج) و باختر  ــمال س آوج (آبگرم) در باختر، تا ش

تهران (جنوب كرج) در خاور، گسترده شده بود.
ــهريور1341   پهنه رومركز مهلرزهاى زلزله دهم ش
ــده  ــله ايپك واقع ش ــتاى پهنه گس بوئين زهرا در راس
ــامانه  ــتاى س ــود كه پهنه رومركزى اين زلزله در راس ب
ــاختارى بنيادى با روند خاورى - باخترى در منطقه،  س
رخ داد. اين زلزله به همراه زلزله تاريخى556  مهمترين 
رويدادهاى زمين لرزه در اين سامانه ساختارى مى باشد. 
ــه، روندهاى خاورى - باخترى در  ــالوه بر اين دو زلزل ع
ــرى) با بزرگاى  ــران، زلزله مهم ديگ ــمال ته باختر و ش
ــد؛ لذا فعال بودن اين قطعه  ــان نمى دهن بيش از (7 نش
ــه هاى تاريخى  ــبى) در حد داده هاى زلزل و آرامش نس
ــل هاى موجود در ادامه روند       ــتم ( در گس ــده بيس و س

به مناسبت پنجاهمين سال وقوع زمين لرزه بويين زهرا
ــت - كرج و  ــمال تهران، ماهدش خاورى - باخترى) ش
ــاى مهم با بزرگاى  ــتهارد (بويژه نبود زلزله ه جنوب اش

بيش از 7 در مورد اين روستاها قابل توجه مى باشد.
پس لرزه هاى زلزله سال 1341 بويين زهرا به مدت 
ــيار ادامه داشت، اما نيروى آنها كم  دو ماه به تعداد بس
ــيب هاى به بار آمده در  بود و چندان نبود كه ميزان آس

اثر لرزه اصلى را به گونه اى قابل توجه افزايش دهد.
 

اثرات زمين لرزه و نتايج حاصل از آنها
ــازه  اى كه به- در منطقه رومركز اين زلزله تقريباً س

صورت اصولى بنا شده باشد وجود نداشت، لذا خسارات 
ــديد بوده است. در اثر اين  ــاختمانى در اين نواحى ش س
ــتا به كلى ويران شد و بيش از 300  زمين  لرزه 91 روس
ــتا آسيب جدى ديد. به چندين روستا كه در فاصله  روس
كمتر از يك كيلومتر از انتهاى شرقى گسل قرار داشتند 
(تنگبار، ايپك و...)، آسيب كمى وارد آمد. در بوئين  زهرا، 
ــد كه از آجـر بنا  ــالم مان ــه تنها يك خانه س از 760 خان
شده بود. در دانسفهان تمامى خانه  ها يا ويران شدند و يا 
خسارات غيرقابل ترميمى به آنها وارد آمد. دو مسجد كه 
در اين منطقه نسبتاً اصولى ساخته شده بودند، آسيب-

ــاى جزئى ديدند و تمام تيرهاى برق چوبى در منطقه  ه
سالم ماندند بجز چند تير كه در اثر تخريب ساختمان هاى 
ــيب ديدند. خسارات سنگينى به آراسنج  مجاور خود آس
ــت، وارد آمد و دو  ــل قرار داش كه در فاصله كمى از گس
ــد. در اين روستا  ــتا تقريباً با خاك يكسان ش سوم روس
ــه ه اى كه بناى آن از آجر ساخته شده  بود و  تنها مدرس
شالوده  هاى آن نيز از مصالح بنايى مناسب ساخته شده 
بود، خساراتى جزئى (ترك هاى كوچكى در ديوارهاى آن) 
ــت كه اين  ــد. نكته قابل  توجه اين اس ــل گردي را متحم
مدرسه در وسط روستا قرار داشت و تمام بناهاى اطراف 
آن بكلى ويران شدند. نتايج بررسى ها حاكى از آن است 

كه يكى از علل اصلى تخريب در زلزله بوئين  زهرا، آسيب  
ــاز، بافت سنتى  ــاخت و س پذيرى بناها به  دليل نوع س
ــت. برجاى  ــت و گلى بودن بناها بوده اس منطقه و خش

ماندن تنها يك سازه كه به  صورت نسبتاً اصولى در بوئين  
زهرا ساخته شده بود و همچنين آسيب جزيى به مساجد 
روستاى دانسفهان و مدرسه روستاى آراسنج در اثر زلزله 
ــتند كه اگر در  ــن  زهرا، همگى گواه اين مطلب هس بوئي
ــازه  هاى منطقه كمى از اصول ساخت و ساز  ــاخت س س
ــب استفاده   ــد و يا حداقل از مصالح مناس پيـروى مى  ش
ـــارات  ــات جانى و خس ــك آمار تلف ــى  گرديد، بى  ش م

ساختمانى در حد قابـل  مالحظه  اى كاهش مى  يافت. 
ــل عدم وجود مطالعات ريزپهنه بندى لرزه اى و  بدلي
عدم شناخت كافى از وضعيت زمين ساختى در آن زمان، 
ــطه جنبش گسل ناشناخته  اى  زلزله بوئيـن  زهرا به واس

اعالم گرديد كه بعدها به نام ايپك ثبت شد. 
ــراى مواجهه با اثرات بحران نيز  در حوزه آمادگى ب
مشاهده شد كه پس از وقوع اين زلزله مركز فرماندهى 
عمليات واكنش اضطرارى يكپارچه  اى در منطقه وجود 
نداشته و هر دستگاه به  صورت انفرادى عمل مى  نموده 
ــوزه واكنش اضطرارى از  ــت. در زلزله بوئين  زهرا، ح اس
بخش هاى حائز اهميت بوده و مهمترين نقش را در فرآيند 
مديريت بحران در مقطع زمانى مذكور داشته است. در 
ــور،  اين زلزله نيز نظير تمامى زلزله  هاى رخ داده در كش

ــداد و نجات حضور فعال  ــتجو و ام مردم در عرصه جس
داشته  اند. البته اين امر با توجه به عدم آموزش مناسب، 
ــديد صدمات و وخيم  تر شدن  در برخى موارد باعث تش
ــت. در زمينه جمع  آورى و  اوضاع مصدومان گرديده اس
ــدى در اين زلزله حاصل  ــع كمك ها نيز تجارب مفي توزي
ــوان تختى در اين  ــد. ورود مراجع عظام و جهان پهل ش
ــى به زلزلـه  زدگان  ــه باعث افزايش كمك هاى مردم عرص
شد. البتـه عليـرغم جمع  آورى كمك هاى مناسب، توزيع 

اقالم در بين بازماندگان چندان مناسب نبود.
ــن زلزله  ــأله در اي ــن مس ــازى اولي ــوزه بازس در ح
ــتاندارد در ارزيابى اثرات  ــان و اس عدم وجود رويه يكس
ــده از وضعيت  ــاى اعالم ش ــت. درصده ــه بوده اس زلزل
آسيب ديدگى توسط ارزياب هاى محلى در برخى موارد به 
حدى متفاوت بوده است كه برنامه  ريزى براى تخصيص 
ــازى يا كمك هـاى بالعـوض به بازمانـدگان  وام هاى بازس
را با مشكل مواجـه مى  نموده است. از ديگر معضالت در 
حوزه بازسازى در زلزله بوئين  زهرا، عدم تطابق الگوهاى 
ــاز با عوامل فرهنگى و اجتماعى ساكنان  ــاخت و س س

بوده است.
ــت كه  ــى و خالصه مى توان اذعان داش ــه طور كل ب
ــداده در ايران زلزله بوئين  زهرا از  در بين زلزله  هاي رخ

ويژگي  هاي منحصر به فردي برخوردار است چرا كه:
ــت كه - 1 ــم و مهيب در ايران اس ــتين زلزله مه نخس

ــد تا متخصصـان ايرانـي در دانشگاه  هاي  موجب ش
ــز و ... مطالعات مربوط به  ــيـراز، تبريـ تهــران، ش
ــي  هاي ميداني  ــه زلزله مزبور را به همراه بررس پهن
ــاركت  ــد و در فرآيند امداد  و  نجات مش ــاز كنن آغ

علمي و عملي داشته  باشند.
ــن زلزله با بزرگاي - 2 ــن زلزله مهمترين و مخرب تري اي

ــدود 150  ــه در فاصله ح ــت ك ــش از هفت اس بي
كيلومتري غرب تهران در مجاورت استان تهران رخ 
ــهر تهران و شهرهاي قزوين و كرج را  داده و كالنش

تحت تأثير خود قرار داده است.
ــب اولين - 3 ــت كه پس از نص ــتين زلزله  اي اس نخس

ــتگاه هاى زلزله  نگارى در ايران (در طى سال هاى  ايس
1339 و 1340) به وقوع پيوسته است. 

ــيارى از آثار و مكان هاى باستانى و - 4 در اين زلزله بس
ــتانى رودك ويران شد و  تاريخى از جمله قلعه باس
اين واقعه براى اولين بار لزوم توجه به اصول حفظ و 
نگهدارى ميراث فرهنگى و آثار باستانى را به منصه 

ظهور رساند. 
ــه متخصصان ژاپنى با - 5 ــت ك اولين زلزله بزرگي اس

ــراه متخصصان ايراني  ــور به هم حضور خود در كش
ــار نظر نموده و  ــازوكار و آثار آن اظه ــبت به س نس

منشاء مطالعات تخصصي بوده است.
ــت كه پس - 6 ــتين رخدادى اس زلزله بوئين  زهرا نخس

ــازى شهــرى  از وقـوع آن اوليـن برنامـه  هاى بازس
ــور به- ــيوه  هاي جديـد  دركش ــتايــى به ش و روس
ــت. به  عنـوان  مثـال  در بازسـازي  اجــرا درآمده  اس
روستاى رودك، متخصصان، مهنـدسان، استادان و 
دانشجـويان دانشگاه  ها به  ويــژه دانشگاه تهــران، 

مشاركت داشته  اند.
اين زلزلـه توجـه استادان و محققـان كشور را براي - 7

ــزوم تدويـن آييـن  نامه  ــي در مورد لـ بحث و بررس



7سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391 ن ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د نیا ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د   یا
ــر زلزله جلب نموده و  ــاختمان  ها در براب طراحي س

موجب پايه  ريزي آن شد.
ــهر تاريخي سگزآباد (واقع - 8  اين زلزله در نزديكي ش

در 15 كيلومتري غرب بوئين  زهرا) رخ داده كه اين 
ــال قبل و  ــه هزار س ــهر قبًال دو زلزله يكي در س ش
ــل را تجربه كرده و  ــال قب ــري در پنج هزار س ديگ
ــگزآباد اولين شهر  ــده بود. بنابراين س كًال ويران ش
ــده در فالت ايران است كه در فاصله دو  شناخته ش
ــاهد  ــال دو زلزله مهيب و ويران كننده را ش هزار س
ــال 1341 بوئين  زهرا  ــا زلزله س ــت. چه بس بوده اس
مربوط به دوره بازگشت رخداد مذكور و در راستاي 
ــل ايپك باشد كه متأسفانه همچنان  پس  از  نيم  گس
ــي  ــرن در زمينه  هاي مـرتبط با علـوم زلزله  شناس ق
كاري جدي و بنيادي در اين مورد انجام نشده است.

زلزله بوئين  زهرا نخستين زلزله فاجعه باري است كه - 9
ــاني و فرهنگي از خود نقش قابل  از جنبه امدادرس

ــور باقي گذارده است. از نظر كمك   توجهي در كش
ــي (مردمي و نه دولتي) و  ــاني در دو وجه داخل رس

ــاي گذارده  ــه) خاطراتي به ج ــه  صورت داوطلبان (ب
ــتا، توجه به همياري مردمي كه  ــت. در اين راس اس
ــندانه  ــمبل بي  بديل آن مربوط به اقدام خدا پس س
ــاد غالمرضا تختي قهرمان خوشنام و خوش  روانش
سيرت ملت ايــران است، مي  توان اشاره نمود كــه 
ــت كمك هاي بسيار زيادي به  با آمادگي خـود تـوانس
مردم آسيب  ديده و داغديده نمايد. اين درخواست 
ــتين و آخرين درخواست اين قهرمان محبوب  نخس

از ديگران براي ديگراني بود كـه آسيب  هاي روحـي 
ــده بودند. اين تدارك  ــمي و مالـي زيادي دي و جس
به نحوي انجام شد كه هنوز در خاطره مردم تهران 
ــل اندر نسل به  صورت  و بوئين  زهرا باقي مانده و نس

سينه به سينه در خاطره تاريخ حفظ خواهد شد.
منابع:

ــعلى(1391). يادمان پنجاهمين سالروز  ــنيمى، عباس 1- تس
رخداد زلزله مهيب بوئين زهرا 1341/6/01. پژوهشنامه زلزله 
ــى و مهندسى زلزله، شماره56، سال پانزدهم، تابستان  شناس

.91
ــى لرزه خيزى دشت قزوين با  2- زارع، مهدى(1391). بررس
ــهريور1341 بوئين زهرا و 1  ــد بر زمين لرزه هاى 10 ش تاكي
ــاس يافته هاى پژوهشى اخير.  تير1381 چنگوره(آوج) بر اس
ــى و مهندسى زلزله، شماره56، سال  پژوهشنامه زلزله شناس

پانزدهم، تابستان 91.
ــينى، كامبد و ساسانى، محمد(1391) بررسى  3- امينى حس
ــال 1341 بوئين  چالش هاى مديريت بحران در زمين لرزه س
ــنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله، شماره56،  زهرا. پژوهش

سال پانزدهم، تابستان 91.

ــگاه بين المللى زلزله-  ــس از نيم قرن از وقوع زلزله غم انگيز بويين زهرا، پژوهش پ
ــى و مهندسى زلزله در راستاى اهداف و رسالت خود، و به منظور مرور اين واقعه  شناس
و گرامى داشت ياد و خاطره جانباختگان آن، برنامه جامعى در قالب برگزارى سمينارى 
علمى، راه اندازى ايستگاه لرزه نگارى باندپهن استان قزوين و نصب يادمان پژوهشگاه در 

روستاى رودك برگزار نمود كه گزارش مختصرى از آن را در زير مالحظه مى كنيد: 
ــاه، مقارن با آغاز هفته  ــنبه، 20 مهرم ــن همايش ملى زلزله روز پنجش چهارمي
ــالگرد زلزله بويين زهرا در  ــبت پنجاهمين س كاهش اثرات بالياى طبيعى و به مناس

قزوين برگزار شد.

در اين همايش كه به همت پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
ــازمان نظام مهندسى استان قزوين برگزار گرديد؛ رييس پژوهشگاه بين المللى  و س
ــى زلزله گفت: برپايى يادمان هاى زلزله در مناطق زلزله زده  زلزله شناسى و مهندس
ــادآورى مى كند و موجب           ــداد طبيعى را ي ــى و مالى فراوان اين رخ ــارات جان خس

مى شود كه ضرورت توجه به مناطق زلزله خيز بيشتر شود.
دكتر عباسعلى تسنيمى افزود: زلزله همواره امرى طبيعى بوده اما عدم آمادگى 

و آگاه سازى برابر اين رخداد الهى امرى غيرطبيعى است.
ــت: خسارت شديد جانى و مالى كه هنگام بروز بالياى  وى همچنين اظهار داش
ــان دهنده همين عدم  ــد نش ــان ها و خانوارها مى باش طبيعى مانند زلزله متوجه انس

آمادگى و آگاه سازى در مورد حوادثى است كه ممكن است در طبيعت رخ دهد.
ــاره به اينكه زلزله اى كه 50 سال قبل در منطقه بويين زهرا  ــنيمى با اش دكتر تس
ــد، عنوان كرد:  ــيارى از افراد و خانوارها ش ــت، موجب از بين رفتن بس به وقوع پيوس

ــكل اجرايى به  ــووالن در مديريت بحران بايد به طور صحيح ترى ش قانون گذارى مس
خود گيرد.

رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله ادامه داد: مهندسان 
و متخصصان داخلى الزم است كه امروز با برپايى جلسات و به كارگيرى تدابير ويژه 

عرصه را براى ايجاد زيرساخت هاى مناسب فراهم كنند.
دكتر تسنيمى بيان كرد: اگر هر يك از افراد در حوزه مديريتى خويش درست به 
وظايف محوله خويش وارده شده و فعاليت مربوط به خويش را به ثمر رسانند قطعاً 

وضعيت اجرايى كشور در بخش هاى مربوط به مديريت بحران بهبود مى يابد.
وى با اشاره به وقوع زلزله در هر يك از مناطق مختلف كشور تصريح كرد: زلزله 
ها هيچ گاه متوقف نشده و اگر مسوؤالن تدبير نكنند باز هم اين حادثه تلفات جانى 

و انسانى بيشتر به خود مى گيرد.
ــى زلزله همچنين افزود:  ــى و مهندس ــگاه بين المللى زلزله شناس رئيس پژوهش

شيوه هاى مديريت بحران در شهر ها و مناطق داراى گسل بايد بهبود يابد.
ــرفت پايدار در حوزه  ــعه و پيش ــت يابى به توس ــان كرد: براى دس وى خاطرنش

شهرى بايد مقاوم سازى و توجه به زيرساخت ها را در دستور كار قرار داد.

دكتر عباسعلى تسنيمى ، رئيس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

    وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: بيشتر اوقات وقوع زلزله با تلفات جانى 
ــت كه راهبردهاى طراحى و بهسازى و نوسازى ساختمان هاى فرسوده  باال همراه اس

مى تواند در كاهش خسارات و تلفات اين بالى طبيعى نقش مهمى را ايفا كند.

گزارش 
يادمان پنجاهمين سالروز رخداد زلزله مهيب بوئين  زهرا
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ــى ساختمان ها در شهرها و روستاها به  به عقيده او اگر رويكردهاى نوين نظام مهندس
ــمت و سوى ايمن سازى حركت كند، هنگام وقوع حادثه ها در كشور قطعاً خسارات  س
ــى، افزايش باور و اصالح  ــود مى آيد: ”نهادينه كردن فرهنگ خود ايمن كم ترى به وج

نگرش ها و برنامه هاى آموزشى براى اقشار جامعه ضرورى است.“
ــنيمى با اشاره به اينكه در سال هاى اخير به طور متوسط در هر پنج سال يك  تس
ــده است، گفت: بيشتر خسارت هاى زلزله در دو  بار زمين لرزه  بزرگى در ايران ثبت ش
ــت كه نمونه آخرش در زلزله  ــتايى بوده اس ــنتى و روس ــته در بافت هاى س دهه گذش

ورزقان آذربايجان شرقى اتفاق افتاد. 
ــى زلزله ساخت و  ــى و مهندس ــگاه بين المللى زلزله شناس به عقيده رئيس پژوهش
ــاز مناسب همراه با آخرين روش هاى نوين مهندسى در بافت هاى سنتى و روستاها  س
ــازى مناسب نقش نكات  ــت: در اين گونه مكان ها بايد با اصول فرهنگ س ــكل اس مش
ــازى بافت هاى  ــگيرى در برابر زلزله را يادآورى كرد. به همين دليل بازس ايمنى و پيش
ــازى  ــتايى در حال حاضر از مهم ترين نكات كليدى ايمن س ــهرى و روس ــوده ش فرس
ــازه هاى مطلوب و  ــب و س ــازى مناس ــاختمان ها مقاوم س ــر س ــت. اگ ساختمان ها اس
استانداردى داشته باشند، قطعاً مى توانند در برابر زمين لرزه هاى با ريشتر باال مقاومت 
كنند كه همين امر قطعاً در كاهش صدمات مالى و جانى نقش مهمى را ايفا مى كند.“
رئيس سـازمان نظام مهندسى ساختمان استان قزوين: خطر زلزله در قزوين 

جدى است
ــاختمان استان قزوين گفت: با  ــازمان نظام مهندسى س ــمينار رييس س در اين س
ــمار مى رود، خطر زلزله  ــور به ش ــه به اينكه قزوين يكى از مناطق زلزله خيز كش توج

همواره در اين استان جدى است.
ــخن مى گفت، افزود: با  ــالن تربيت معلم نواب قزوين س ”على فرخزاد“ كه در س
ــته زلزله، خسارات جبران ناپذيرى در استان قزوين  ــال هاى گذش توجه به اينكه در س
ــاختمان سازى مناسب و  ــت، بايد بتوانيم از دل اين همايش ها س ــته اس برجاى گذاش

مطابق با استانداردهاى جهانى را فرهنگ سازى كنيم.
ــتان قزوين در هنگام وقوع حادثه در سال هاى  ــاره به اينكه زلزله در اس وى با اش
گذشته خسارات زيادى برجاى گذاشت اضافه كرد: لزوم توجه به ساخت و ساز ايمن و 
باالبردن آمادگى در مواجهه با اين بالى طبيعى در اين ناحيه لرزه خيز مى تواند تلفات 

جانى حاصل شده را تا حد زيادى كاهش دهد.
ــاره به زمين لرزه هاى بزرگ  ــى ساختمان استان قزوين با اش رييس نظام مهندس
ــته در مناطق مختلف استان افزود: زلزله 7/2 ريشترى  ــال هاى گذش نه چندان دور س
ــال 81 آوج و زلزله 5  ــترى تيرماه س ــهريورماه 41 بويين زهرا، زمين لرزه 6/5 ريش ش
ــترى 83 الموت از مهم ترين حادثه هاى بود كه در استان تلفات جانى و خسارات  ريش

مالى را در پى داشت.
ــر آن عنوان كرد: وقوع اين  ــاره به اين پديده طبيعى و جدى بودن خط ــا اش وى ب
ــالش خود را براى كاهش اثرات  ــليمى را بر آن مى دارد تا تمام ت ــا هر عقل س حادثه ه
زلزله احتمالى پيش رو به كار گيرد كه جا دارد از همين حاال با كمك مهندسان استان 

براى اين مهم چاره انديشى كنيم.
ــازمان نظام مهندسى ساختمان استان قزوين تنها سازمان  فرخزاد تصريح كرد: س

ــيون ترويج فرهنگ ايمنى  ــى در سطح كشور است كه با تشكيل كميس نظام مهندس
در برابر زلزله ناگهانى در جلسات شوراى هماهنگى مديريت بحران شركت مى كند.

ــازى  ــاى نوين كاربردى، مرمت و مقاوم س ــتان روش ه ــى اس رئيس نظام مهندس
ــاختمان ها و استفاده از تجارب مهندسان و فرهنگ سازى  ــازه هاى به كار رفته در س س
ــازى ساختمان ها در مقابله با  ــازى در برابر ايمن س آن را از مهم ترين عوامل مقاوم س

زلزله برشمرد.
فرماندار بويين زهرا: مقاوم سازى در برابر زلزله جدى گرفته شود

ــازى در برابر زلزله از  ــن همايش با بيان اينكه مقاوم س ــد احمدى“ نيز در اي ” اح
برنامه هاى مهم و اساسى است كه بايد در كشور به آن توجه جدى و دقيق شود، اظهار 
كرد: برطرف كردن مشكالت و موانع در حوزه مقاوم سازى بايد در اولويت و دستور كار 

جدى مسووالن قرار داشته باشد.
فرماندار شهرستان بويين زهرا اضافه كرد: تحقق اين اهداف و چشم انداز هاى مهم 
ــت كه مسووالن كشور از  ــازى نيز نيازمند عزم جدى و اراده  اى قوى اس حوزه مقاوم س

آن برخوردار هستند.
وى با بيان اينكه بهره گيرى دانش و تخصص در بحث زلزله ضرورى است، تصريح 
ــهرى  ــتفاده از دانش و تجربيات نوين مى توان عرصه را براى ايجاد ش كرد: قطعاً با اس

مطمئن و ايمن مهيا كرد.
ــتان بويين زهرا ادامه داد: برگزارى ستاد هاى حوادث غير مترقبه  فرماندار شهرس
ــيار مهم و همچنين  براى آمادگى در برابر بالياى طبيعى در هر زمان نيز مى تواند بس

تأثيرگذار واقع شود.
ــهر بويين زهرا و بخش هاى  ــال اخير در ش ــان كرد: در چند س احمدى خاطرنش
ــيار عظيم و كالن عمرانى در حوزه مقاوم سازى صورت گرفته كه  تابعه فعاليت هاى بس

نشان دهنده عزم جدى دولت براى كار در اين عرصه است.
ــال 41 كه در مقياس 7/2 ريشترى به وقوع پيوست،  وى با بيان اينكه در زلزله س
ــتان در بخش هاى مختلف جان خويش را از  ــيارى از ساكنان روستايى اين شهرس بس
ــاهده چنين حوادثى و با مديريت صحيح  ــت دادند، تصريح كرد: امروز بايد با مش دس
ــازى هرچه بيشتر فراهم كرده و آگاه سازى شهروندان را  بحران زمينه را براى مقاوم س

در اين حوزه افزايش دهيم.
ــه داد: لزوم تخصيص  اعتبارات ويژه براى اين  ــتان بويين زهرا ادام فرماندار شهرس

منظور نيز امرى مهم است كه بايد در نظر گرفته شود.
ــتاى توجه  ــتان در راس ــا قدردانى از تالش هاى صورت گرفته در اين شهرس وى ب
ــان كرد: كاهش بالياى طبيعى با آمادگى و  ــهرى و روستايى خاطرنش به زيربناهاى ش

هوشيارى هرچه بيشتر محقق مى  شود.
شهردار بويين زهرا: تالش براى احداث ساختمان هاى مقاوم بايد در دستوركار 

مسووالن شهرى قرار گيرد
ــهردار بويين زهرا با بيان اينكه ايمنى در برابر حوادث بايد در بين شهروندان با  ش
ــازى صحيح نهادينه شود، عنوان كرد: در اين حوزه الزم است كه ستاد هاى  فرهنگ  س
بحران ضمن آموزش صحيح عرصه را براى آشنايى بيشتر شهروندان و به ويژه جوانان 

با مقوله كاهش بالياى طبيعى فراهم كنند.
”على صفرى“ ادامه داد: زيرساخت هاى غير استاندارد شهرى و روستايى از عواملى 
ــارت در هنگام بروز زلزله و بالياى طبيعى  ــتند كه موجب تخريب و افزايش خس هس
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ديگر مى شوند.
ــات مختلف و با  ــش مركزى بويين زهرا در جلس ــهردارى بخ صفرى تصريح كرد: ش
برنامه ريزى هاى گسترده در تالش است تا زمينه را براى تغيير بافت هاى فرسوده مهيا كند.

ــد شاخصه هاى رفاه و توسعه متوازن در روستاهاى بويين زهرا  وى عنوان كرد: رش
در چند سال اخير به طور چشم گيرى افزايش داشته است.

شهردار بويين زهرا ادامه داد: تالش براى احداث ساختمان ها و بناهاى مقاوم بايد 
به طور جدى در دستور كار مسووالن شهرى قرار داشته باشد.

صفرى خاطرنشان كرد: روند بهره بردارى از طرح  هاى روستايى و شهرى نيز در بخش 
مركزى بويين زهرا شتاب بسيار گسترده اى را در دو سال اخير تجربه كرده است.

ــهردارى بويين زهرا نيز رشد بسيار  وى ادامه داد: ميزان جذب اعتبارات دولتى ش
خوبى را در مقايسه با سال گذشته داشته است.

ــاى گوناگون نيازمند  ــهرى در بخش ه ــهردار بويين زهرا بيان كرد: مديريت ش ش
انديشه و طراحى ويژه است.

رئيس شــوراى اسـالمى شـهر بويين زهـرا: مشـكل بافت هاى فرسوده در 
بويين زهرا جدى است

ــهر بويين زهرا با اشاره به قرار گرفتن اين شهرستان در  ــوراى اسالمى ش رئيس ش
منطقه اى زلزله خيز، گفت: مشكل بافت هاى فرسوده در بويين زهرا جدى است.

ــاره به اين  ــتان بويين زهرا با اش ــمتى“ در همايش ملى زلزله شهرس ”عباس حش
ــل هاى متعدد زلزله قرار گرفته است، اظهار كرد: لزوم  ــتان بر روى گس كه اين شهرس

مديريت صحيح در حوزه كاهش حوادث غيرمترقبه ضرورى است.
ــتان بويين زهرا اضافه كرد: ناكارآمدى زيرساخت ها  رئيس شوراى اسالمى شهرس

در شهرها موجب ايجاد مشكالت و موانع متعدد مى شود.
ــورت افقى در حال  ــرا از نظر جغرافيايى به ص ــهر بويين زه ــا بيان اينكه ش وى ب
ــتان بويين زهرا با بيش از شش هزار  ــت، تصريح كرد: شهرس ــعه اس ــترش و توس گس

كيلو متر از خاك استان قزوين، يك سوم مساحت اين استان را داراست.
ــهر بويين زهرا با اشاره به رشد شهرنشينى عنوان كرد:  ــوراى اسالمى ش رئيس ش
ــده كه نشانگر عزم مسووالن و  ــهر بويين زهرا تاكنون اقدامات مختلفى انجام ش در ش

مديران اين شهر است.
حشمتى با اشاره به اينكه زلزله بويين زهرا در سال 41 تلفات و خسارت شديدى 
ــل ايپك موجب  ــت، تصريح كرد: قرار گرفتن بويين زهرا بر روى گس را بر جاى گذاش

شده كه اهميت مديريت بحران در بويين زهرا دو چندان شود.
وى با بيان اينكه لزوم تغيير در بافت هاى فرسوده ضرورى است، تصريح كرد: جامعه 
ــتان يعنى از سال 78  ــال استقرار خود در اين شهرس ــى شهرستان از س نظام مهندس
تاكنون خدمات و برنامه هاى مختلفى را براى توسعه بافت هاى جديد انجام داده است.

ــهر بويين زهرا اضافه كرد: نظارت بر ساخت  و ساز ها در  ــوراى اسالمى ش رئيس ش
بويين زهرا ضرورى است.

ــتان براى نوسازى و تعمير  ــاره به توانمندى مسووالن اين شهرس ــمتى با اش حش
ــتايى عنوان كرد: تعامل با بخش خصوصى، تعاونى ها، بانك ها  ــوده روس بافت هاى فرس
ــتيبانى نقش مؤثرى را در شتاب گيرى نوسازى و همچنين مقاوم سازى  و نهادهاى پش

ساختمان ها بر عهده دارد.
وى عنوان كرد: اجراى طرح هاى عمرانى در بويين زهرا طى دو سال گذشته شتاب 

ويژه و چشم گيرى به خود گرفته است.
رئيس شوراى اسالمى شهر بويين زهرا خاطرنشان كرد: تحقق وعده هاى توسعه و 

سازندگى در كشور نيازمند عزم جدى مسووالن است.
عضو علمى پژوهشگاه ملى باستان شناسى: زلزله بويين زهرا نخستين حادثه 

ثبت شده توسط لرزه نگار است
ــى گفت: زلزله 7,2 ريشترى  ــگاه ملى باستان شناس يك عضو هيأت علمى پژوهش
منطقه بويين زهرا در سال 41 نخستين رخدادى است كه توسط ايستگاه زلزله نگارى 

در كشور ثبت شده است.
ــت قزوين در توليد و كشت  ــاره به ظرفيت هاى اقتصاى دش ”ناصر چگينى“ با اش
محصوالت كشاورزى اظهار كرد: اين دشت از ابتدا تاكنون از لحاظ اقتصادى جاذبه هاى 

بسيار زيادى داشته و در جذب جوامع انسانى نيز مؤثر بوده است.
ــى ايران اضافه كرد: زلزله از  ــگاه ملى باستان شناس اين عضو هيأت علمى پژوهش
ــت كه هيچ گريزى از آن نبوده و به غير از مديريت و آگاه سازى نمى توان  واقعياتى اس

در برابر آن ايستادگى كرد.
ــى با بيان اينكه 27 زلزله كوچك و بزرگ تاكنون در منطقه قزوين و  دكتر چگين
ــيارى از آنان موجب تخريب و خسارات شديد انسانى  ــته كه بس رودبار به وقوع پيوس
ــده است، عنوان كرد: قديمى ترين زلزله به وقوع پيوسته در منطقه بويين زهرا بنابر  ش

كاوش هاى صورت گرفته مربوط به سال 260 هجرى قمرى بوده است.
ــورت مى گيرد امكان يافت  ــان اينكه در هر دوره  با تحقيقاتى كه ص ــى با بي چگين
ــى  ــى و گسل شناس ــتر وجود دارد، تصريح كرد: مطالعات زمين شناس ــل هاى بيش گس
ــيار خوبى را در اختيار فعاالن اين حوزه قرار مى دهد، عنوان كرد:  اطالعات و نتايج بس
ــات جانى و مالى هنگام بروز  ــگيرانه در مورد زلزله مى تواند در كاهش تلف ــش پيش دان

بالياى طبيعى مؤثر واقع شود.
وى ادامه داد: زلزله هاى مختلفى كه تاكنون در سال هاى اخير در كشور روى داده 
ــان دهنده زلزله خيز بودن و روى  ــديد شده است، نش ــارت هاى ش و موجب ايجاد خس

گسل قرار گرفتن كشور است.
ــگاه ملى باستان شناسى كشور با تشريح فعاليت ها و  اين عضو هيأت علمى پژوهش
تحقيقات انجام شده در پژوهشگاه باستان شناسى كشور ادامه داد: توسعه فعاليت هاى 

باستان شناسى در كشور نيازمند توجه كافى است.
ــيوه هاى آمادگى برابر  ــاره به لزوم مديريت صحيح بحران و تغيير ش چگينى با اش
ــت كه الزم  ــازى از مهم ترين رويكرد ها و محور هايى اس زلزله عنوان كرد: ترميم و نوس

است مورد توجه مسووالن قرار داشته باشد.

 نخستين ايستگاه لرزه نگارى بويين  زهرا كلنگ زنى شد
در پايان اين همايش نخستين ايستگاه لرزه نگارى باند پهن در بوستان امام على (ع) 

بويين زهرا با حضور رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله كلنگ زنى شد.
همچنين نخستين المان زلزله شهرستان بويين زهرا كه به مناسبت سالگرد زلزله 

سال 41 اين شهرستان ساخته شده است، با حضور مسووالن رونمايى شد.
ــت در زلزله ويرانگر سال 41 شهرستان بويين زهرا كه در مقياس 7,2  گفتنى اس
ــترى، بيش از 12هزار نفر از مردم اين شهرستان به ويژه در روستاهاى دانسفهان  ريش

و ابراهيم آباد كشته شده و هزاران تن مجروح و بى خانمان شدند.

قابل ذكر است كه در اين همايش عالوه بر احد احمدى، فرماندار بويين زهرا، على 
ــاه محمدى، معاون فرماندارى  ــهردار بخش مركزى بويين زهرا، مصطفى ش صفرى، ش
بويين زهرا، على فرخزاد، رييس سازمان نظام مهندسى استان قزوين، عباس حشمتى، 
ــعلى تسنيمى، رئيس پژوهشگاه  ــوراى اسالمى شهر بويين زهرا، دكتر عباس رييس ش
ــاتيد و اعضاى هيأت  ــى زلزله؛ جمع كثيرى از اس ــى و مهندس بين المللى زلزله شناس

علمى دانشگاه ها  نيز در اين مراسم حضور داشتند.

9 ش ر شا ر ا

شهرى  استاندارد  غير  زيرساخت هاى  زهرا:  بويين  شهردار 
افزايش  و  تخريب  موجب  كه  هستند  عواملى  از  روستايى  و 

خسارت در هنگام بروز زلزله مى شوند.



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391 ر10 با را با ا

 معاونت آموزش و تحصيالت تكميلى
ــش آموزش هـاى كوتاه مـدت برگزارى  در بخ
ــل ديناميكى و اصول  ــى"روش هاى تحلي دوره آموزش
ــازه ها"؛ دوره آموزشى"  آيين نامه اى تحليل لرزه اى س
ــى  ــى "زلزله شناس تحليل خطر زمين لرزه"؛ دوره آموزش
ــش آموزش هاى  ــرزه نگارى"و در بخ ــبكه هاى ل و ش
ــرى زلزله  همگانى برگزارى چهاردهمين مانور سراس
ــاى معاونت  ــن فعاليت ه ــه مهمتري ــى از جمل و ايمن

ــت.  آموزش بوده اس
 معاونت پژوهش و فناورى

در بخش مديريت امور پژوهشى اهم فعاليت هاى 
ــت در اين دوره زماني به  ــط اين مديري انجام يافته توس

شرح زير مى  باشند:
الـف) فعاليت هاى صورت گرفته در راسـتاى امور 
مربـوط به كميته اجرايى نظارت بـر عملكرد: تهيه 
ــال به دفتر  ــال 1390 جهت ارس ــي س عملكرد پژوهش
ــازماندهي و امور زير ساخت هاي  ــاور معاونت در س مش
ــي و فناوري، تكميل و ارسال فايل مربوط به بند  پژوهش
ــعه در دو گزارش 6  ــاده 22 قانون برنامه پنجم توس م م
ماهه، تكميل فرم مربوط به بند و ماده 15 برنامه 5 ساله 
پنجم توسعه كشور براي ارزيابي و رتبه بندي دانشگاهها 
ــا همكاري روابط عمومي و همكاري در تكميل گزارش  ب

جوابيه براي ديوان محاسبات.
ب) فعاليت هاى صورت گرفته در راستاى مديريت 
ــخه جديد فرم  ــى و تهيه نس امـور پژوهشـى: طراح
ــانى  ــى، پيگيرى و بروز رس ــنهاد پروژه هاى پژوهش پيش
ــات علمى در  ــى اعضاى هي ــت پروژه هاى پژوهش وضعي
ــى و ارائه  كارنامه  ها و بانك اطالعاتى پروژه هاى پژوهش
ــات علمى به  ــاعات كارى اعضاى هي ــزارش ماهانه س گ
ــت اعتبارات  ــگاه، كنترل وضعي ــت محترم پژوهش رياس
ــى به منظور تاييد يا رد درخواستهاى  پروژه  هاى پژوهش
ــه شوراى پژوهشى و  خريد و پرداخت، برگزارى 5 جلس
ــنهادى جديد و نيز  ــن آورى و تصويب  11 پروژه پيش ف
تصويب 8 گزارش نهايى پروژه هاى پژوهشى و پيگيرى هاى 

بعدى مربوط به موارد تصويبى به شرح زير:
  پروژه هاى پيشـنهادى: پيشنهاد پروژه پژوهشى

ــامي آذر با عنوان « تعيين كرنش و نرخ  دكتر حس
ــلهاي جنباي شمال غرب ايران  لغزش در طول گس
ــتفاده از اندازه گيريهاي GPS“؛  (ناحيه تبريز) با اس
ــى دكتر پويـان با عنـوان  ــنهاد پـروژه پژوهش پيش
ــي چالشهاي اسكان اضطراري در زلزله هاي  ” بررس
ــر در ايران“ ؛  ــال اخي ــت س بزرگ رخداده در بيس
ــى دكتر حسين حمزه لو با  پيشنهاد پروژه پژوهش
ــي به منظور تعيين  ــوان ” برگردان امواج حجم عن
ــتفاده از داده هاي باند  ــاز وكار زمين لرزه ها با اس س
ــنهادى دكتر مجيد  ــى پيش ــروژه پژوهش پهن“؛ پ
ــى عددى عملكرد لرزه اى  محمدى با عنوان ” بررس
ــرى ضريب اصطكاك  ــه اصطكاكى با در نظرگي پاي
متغير برحسب  فركانس“؛ پيشنهاد پروژه پژوهشى 
ــوان ” ارزيابي  ــا عن ــي الهي ب ــرز ناطق ــر فريب دكت
ــيل خرابي پيش رونده در ساختمان فوالدي  پتانس
ــد از وقوع  ــتون بع ــت دادن دو س تحت اثر از دس

از معاونتاز معاونت  ها و پژوهشكدهها و پژوهشكده  ها چه خبر؟ها چه خبر؟
زلزله“؛ پيشنهاد پروژه پژوهشى دكتر گودرزي 
ــددي ميزان  ــي تئوريك و ع ــا عنوان ” بررس ب
تاثير بكارگيري تيغه هاي متصل به مخزن، در 
ــطحي  ــي از امواج س كاهش اثرات لرزه اي ناش
ــده در مخازن ذخيره مايع“؛ پيشنهاد  ايجاد ش
پروژه پژوهشى دكتر ضيائي فر با عنوان ”بهبود 
ــوالدى تير به  ــاالت صلب ف ــكل پذيري اتص ش
ــى آقاي  ــروژه پژوهش ــنهاد پـ ــتـون“؛ پيش س
ــاخت البرز  يميني فرد با عنوان ” لرزه زمين س
مركزي بر اساس وارون سازي تانسور داده هاي 
ــه مطرح و تصويب  محلي و ناحيه اي“؛ در جلس

ــنهاد پروژه پژوهشى دكتر ضيائي  گرديد. پيش
ــي چگونگي بهبود عملكرد  فر با عنوان ” بررس
اتصاالت صلب فلزي تير به ستون“ ضمن تغيير 
ــكل پذيري اتصاالت صلب  عنوان به” بهبود ش
ــتون“ تصويب شد. پيشنهاد  فوالدى تير به س
ــا عنوان ”  ــى دكتر يميني فرد ب پروژه پژوهش

ــاخت البرز مركزي بر اساس وارون  لرزه زمين س
سازي تانسور داده- هاي محلي و ناحيه اي“ پس 
ــرار گرفت و بدليل  ــي مورد تصويب ق از بررس
ــاعت كاري مجري، تاريخ شروع آن  پر بودن س
ــان  منوط به اتمام يكي از طرح هاي جاري ايش

گرديد.
  گزارش هاى نهايى: گزارش نهايى پروژه آقاى

ــه  ــخه جديد نقش ــامي آذر با عنوان ” نس حس
گسلهاي جنبا در ايران“ ؛ گزارش نهايى پروژه 
دكتر مصطفي زاده با عنوان ”ارزيابي پارامترهاي 
لرزه خيزي منطقه زاگرس به منظور تهيه نقشه 
ــروژه دكتر  ــش“؛ گزارش نهايى پ ــرات تن تغيي
ــى تحليلى  فريبرز ناطقي الهي با عنوان ” بررس
و آزمايشگاهى ديوارهاى برشى فوالدى تقويت 
ــروژه دكتر  ــزارش نهايى پ ــرى“؛ گ ــده قط ش
محمدى با عنوان ”بررسى عددى عملكرد پايه 
ــد اليه با در نظرگيرى اثر  اصطكاكى دو يا چن
ــه “؛ گزارش نهايى پروژه دكتر  مؤلفه قائم زلزل
ــيان با عنوان ” ارائه روش تقريبى براى  سروش
ــتقيم گام به گام با گـام هاى  انتگرال گيرى مس
ــر از گام زمانى تحريك“؛ گزارش نهايى  بزرگتـ
پروژه دكتر مهدوي فر با عنوان ” توسعه سامانه 
ــى از  ــك زمين لغزش هاى ناش نرم افزارى ريس
ــيان با  زلزله“؛ گزارش نهايى پروژه دكتر سروش
ــوان ”ارائه روش تقريبى براى انتگرال گيرى  عن
ــتقيم گام به گام با گام هاى بزرگتر از گام  مس
ــى پروژه دكتر  ــى تحريك “؛ گزارش نهاي زمان
مهدوي فر با عنوان ”توسعه سامـانه نـرم افزارى 

ريسك زمين لغزش هاى ناشى از زلزله“. 
ــده  ج) در كتابخانـه نيز  اهم فعاليت هاى انجام ش
ــگاه بين المللى  ــركت در نمايش ــت از: ش عبارت اس
ــى (چاپى)  كتاب تهران و خريد كتاب التين و فارس
ــورت پكيج هاى  ــريات التين غيرچاپى (به ص و نش
ــاب التين چاپى  ــوان كت ــش 102 عن PDF) و افزاي
ــوان كتاب  ــى، 125 عن ــوان كتاب فارس ، 141 عن
ــوان گزارش التين الكترونيكى  الكترونيكى ، 60 عن
ــك 2012  ــن الكتروني ــريات التي ــوان نش و 37 عن

ــاى داخلى جمع  ــركت ه ــط ش ميالدى (16 عنوان توس
ــريات  ــت). فراهم- آورى 21 عنوان نش آورى گرديده اس
ــط  ــن 2012 ميالدى با فرمت الكترونيكى كه توس التي
ــده است. افزايش 156  همكاران كتـابخانه گـردآورى ش
ــه ديجيتالى به منابع كتابخانه كه 75 عنوان از اين  نقش
نقشه ها در مجموعه چاپى موجود نبود و فهرست نويسى 
و ورود اطالعات اين عناوين در نرم افزار كتابخانه. معرفى 
ــناد پژوهشگاه در خبرگزارى كتاب  كتابخانه و مركز اس
ــكل مصاحبه.  ــران (ايبنا) و تهيه متن مورد نظر به ش اي
ــال  ــماره خبرنامه از تازه هاى كتابخانه و ارس تهيه دو ش
ــجويان و قرار  ــان و دانش ــت الكترونيكى محقق ــه پس ب
ــگاه و وبالگ كتابخانه.  ــايت پژوهش دادن بر روى وب س
ــناد براى  ــا كتابخانه و مركز اس ــنايى ب برگزارى تور آش
ــجويان جديد 91 – 92. دريافت درخواست مقاالت  دانش
و كتاب هاى مـورد نياز اعضاء از طريق فرم طراحى شده 
ــالش براى رفع  در  doc Library request, google و ت
ــت  نيازهاى اطالعاتى اعضاء كه از مجموع 345 درخواس
ــيده در شش ماهه اول سال 91  به كتابخانه  مقاالت رس
ــوان مقاله و تعداد 80 كتاب الكترونيكى  تعداد 280 عن
ــگان و از  ــه صورت راي ــورت Pdf  ب ــتى به ص درخواس
ــال گرديد.  ــت الكترونيكى اعضاء به آنها ارس طريق پس
ــمينار فارسى چاپى و  افزايش 31 عنوان پايان نامه و س

الكترونيكى، افزايش  45 عنوان گزارش پژوهشى و نمايه 
سازى و  ورود اطالعات اين عناوين در نرم افزار سيمرغ. 
امانت 475 عنوان كتاب و پاسخگويى به 1099 مراجعه 
ــش ماه اول سال 91  كننده و تمديد منابع امانتى در ش
ــه 400 نفر به بخش  ــت و مرجع، مراجع ــه بخش امان ب

اسناد براى استفاده از پايان نامه ها و سمينارها. 

 معاونت برنامه ريزى و پشتيبانى
 پژوهشكده زلزله شناسى

  ــى در ــكده زلزله شناس ــاى پژوهش ــم فعاليت ه اه
زمينه طرح هاى پژوهشى شامل: بررسى گزارش 
ــامى آذر با  ــى آقاى دكتر حس نهايى پروژه پژوهش
ــل هاى جنبا در  ــه گس ــخه جديد نقش عنوان؛" نس
ــوراى پژوهشى پژوهشگاه و اعالم نظر  ايران" در ش
ــورا در خصوص برخى اقدامات و اصالحات  اين ش
ــى آقاى  ــى گزارش نهايى پروژه پژوهش الزم. بررس
ــى زاده با عنوان؛" ارزيابى پارامترهاى  دكتر مصطف
ــه  ــزى منطقه زاگرس به منظور تهيه نقش لرزه خي
ــى پژوهشگاه و  ــوراى پژوهش تغييرات تنش" در ش
ــوص برخى اقدامات  ــورا در خص اعالم نظر اين ش
ــوراى  ــت ابالغ مصوبه ش ــات الزم. درياف و اصالح
ــب پروژه  ــى بر تصوي ــگاه  مبن ــى پژوهش پژوهش
ــى فرد  با  ــنهادى آقاى دكتر يمين ــى پيش پژوهش
ــته فوقانى در زاگرس  عنوان؛" تعيين ساختار پوس
شرقى (ايران) به روش توموگرافى محلى". دريافت 
ــى پژوهشگاه  مبنى  ــوراى پژوهش ابالغ مصوبه ش
ــى پيشنهادى آقاى دكتر  بر تصويب پروژه پژوهش
ــامى آذر با عنوان؛" تعيين كرنش و نرخ لغزش  حس
ــرب ايران  ــمال غ ــل هاى جنباى ش ــول گس در ط
 .“GPS ــتفاده از اندازه گيرى هاى (ناحيه تبريز) با اس
ــى پژوهشگاه   ــوراى پژوهش دريافت ابالغ مصوبه ش
ــى پيشنهادى آقاى  مبنى بر تصويب پروژه پژوهش
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دكتر حمزه لو با عنوان؛“ برگردان امواج حجمى به 
ــازوكار زمين لرزه ها با استفاده از  منظور تعيين س

داده هاى باند پهن“.
  :شامل پژوهشكده  اين  انتشاراتى  هاى  فعاليت 

ــايى  ــورى مقدماتى شناس ــزارش ف ــار «گ انتش
ــماره (1)  مناطق زلزله زده 21 مرداد 91 اهر، ش
ــد داودى، دكتر  ــدگان؛ دكترمحم ــه كنن « تهي
ــرداد مصطفى زاده.  ــين كالنترى و دكتر مه افش
هاى 1391/05/21،  لرزه  زمين  گزارش  انتشار « 
ــدگان؛  مهندس آرش  ــر-  ورزقان» تهيه كنن اه
ــى و مهندس  ــعود تقابن ــالمى، مهندس مس اس
ــمينار  س ــه  ارائ و  ــار   انتش ــعرى.  اش ــا  عليرض

ــايى مقدماتى زمين لرزه  شفاهى «گزارش شناس
ــتان  ــتان اهر- اس ــاى دوگانه ورزقان (شهرس ه
ــم  ــط تي ــرقى) 91/5/21» توس ــان ش آذربايج
ــى  ــگاه بين المللى زلزله شناس ــايى پژوهش شناس
ــدى زارع، دكتر  ــر مه ــه (دكت ــى زلزل و مهندس
ــيروان انصارى،  ــر انوش ــرى، دكت ــين كالنت افش
ــناس، دكتر محمد داوودى  دكتر ابراهيم حق ش
ــار گزارش  ــرداد مصطفى زاده). انتش و دكتر مه
ــدس محمد  ــدى زارع و مهن ــط دكتر مه (توس

ــاهوار) با عنوان؛ ش
«An Urgent Report on the 11 August 
2012, Mw6.2 and Mw 6,1; Ahar 
Twin earthquakes in East Azarbayjan 
Province of NW Iran»   By Mehdi ZARE 
and Mohammad P.M. Shahvar

  برگــزارى چهـارمين دوره آمــوزشى - تخصصى
« زلزله شناسى و شبكه هاى لرزه نگارى» و سومين 
دوره آموزشى - تخصصى «تحليل خطر زمين لرزه» 
ــكده  ــه فعاليت هاى آمـوزشـى پژوهش از جمل

ــت. ــى در بازه زمانى مذكور بوده اس زلزله شناس
  نيز زلزله شناسـى  آزمايشـگاه  فعاليت هـاى 

شامل: بازديد و جمع آورى ماهانه  اطالعات دستگاه 
ــدآزاد در قالب پروژه  ــگارى س ــبكه لرزه ن هاى  ش

ارتباط با صنعت؛ بـــرداشت 140 نقطه آزمــايش 
ــتان كرج  هـاى اندازه گيرى ميكروترمور در شهرس

ــت داده  ــروژه ارتباط با صنعت؛ برداش ــب پ در قال
هاى ارتعاش محيطى به منظوربررسى ويژگى هاى 
آبرفت عميق تهران در بزرگراه خليج فارس در قالب 
پروژه پژوهشى؛ برداشت داده هاى ارتعاش محيطى 
ــى ويژگى هاى آبرفت عميق تهران  به منظور بررس
ــى؛  ــان در قالب پروژه پژوهش ــتان يهودي درقبرس
برداشت داده هاى ارتعاش محيطى به منظوربررسى 
ــى هاى آبرفت عميق تهران درپارك بعثت در  ويژگ
قالب پروژه پژوهشى؛ برگزارى دوره هاى آمـوزش 

ــتگاههاى لرزه نگارى و شبكه  عملى آشنائى با دس
ــد و دكترا در  ــجويان ارش ــاى موقت براى دانش ه
پژوهشگاه طى چندين مرحله؛ تعمير يك دستگاه 
ــگاه؛ تعمير دو  ــگار CMG-6TD در پژوهش لرزه ن
ــوئيچينگ در پژوهشگاه؛  ــتگاه منبع تغذيه س دس
ــنايى با تجهيزات لرزه نگارى  آموزش مقدماتى آش
ــور؛ انجام  ــراى تعدادى از مخترعين نوجوان كش ب
ــدازه گيرى داده هاى انفجارى جاده  آزمايش هاى ان
ــاط با صنعت؛ نصب  ــم قم در قالب پروژه ارتب قدي
ـــبكه مـــوقت  ــتگــاه ش ــدازى 9 ايس و راه انــ

ــامل شش دستگاه لرزه نگار CMG-6TD و  لرزه نگارى ش
ــه دستگاه شتابنگار CMG-5TD در ارتبـاط با زلــزله  س
شهـرستان اراك و جمع آورى داده هاى آن به مدت سه 
ــتان خوزستان  ــت داده هاى لرزه نگارى اس مــاه؛ برداش
ــتگاه  (دارخوين) به مدت يك هفته با توانمندى 11 ايس
ــرزه نگارى موقت در قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ نصب  ل
ــا توانمندى 11  ــبكه لرزه نگارى موقت ب ــدازى ش و راه ان
ــتگاه در منطقه سد گتوند به مدت 170 روزدر قالب  ايس
ــت داده هاى لرزه نگارى به  پروژه ارتباط با صنعت؛ برداش
ــهر يزد؛  ــتگاه لرزه نگارى در ش ــنجى ايس منظور نوفه س
برداشت 106 نقطه آزمايش هاى اندازه گيـرى  به منظور 
ـــائى و بـررسى رفتـار زمين لغزش ها با استفاده از  شناس
ــات محيطى بر روى زمين لغزش مشرف به  ثبت ارتعاش
ــى؛ برداشت 69 نقطه  ــد لتيان در قالب پروژه پژوهش س
آزمايش هاى اندازه گيرى ميكروترمور در شهرستان اراك 
ــبكه  در قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ نصب و راه اندازى ش
ــتگاه درارتباط با  لـرزه نگارى موقت با توانمندى 17 ايس
ــع آورى داده هاى آن به  ــرقى و جم زلزله آذربايجـان ش
مدت 2 ماه؛ انجام آزمايش هاى اندازه گيرى نوفه سنجى، 
ــتگاه شبكه لرزه نگارى  به منظور تعيين محل شش ايس
ــت در قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ نصب و  ــد سردش س
ــامل چهار دستگاه لرزه نگار  ــتگاه  ش راه اندازى چهار ايس
CMG-6TD در ارتباط با شبكه لرزه نگارى سدداريان در 
قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ نصب و راه اندازى 6 ايستگاه 
شبكه موقت لـرزه نگارى شـامل شش دستگاه لـرزه نگار 
CMG-6TD در شهـرستان كـرج و جمع آورى داده هاى 
ــاط با صنعت؛  ــاه در قالب پروژه ارتب ــه م آن به مدت س
ــم به مـدت  ــت داده هاى لـرزه نگارى جـزيره قش برداش
يك هفته با تـــوانمندى 6 دستگـــــاه لــــــرزه نگار  

ــى؛ انجام آزمايش-  ــب پروژه پژوهش CMG-6TD در قال
هاى  اندازه گيـرى نوفه سنجى، به منظور تعيين محل دو 
ــبكه لرزه نگارى سد سردشت در  ــتگاه ديگر براى ش ايس
قالب پروژه ارتباط با صنعت؛ برگزارى دوره عملى آشنائى 
با دستگاههاى لرزه نگارى وشبكه هاى موقت درراستاى 
ــى- تخصصى زلزله  ــا چهارمين دوره  آموزش همكارى ب
شناسى و شبكه هاى لرزه نگارى (27-25 مهر 1391)؛ 
ــت 80 نقطه مرحله دوم آزمايش هاى اندازه گيرى  برداش
ــتان اراك در قالب پروژه ارتباط با  ميكروترمور در شهرس
صنعت؛ انجام آزمايش هاى اندازه گيرى ارتعاش محيطى 
ــتگاه گاز الكان در حومه شهر رشت  بلوك هاى مهار ايس

در قالب پروژه ارتباط با صنعت بوده است.
  به تمامى موارد فوق مى توان تشكيل پنج جلسه شوراى

ــى با 25  ــه شناس ــكده زلزل ــى پژوهش پژوهشى-آموزش
ــى با 9 مصوبه، سه  ــه گروه زلزله شناس مصوبه؛ دو جلس
ــاخت با 4 مصوبه، دو جلسه  ــه گروه لـرزه زمين س جلس

گروه زلزله شناسى مهندسى با 7 مصوبه را نيز افزود.

 پژوهشكده مهندسى سازه
طرحهاى پژوهشى پايان يافته اين پژوهشكده عبارتند 
ــتقيم گام به  از: «ارائه روش تقريبى براى انتگرال گيرى مس
ــاى بزرگتر از گام زمانى تحريك»، مجرى: دكتر  گام با گامه
ــى تحليلى و آزمايشگاهى ديوارهاى  ــيان؛ «بررس آرام سروش
ــده قطرى»، مجرى: دكتر فريبرز  ــى فوالدى تقويب ش برش
ــددى عملكرد پايه اصطكاكى دو يا  ــى ع ناطقى الهى؛ «بررس
چند اليه با در نظرگيرى اثر مؤلفه قائم زلزله»، مجرى: دكتر 

ــدى. ــد    محم مجي

طرحهاى پژوهشى مصوب نيز شامل: "بررسى 
تئوريك و عددى ميزان تاثير بكارگيرى تيغه هاى 
متصل به مخزن، در كاهش اثرات لرزه اى ناشى از 
امواج سطحى ايجاد شده در مخازن ذخيره مايع"، 
ــكل  مجرى: دكتر محمد على گودرزى؛ "بهبود ش
ــكل پذيرى اتصاالت صلب فلزى"، مجرى: دكتر  ش
ــيل خرابى پيش  منصور ضيايى فر؛ "ارزيابى پتانس
ــت  ــاختمان فوالدى تحت اثر از دس ــده در س رون
ــتون بعد از وقوع زلزله"، مجرى: دكتر   دادن دو س

فريبرز ناطقى الهى؛ "بررسى عددى عملكرد لرزه 
اى پايه اصطكاكى با در نظرگيرى ضريب اصطكاك 
ــب  با در نظرگيرى ضريب اصطكاك متغير بر حس
ــرى: دكتر مجيد محمدى؛ "برآورد  فركانس"، مج
تاثيرات خوردگى ميلگردها بر ميزان خطرپذيرى 
ــان  ــرزه اى يك نمونه از پل هاى بزرگراهى همس ل
ــمال و جنوب)  ــى  (ش ــه آب و هواي در دو منطق
ــعه  ــين كالنترى؛ "توس ايران"، مجرى: دكتر افش
ــى در پل هاى  ــتاتيكى غير خط ــل اس روش تحلي
ــورب با توجه به اثر هم زمان پيچش و خمش"،  م
مجرى: دكتر افشين كالنترى؛ "طراحى و ساخت 
ــى و ميراگرهاى انقباض  ايزوالتورهاى هيدروليك
ــورى در مقياس واقعى"، مجرى: دكتر منصور  مح

ضيايى فر.
فعاليت هاى سـتادى - پژوهشـى نيز شامل: 
ــروه ها  ــط گ ــه تخصصى توس ــش از 37 جلس بي
ــكده سازه  ــى آموزشى پژوهش ــوراى پژوهش و ش
ــا بيش از 218  ــتاى نيل به اهداف ذيل ب در راس
مصوبه انجام گرديده است: سازماندهي فعاليتهاي 
ــي در راستاي اولويت هاي برنامه راهبردى  پژوهش
ــي  ــت از فعاليت هاي پژوهش ــگاه و حماي پژوهش
ــب  ــتر مناس تخصصى گروه ها؛ ايجاد و تقويت بس
براي طرحهاي تحقيقاتي گروه پژوهشي؛ استفاده 
ــاني موجود در  ــات و نيروهاي انس بهينه از امكان
ــي؛  ــاي علمي – پژوهش ــام فعاليت ه ــت انج جه
ــازماندهى همكارى با واحد تحصيالت تكميلى  س
ــف و راهنمــايى  ــه دروس مختـل ــه ارائ از جمـلـ
ــى ارشد و دكترا؛ برقراري  پايان نامه هاى كارشناس
ارتباطات علمي – تحقيقاتي با ساير مراكز علمي 
داخلي و بين المللي؛ بررسى مسائل و مشكالت روز 
ــكده (فعاليتهاى آزمايشگاه، درخواستهاى  پژوهش
ــكده)؛  ــات علمى  و امور ادارى پژوهش اعضاى هي
شركت اعضاي پژوهشكده در جلسات آئين نامه ها 
و استانداردهاى كشوري شامل جلسات گروه هاى 
ــريه  ــتاندارد 2800، گروه هاى كاري نش كاري اس
ــات  ــكده در جلس ــركت اعضاي پژوهش 360 و ش
ــاير نهادها شامل شركت گاز، شركت  پژوهشي س

نفت، نوسازي مدارس  و ...
فعاليتهاي آموزشي پژوهشكده سازه عبارتند 
ــفاهى 45 نفر از  ــه آزمون ش ــزارى مصاحب از: برگ
ــال  ــل در مقطع دكترى در س ــان تحصي متقاضي
ــى 13 تن از  ــى92-91 و انتخاب و معرف تحصيل
ــد تحصيالت تكميلى؛  ــوندگان به واح مصاحبه ش
ــى زلزله جهت سال  ارائه دروس تخصصى مهندس
تحصيلى90-91 جهت دوره هاى كارشناسى ارشد 

و دكترى تخصصى مهندسى عمران.
لطفا ورق بزنيد

ر با را با ا
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ــامل هشت پروژه  عملكرد كلى آزمايشـگاه سازه ش
ــى مصوب در آزمايشگاه سازه بود كه چهار پروژه  پژوهش
ــيده و بقيه در حال انجامند. عالوه بر  از آنها به اتمام رس
ــت پروژه نيز به درخواست دانشگاه  هاى وابسته  اين، هش
به وزارت علوم و شركت  ها انجام شده است كه همگى به 

پايان رسيده است.
 پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك

  ــى ــتخرج از پروژه پژوهش ارائه گزارش نهايي مس
ــامانه نرم افزارى ريسك  ــعه س خاتمه يافته « توس
ــى از زلزله «به مجرى گرى  زمين لغزش هاى ناش
ــاى الزم در  ــام پيگيري ه ــدوي فر، انج ــر مه دكت
راستاى انجام پروژه هاى ارتباط با صنعت به شرح 
ــتــان البرز – جاري»؛  ذيل: «ريـزپهنه بندى اس
«ريـزپهنه بندى شهر اراك (پژوهشكده همكار)»، 
ــاختگاه طرح چشمه نور  «مطالعات لرزه  نگارى س
ــكلي و  ــاي تغيير ش ــه پارامتره ــران»، «مطالع اي
ــتان»،  ــد رودبار لرس مقاومتي ديناميك خاك س
ــكلي و مقاومتي  ــاي تغيير ش ــه پارامتره «مطالع
ــن»،  ــي دارخـوي ــروگاه اتم ــاك ني ــك خ دينامي
ــه  ــوري ديناميك»، «س ــه مح «آزمايش هاي س
ــك محوري  ــديد و تحكيم ت ــتون تش محوري س
ــتون  ــهاي س ــل خليج فارس»، «آزمايش ــروژه پ پ
ــرب كارون»،  ــه خانه نفت غ ــديد پروژه تلمب تش
ــوهانك»؛ انجام  ــش تراكم درجا پروژه س «آزماي
ــى در دست اجرا  پيگيري انجام طرح هاي پژوهش
ــه  در قالب 22 پروژه فعال؛ ارائه گزارش نهـايي س
ــاختگاه طــرح  نگـارى س پروژه: «مطالعات لـرزه 
چشـمه نـور ايــران (مجرى: دكتر حق شناس)»، 
ــكلى و مقاومتى  ــاى تغيير ش ــه پارامتره «مطالع

ــتان» و «مطالعه  ــد رودبار لرس ديناميك خاك س
ــى ديناميك  ــكلى و مقاومت ــاى تغيير ش پارامتره
خاك نيروگاه اتمى دارخوين» و نيز برگزارى پنج 
ــكده با 13 مصوبه و هفت  ــوراى پژوهش جلسه ش
جلسه شوراى گروه هاى پژوهشى پژوهشكده با 9 
ــورد نظـر را مى توان از جمله  مصوبه در مدت مـ

ــت. ــكده دانس فعاليت هاى اين پژوهش
  آزمايشـگاه ــش  بخ ــاى  ه ــت  فعالي ــن  همچني

پژوهشـكده مهندسـى ژئوتكنيك را مى توان 
ــمرد: انجام آزمايشات مـرتبط با  به شرح ذيل برش
پروژه هاى پژوهشى فعال پژوهشكده، ارزيابي اثرات 
ــاخص خميري  ــش، تنش ميانگين خالص و ش مك
ــي مصالح ريزدانه  ــبت ميراي ــي و نس بر مدول برش
ــنجى  ــباع (مجري دكتر جعفري)، امكان س غير اش
تجربى و عددى تمهيدات ژئوتكنيكى براى كاهش 
تغيير مكان در زير پى ناشى از گسل هاى معكوس 
ــات  ــري)، انجام آزمايش ــر جعف ــري دكت فعال(مج
ــايزميك و ژئوالكتريك) در قالب  ژئوفيزيكى (ژئوس
پروژه هاى ريزپهنه بندى شهر كرج، ريزپهنه بندى 
ــد داريان و نيروگاه اتمي دارخوين،   ــهر اراك، س ش
انجام آزمايشات آزمايشگاهى مربوط به پروژه هاى 
ــامل: پروژه هاي سوهانك، پل  ارتباط با صنعت، ش
ــد  ــارس، تلمبه خانه نفت غرب كارون، س خليج ف

رودبار لرستان، نيروگاه اتمي دارخوين.
 پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران

ــجو در اولين دوره مقطع كارشناسى  پذيرش دانش
ــى عمران- مهندسى زلزله (زمينه  ــد رشته مهندس ارش
ــى 91-92؛ تعيين  ــال تحصيل ــراى س ــرى) ب خطرپذي
ــى  ــد مهندس ــى ارش و تدريس دروس دوره كارشناس

ــرى)؛ انجام  ــى زلزله (زمينه خطرپذي عمران- مهندس
ــيب پذيرى و مسائل اجتماعى  طرح مطالعات برآورد آس
ــك  ــه ريس و فرهنگى مربوط به پروژه جهانى تهيه نقش
ــم  ــه (GEM-EMME)؛ اتمام مراحل اول تا شش زلزل
ــب رفتارى در  ــى الگوهاى مناس ــرح مطالعه و بررس ط
ــرى)؛ كارفرما: مركز  ــر پناه گي ــا تاكيد ب ــر زلزله (ب براب
ــهر تهران؛ تدوين طرح جامع  مطالعات و برنامه ريزى ش
ــور براى  كاهش خطرپذيرى و بهبود مديريت بحران كش
ــام اقدامات الزم  ــالمى؛ انج ــوراى اس ارائه به مجلس ش
جهت پذيرش دانشجوى كارشناسى ارشد پژوهش محور 
ــترش  ــوراى گس ــرى و بحران از ش ــت خطرپذي مديري
آموزش عالى؛ مشاركت در برنامه هاى صدا و سيما براى 
ــترش فرهنگ ايمنى در برابر زلزله؛ مشاركت و ارائه  گس
ــس ها (نظير  ــاى تخصصى و كنفران ــت ه مقاله در نشس
ــوئيس- شهريور  چهارمين كنفرانس كاهش خطر در س
ــى زلزله  ــى مهندس ــس جهان ــن كنفران 91 و پانزدهمي
ــكاران در  ــاپ مقاالت هم ــر 91)؛ چ (15WCEE)- مه
ــى امداد  ژورنالهاى علمى نظير فصلنامه علمى- پژوهش
 ،Risk, Hazards & Crisis in Public Policy ،ــات و نج
Geophys.J.Int؛ پذيرش مقاالت همكاران در ژورنالهاى 
  ,ASCE-Natural Hazard Review ــر:  نظي ــى  علم
ــركت در كارگاه هاى  فصلنامه دانش مديريت بحران؛ ش
ــش ملى زلزله  ــخنرانى علمى در هماي ــى و ارائه س علم
ــبت پنجاهمين سالگرد زلزله بويين  در قزوين (به مناس
ــركت در كارگاه هاى  ــرا) در مهرماه 1391 و نيز  ش زه
ــگاه در حـوزه  ــخنـرانى در پژوهش ــى و ارائه س آمـوزش
جنبه هاى اجتماعى زلزله از جمله مهمترين فعاليت هاى 

اين پژوهشكده بوده است. 

تحليل خطر و ريسك زمين لرزه
مولف: روبين كى. مك گاير

مترجمان: دكتر مهدى زارع و مهندس مجيد ميبديان
ناشر: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 

و مهندسى زلزله
ــك زمين لرزه" يك  ــاب "تحليل خطر و ريس كت
ــت كه مفاهيم بنيادى مهندسى زلزله  تك نگارى اس
و به ويژه تحليل خطر و ريسك زمين لرزه را پوشش 
ــرحى از جنبه هاى  ــى دهد. تك نگارى در واقع ش م
ــى و بينش  ــت كه مبان ــى زلزله اس متمركز مهندس
مربوط به موضوع را براى خوانندگان با تخصص هاى 

متفاوت فراهم مى كند. 
ــت: اين تك نگارى مقدمه اى كلى براى  ــف اين اثر در مقدمه كتاب آورده اس مؤل
ــت. شايد شما در زمينه علوم زمين يا  ــك زمين لرزه اس روش هاى تحليل خطر و ريس
مهندسى زلزله تحصيل و يا درباره چگونگى ارتباط رشته خود با كاهش خسارت هاى 
زمين لرزه تحقيق كنيد. شايد ورودى هاى مطالعه احتمالى يك ساختگاه يا تجهيزات 
ــى اثر ورودى هاى خود بر  ــر را تامين مى كنيد و تمايل داريد كه از چگونگ ــورد نظ م
ــويد. شايد در حال مرور يك مطالعه احتمالى خطر و ريسك زمين لرزه  نتايج، آگاه ش
باشيد و تمايل داريد كه از برخى مطالعات اضافى براى كامل كردن مطالعه خود بهره 
بگيريد و شايد در يك مطالعه خطر و ريسك زمين لرزه مشاركت داشته و تمايل داريد 
كه از مطالعات قبلى تجربياتى را كسب كنيد. در اين تك نگارى، مثال ها و توصيه هايى 

براى همه اين موارد ارائه شده است.   
ناشر (پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله) در پيشگفتار اين كتاب 

مى نويسد: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله از بدو تاسيس تاكنون 
ــال فعاليت) به پژوهش ها، مطالعات و تحليل خطر زمين لرزه توجه ويژه  (حدود 22 س
نموده، به نحوى كه گروه زلزله شناسى مهندسى به عنوان يك اولويت مهم بر روى اين 
موضوع متمركز بوده است و عالوه بر انتشار كتاب و مقاالت تخصصى در اين زمينه در 
سال هاى گذشته، نقشه پهنه بندى خطر لرزه اى ايران را نيز در دهه گذشته در همين 
گروه تهيه و منتشر ساخته است. در حال حاضر و با توجه به اهميت و توجه به مطالعات 
تحليل خطر و ريسك زمين لرزه در طرح هاى عمرانى و مهندسى كشور ترجمه كتاب  

اثر دكتر روبين كى. مك گاير، متخصص مشهور اين عرصه، مفيد تشخيص داده شد.
ــده در  ــز در مقدمه كتاب آورده اند: پژوهش ها و مطالعات انجام ش ــان ني مترجم
زمينه تحليل خطر و ريسك زمين لرزه در ايران با بهره گيرى از آخرين دستاوردهاى 
ــته اى ( زلزله شناسى مهندسى) و همگام با جديدترين  ــاخه تخصصى بين رش اين ش
ــال اخير، صورت گرفته است. مولف اين اثر، دكتر  يافته ها در اين زمينه، بويژه 35 س
ــى و اياالت متحده در اين  ــر، از متخصصان صاحب نام بين الملل ــن كى. مك گاي روبي
ــى بنيادى در زمينه تحليل خطر و  ــت. در اين كتاب عالوه بر بحث و بررس زمينه اس
ــك زمين لرزه، در مورد اين فرايند به تفصيل بررسى مفهومى و بحث شده است.  ريس
به اين منظور، با ذكر مثال هاى گوناگون از تجربيات بيش از سه دهه اى مولف اثر، در 
قسمت هاى مختلف، نتايج به دست آمده با هم مقايسه شده است. مترجمان اين اثر 
با مطالعه كتاب به اين نتيجه رسيدند كه اين تك نگارى منتشر شده از سوى موسسه 
ــى مهندسى زلزله ( EERI) حاوى مفاهيم و بحث هاى بسيار جالب و جامعى  پژوهش

است كه مى تواند براى جامعه تخصصى فارسى زبان نيز قابل استفاده باشد. 
ــش فصل            ــك زمين لرزه“ در ش ــت كه كتاب ”تحليل خطر و ريس ــل ذكر اس قاب
ــمه هاى زمين لرزه، تخمين  ــى، لرزه خيزى و ويژگى هاى چش (مقدمه، روش شناس
ــك زمين لرزه) و 237 صفحه  ــش زمين، تحليل خطر زمين لرزه و تخمين ريس جنب

منتشر و در اختيار عالقمندان قرار دارد. 

 معرفى كتاب

ر با را با ا
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 اخبارنقشه لرزه خيزى ايران در تابستان و پاييز 1391

اولين همايش «شناخت 
روالهاى مقاوم  سازى 

ساختمان هاى دانشگاه ها» 
برگزار شد

هاى  اولين همايش ”شناخت روال 
مقاوم  سازى ساختمان  هاى دانشگاه  ها“، 
سه شنبه دوم آبان ماه در وزارت علوم، 

تحقيقات و فناورى برگزار شد.
ــه به  ــش ك ــن هماي ــدف از اي ه
ــازه  س ــى  مهندس ــكده  پژوهش همت 
ــى  زلزله  شناس المللى  بين   ــگاه  پژوهش
ــا همكارى دفتر  ــى زلزله و ب و مهندس
ــى وزارت علوم برگزار  طرح  هاى عمران

ــد، آموزش و ترويج روال هاى مقاوم   ش
ــا و مسووالن از  ــازى و آشنايى رؤس س
ــتورالعمل  هاى  روش  ها، آيين  نامه و دس
دانشگاه- هاى  ــاختمان   س سازى  مقاوم 

ــى موانع موجود در اين راه و  ها، بررس
نيز مقايسه دستورالعمل 360 بهسازى 
لرزه  اى با آيين نامه 2800 عنوان شد.

در اين همايش مهندس ”حبيب  ا.. 
رمضانزاده“، مديركل طرح هاى عمرانى 
ــاورى،  ــات و فن ــوم، تحقيق وزارت عل
ــام اصولى  ــت انج ــوص ”اهمي در خص
ــگاه- ــاى عمرانى دانش ــى طرح ه و فن

ــى آن“، دكتر  ــا و راهكارهاى اجراي ه
”عباسعلى تسنيمى“، رئيس پژوهشگاه 
ــى  ــى و مهندس بين  المللى زلزله  شناس
ــردى نوين به  ــورد ”رويك ــه، در م زلزل
ــازى لرزه  اى ساختمان- طراحى و بهس

ــگاهى، دكتر ”كامبد امينى  هاى دانش
ــينى“، رئيس پژوهشكده مديريت  حس
ــرى و بحران، در زمينه ”طرح  خطرپذي
ــرى و بحران  ــع مديريت خطرپذي جام
ــازه  هاى دانشگاهى“  ــاختگاه  ها و س س
ــروقدمقدم“،  س ــا  ”عبدالرض ــر  دكت و 
ــكده مهندسى سازه، در  رئيس پژوهش
ــازى سازه   ها،  مورد ”روال هاى مقاوم  س
ــرد و برنـامه  ــل، عملك ضرورت، تحلي

پيش رو“ به ايراد سخنرانى پرداختند.
هاى  ــاختمان   س لرزه  اى  ــازى  ”بهس
ها  ــروژه   پــ ها،  ــه   بـرنام ــگـاه ها،  دانش
ــازى  ــات درس هاى مقاوم  س و مطالعـ
لـرزه  اى“ عنوان مطلبى بود كه توسط 
مهندس ”محمدحسين ناظر“ در بخش 
ــد. همچنين  ــن همايش ارائه ش دوم اي
ــن برنامه، پانلى تحت  در بخش دوم اي
ــى پروژه  هاى مقاوم  سازى  عنوان ”بررس
ــتفاده از دستاوردهاى  دانشگاه  ها و اس
ــكالت، هزينه ها و ادامه راه“ با  آنها، مش
حضور تعدادى از اساتيد فن برگزار و در 
ــه، جمع  بندى و پرسش و  انتهاى جلس

پاسخ انجام گرفت. 

نقشه فوق معرف لرزه خيزى ايران، طى سه ماه تابستان 1391 مى باشد. طى اين مدت 50 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 بين المللى زلزله شناسى و 
مهندسى زلزله ثبت و با دقت تعيين محل شده اند كه در نقشه با مثلث مشخص شده اند.

نقشه فوق معرف لرزه خيزى ايران، طى سه ماه پاييز 1391 مى باشد. طى اين مدت 30 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 بين المللى زلزله شناسى و 
مهندسى زلزله ثبت و با دقت تعيين محل شده اند كه در نقشه با مثلث مشخص شده اند.

ر با را با ا
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ــا مجموعه هاى بديع و جالب  اشـاره: موزه هاى زلزله در دني
ــگران بسيارى را به  ــتند كه ساليانه توجه گردش توجهى هس
ــوزه ها آموزش  ــد. هدف از برپايى اين م ــود جلب مى كنن خ
ــت كه در مورد زلزله ارايه مى شود. بر پايه اين اصل  هايى اس
نشان داده مى شود كه زلزله تنها يك فاجعه خوفناك نيست؛ 
ــت و اين  بلكه عاليم و پيام هايى از نيروهاى درونى زمين اس
ــود آورده و محدوده  ــت كه كوه ها را به وج همان نيرويى اس
ــت. هدف اين موزه ها يادآورى  اقيانوس ها را تعيين كرده اس
اين نكته است كه ما انسان ها بر پوسته لرزان سياره اى به نام 
زمين زندگى مى كنيم . اميد است عموم مردم دركى واقعى تر 
از حوادث طبيعى  و از جمله زلزله و رابطه بين زلزله و اجتماع 
ــتى از وقايع تلخ آن   ــت آورده و بتوانند درس  هاى درس به دس

به دست بياورند.
موزه زلزله نيومكزيكو

ــال 1990 فردى به نام " باب هات"، نمايشگاهى با  در س
نام "ضربان زمين" در نيومكزيكو برپا كرد و در اين نمايشگاه 
ــالم كرد كه براى راه اندازى موزه زلزله، آماده دريافت همه  اع

نوع تجهيزات لرزه نگارى است.
ــه هاى برجسته زمين  ــيد در اين مجموعه از نقش او كوش
ــتفاده كند و نوارى تهيه  براى نمايش اقيانوس ها و قاره ها اس
ــير تاريخى زلزله نگارى در جهان طى هشت  كرد كه در آن س

دوره تقسيم بندى و ارايه شده بود.
ــد كه  بعدها اين مـوزه تكميل و به آنتـن هايى مجهـز ش
ــنج واقع در عمق زمين  ــتند با يك دستگاه زلزله س مى توانس
ــتگاه قـادر بـود همه  ــاط راديويى برقـرار كنند. اين دس ارتب
ــره زمين رخ  ــتر در كـ ــى را كه به بزرگى 4/5 ريش ــرزه هاي ل
ــه تيمى از متخصصان و  ــى دهند ثبت كند. ديرى نپاييد ك م
ــترش موزه گرد هم آمده و شروع به تهيه  داوطلبان براى گس

نمودارهاى الزم و متون مربوط به آن كردند. سپس زلزله سنج- 
ــن موزه نصب  ــط ضربان زمين در اي ــتگاه هاى ضب ها و دس
ــد. سرانجام در سال 1992 موزه زلزله به روى عموم مردم  ش

گشوده شد و تحسين همگان را برانگيخت. 

در اين موزه كوشش شده است، آموزش هايى در خصوص 
وقوع زلزله به بازديد كنندگان داده شود. يكى از جذاب ترين 
ــف آن تكان مى  ــت كه ك ــش هاى اين موزه راهرويى اس بخ
ــودكان دارد. در  ــمت جذابيت فراوانى براى ك خورد. اين قس
اينجا بچه ها مى توانند زلزله را حس كنند و تمرين كنند كه 
چگونه مى توان بر ترس ناشى از رانش زمين غلبه كرد و خود 
را از آسيب آن نجات داد. اما نكته جالب توجه ديگر اين است 
ــتفاده از دستگاه هاى لرزه نگارى  كه كودكان مى توانند با اس
كه در اختيار دارند هر نوع زلزله اى را كه مى خواهند انتخاب 

كرده و آن را به وجود بياورند.

موزه ياد بود زلزله كوبه ژاپن
در ساعت 46: 5 صبح روز 17 ژانويه 1995، شهر كوبه با 
ــن مورد هدف قرار گرفت و منجر به مرگ  زلزله بزرگ هانيش

ــد. موزه  ــزار نفر و نابودى ده ها هزار خانه ش ــش از پنج ه بي
كاهش باليا قسمتى از موسسه كاهش باليا است كه در سال 
ــف انگيز يادى كرده و به  ــد تا از اين حادثه تاس 2002 باز ش
ــوزش داده و از فاجعه اى  ــد كنندگان در مورد زلزله آم بازدي

مشابه جلوگيرى كند.
ــرى زلزله به  ــى از ويرانگ ــامل تصاوير واقع ــن موزه ش اي
ــيارى در مورد زمين لرزه  ــت كه اطالعات بس صورت فيلم اس
ــى در مورد جلوگيرى از فاجعه ارائه            و بازى هاى متنوع تعامل
ــترش يافته از  ــوزه كاهش باليا در ناحيه تازه گس مى دهد. م

بخش شرق مركز شهر كوبه واقع شده است.

موزه زلزله 921 تايوان
در ساعت 47: 1 صبح روز 21 سپتامبر سال 1999، تايوان 
زلزله اى شديد به قدرت 7/3 ريشتر را تجربه كرد؛ كه استانهاى 
ــو تاى چونگ را لرزاند و جان 20 هزار و 321 نفر را گرفت  تانت
و بيش از هشت هزار نفر زخمى و خسارات مالى چند ميليارد 
دالرى بجاى گذاشت. اين بزرگترين بالى طبيعى قرن بود. اين 
موزه براى ياد بود از افرادى كه در اين فاجعه كشته و يا زخمى 
شده اند و نيز براى تشويق حكومت و ملت در جهت گسترش 

آمادگى در برابر بحران و امداد بحران ايجاد شده است. 
ــارت اند از:  ــوان عب ــوزه زلزله 921 تاي ــى م ــداف اصل اه
دسترسى عموم مردم به علوم زمين و زلزله شناسى و نيز حفظ 
ــش آگاهى در مورد نياز به  ــره اجتماعى اين فاجعه، افزاي خاط
ــازى در برابر زلزله و برنامه هاى امداد  معيارهاى بهتر، آماده س

بحران، ترويج موفقيت هاى تحقيقاتى لرزه اى تايوان.
ــامل تاالر گسل، ساختمان مدارس در حالت   اين موزه ش
ــت. تاالر گسل بر  ــيب ديده واقعى و تاالر عكس زلزله اس آس
ــل چلنگ پو تمركز كرده است. نمايى از  روى نگهدارى از گس
ــيب ديده، آنهايى كه در قسمت شمال محوطه  كالس هاى آس
ــتند، همچون راهروى سمت غربى در حالتى آسيب ديده  هس
ــاختمان جنوبى به عنوان  ــته شده اند. كالس هاى س نگه داش
محوطه نمايشگاه آمادگى در برابر زلزله در نظر گرفته شده اند.

سالن ورزشى مدرسه دبيرستان گوانگ فو به تاالر عكس 
ــر روى ياد آورى اين فاجعه و  ــه تغيير يافته، تمركز آن ب زلزل
ــت. به اضافه اين، صفحه نمايش  همدردى با عواقب بعدى اس
ــزل مدير به بخش خدمات بازديدكنندگان  بيرون اصلى و من

تبديل شده اند.
موزه زلزله كينگاى چين

ــوزه اى كه ويرانه ها را ثبت مى كند و اطالعات زلزله هاى  م
ــت در قسمت غربى كينگاى  بزرگ منطقه را در برخواهد داش
استان شمال چين واقع در شهر " گولمود" احداث خواهد شد.

ــمتى از برنامه بخش زلزله شناسى  احداث موزه زلزله قس
شهر گولمود است تا از ياد بود ويرانه هاى زلزله 8/1 ريشترى 
ــون واقع در اين  ــتان كنل ــر2001، كه غرب كوهس 14 نوامب

استان را لرزاند، محافظت نمايد.
كمربند گسل كه در اثر زلزله بزرگ بجاى مانده يك ميراث 

بسيار با ارزش براى نوع بشر است و براى تحقيقات علمى بسيار 
با ارزش بوده و همچنين براى بازديد عموم حفظ شود.

ــدود4/4 ميليون يوان           ــه ح ــظ از ويرانه زلزل ــه حف برنام
ــت كه طى  (معادل530 هزار دالر آمريكا) هزينه خواهد داش
ــد. اين برنامه در دو فاز اجرا  ــال و نيم آماده خواهد ش يك س
ــطح ثبت و يك بناى  ــد. طى فاز اول شكافتگى س خواهد ش
ــد و تاسيسات حفاظتى در بخش هاى    ياد بود بر پا خواهد ش

نمونه اى از شكافتگى اضافه خواهد شد.
ــى فاز دوم بنا  ــه و يك موزه زلزله در ط ــك پارك زلزل ي
ــه تاالر باشد  ــد. انتظار مى رود موزه زلزله داراى س خواهد ش
ــمتى از ويرانه زلزله بزرگ در آن نمـايش داده مى شود.  كه قس
مستندهايى كه زلزله هاى شبيه سازى شده را نشان مى دهند، 
ــش در مورد زمين لرزه براى  ــه نمايش در خواهند آمد و دان ب

عموم عرضه خواهد شد.

طرح موزه زلزله تهران
نخستين موزه آموزشى زلزله كشور با هدف آشنايى ملموس 
مردم با پديده طبيعى زمين لرزه و همچنين معرفى شيوه هاى 
ــاى رويارويى با  ــر زلزله و ترويج راهكاره ــن ماندن در براب ايم
ــط سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران  زلزله، توس
ــد. موزه آموزشى زلزله مكانى است كه در آن  احداث خواهد ش

شهروندان از نزديك با مفهوم زمين لرزه و تأثير به كارگيرى راه 
ــگيرى و آمادگى در برابر آن آشنا مى شوند و حتى با  هاى پيش
ــتقرار در دستگاه شبيه ساز زلزله، حركت و تكان هاى ناشى  اس
از زمين لرزه را در شدت هاى مختلف به صورت عينى احساس 
ــهروندان در اين مكان ده ها  و تجربه خواهند كرد. همچنين ش
ــقوط و پرتاب  آموزش متنوع از جمله چگونگى جلوگيرى از س
ــاى صحيح نجات و امداد و  ــايل خانه حين زلزله و نيز راه ه وس
يارى رساندن به اعضاى خانه و همسايگان را تا مرحله استقرار 
ــكان موقت فرا مى گيرند. احداث موزه زلزله از  در چادرهاى اس
ــى قابل توجهى برخوردار است و تجربه جهانى  كاركرد آموزش

نيز ضرورت آن را اثبات كرده است.
ــته ها به  ــى از حركت پوس ــن مكان مى توان نمايش در اي
ــازى اجرا كرد و با مشابه سازى زلزله در  ــه بعدى س صورت س
ــمت هايى از اين ساختمان مردم را با نحوه صحيح ارتباط  قس

با زلزله در هنگام وقوع آشنا نمود.
ــتفاده كرده و  ــتند اس همچنين مى توان از فيلم هاى مس
تجربه افرادى را كه توانسته اند در حادثه سالم بمانند نمايش 

داده و به صورت مدون در آورد.
با نمايش مصالح و سازه هاى باقى مانده از زلزله از طريق 
ــوزش بصرى و اداراكى افراد فرا مى گيرند كه چگونه از اين  آم
ــگيرى كنند و نسبت به ساخت و ساز خانه هاى  حوادث پيش

خود و چيدمان وسايل خانه حساس تر مى شوند.

                      منبع موسسه تدساى

ه ز ه  هو ز ه  و
زلـزله زلـزلههاى  هاى  مـوزهمـوزه  
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چهارمين دوره آموزشى- تخصصى زلزله شناسى 
و شبكه هاى لرزه نگارى برگزار گرديد

ــى و  ــى- تخصصى زلــزله شناس ــن دوره آمـوزش چهارمي
شبكه هاى لرزه نگارى  25 تا 27 مهرماه برگزار گرديد.

ــه روزه كه به منظور توسعه دانش كاربردى و  اين دوره س
تقويت بنيه علمى مديران، كارشناسان و دانشجويان مرتبط با 
موضوع زلزله شناسى،  تدوين شده به صورت تئورى و عملى 

برگزار گشت.
مهمترين مباحث ارايه شده در دوره مذكور شامل مبانى 
شناخت گسل هاى فعال، گسل هاى فعال ايران، تعين ساز و 
كار گسل ها، زمين ساخت جنبا در ايران، مبانى زلزله شناسى 
ــار بر امواج و تعيين بزرگى، فيزيك  كاربردى، اثر مسير انتش
ــن پارامترهاى فيزيكى  ــاى تعيي ــمه زمين لرزه، روش ه چش
ــرعتى  ــاختار س ــمه، مكان يابى زمين لرزه ها و تعيين س چش
ــى،  ــى و كاربرد آن در زلزله شناس ــبكه هاى عصب ــته، ش پوس
ــتگاهى و لرزه نگارها، اصول طراحى شبكه  ــى دس زلزله شناس
ــنايى با مركز ملى  ــرزه نگارى، آش ــتگاه ل و انتخاب محل ايس
ــبكه لرزه نگارى باند پهن ايران و تجهيزات لرزه نگارى بود  ش
ــاتيدى چون آقايان دكتر: غالم جوان دولويى،  ــط اس كه توس
محمدرضا عباسى، خالد حسامى، محمد تاتار، فرزام يمينى فرد، 

مهرداد مصطفى زاده و انوشيروان انصارى ارايه شد. 

سخنرانى تخصصى "ساختن اجتماعى فاجعه" 
برگزار شد

ــى فاجعه" روز  ــاختن اجتماع ــى "س ــخنرانى تخصص  س
ــوم آبان ماه سال جارى، توسط دكتر مصطفى  چهارشنبه، س

مهرآيين در پژوهشگاه برگزار شد.
ــخنرانى  ــخنرانى كه اولين س ــر مهرآيين در اين س دكت
تخصصى در حوزه علوم اجتماعى فاجعه بود كه در پژوهشگاه 
برگزار مى شد؛ به فقدان بينش جامعه شناختى در روايت هاى 

موجود از زلزله در ايران پرداخت. 
قابل ذكر است كه دكتر مصطفى مهرآيين دانش آموخته 
رشته جامعه شناسى است كه از حدود يك سال پيش تاكنون 
ــگاه به  ــكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهش در پژوهش

عنوان عضو هيات علمى مشغول به كار بوده است. 

بزرگترين شبيه ساز زلزله جهان بزرگترين شبيه ساز زلزله جهان 
در ايران ساخته شددر ايران ساخته شد

ــالل احمر  ــخنگوى جمعيت ه س
اعالم كرد: بزرگترين شبيه ساز زلزله در 
جهان توسط مبتكران ايرانى و با همت 

جمعيت هالل احمر ساخته شد.
ــا حاجيان» در گفتگو با مهر  «پوي
اعالم كرد: بزرگترين شبيه ساز زلزله در 
جهان توسط مبتكران ايرانى و با همت 
ــور در استان  جمعيت هالل احمر كش
ــاخته و با حضور  ــوى س ــان رض خراس
رئيس جمعيت هالل احمر افتتاح شد.

ــبيه ساز،  ــامانه ش وى افزود: اين س
با  زلزله هايى  ــازى  س ــبيه  ش ــى  تواناي
در  و  دارد  را  ــف  مختل ــاى  ه ــدرت  ق
ــرارى يك فضاى واقعى  مجموع با برق
از زلزله مى تواند آمادگى افراد را براى 

مقابله با زلزله ارتقا دهد.
ــاز زلزله با ظرفيت  ــبيه س اين ش
ــد زلزله هاى يك تا  ــر مى توان  250نف
ــبيه سازى كند كه با  7 ريشترى را ش
ــراد (250 نفر) در نوع  اين ظرفيت اف
خود در جهان نمونه اى وجود نداشته 
ــت كه پيش از اين  و اين در حالى اس
بزرگترين شبيه ساز زلزله در جهان در 
ــه قابليت آموزش  ــور ژاپن بوده ك كش

حدود 45 نفر را دارا مى باشد.
ــه تمام  ــاز زلزل ــبيه س ــن ش در اي
حوادثى كه مى تواند در زلزله واقعى از 
سوزى،  آتش  ديوارها،  تركيدگى  جمله 
تركيدگى لوله هاى آب، توفان، صاعقه 
ــراى افراد  ــد ب ــوارد رخ ده ــر م و ديگ
ــود و تمامى افرادى كه  شبيه سازى ش
ــاز آموزش هاى الزم را  در اين شبيه س
ــام جوانب از  ــرا خواهند گرفت از تم ف
جمله پوشش و لوازم ايمنى برخوردار 

خواهند بود.
حاجيان اعالم كرد: دانش آموزان، 
ــازمان ها و  ــجويان و كاركنان س دانش
ــرادى خواهند بود  ــا از جمله اف نهاده
ــط اين  كه در گـروه هاى مختلف توس
امدادى  هاى  آموزش  ــاز مورد  س شبيه 
براى مقابله با زلزله قرار خواهند گرفت. 

نشست خبرى زلزله اهر- ورزقان
زلزله اهر- ورزقان بيانگر آن 

است كه براى رسيدن به ضريب 
ايمنى مقبول در برابر زلزله 

فاصله زيادى داريم
ــر- ورزقان داراى  ــه 21 مرداد ماه اه زلزل
ويژگى هاى خاص قابل تامل مى باشد كه بيانگر 
ــيدن به ضريب ايمنى  ــت كه براى رس آن اس

مقبول در برابر زلزله فاصله زيادى داريم.
رئيس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 
و مهندسى زلزله صبح روز دوشنبه 23 مرداد 
ماه در نشست خبرى اى كه به مناسبت وقوع 
زلزله اهر -ورزقان در پژوهشگاه برگزار شده بود؛ 
ــب فوق افزود: دو زلزله باالى  ضمن اعالم مطل
شش ريشتر كه به فاصله تنها 11 دقيقه از هم 
ــى باال و در عمق حدود 10  با محتواى فركانس
كيلومترى كه به ترتيب داراى شتاب 0,4 و 0,5 
 gبودند؛ رخ داد كه تمامى اين موارد از جمله 

مشخصات ويژه اين زمين لرزه هستند.
ــنيمى“ اقدامات  ــعلى تس ــر ”عباس دكت
ــن لرزه را  ــه با اين زمي ــگاه در رابط پژوهش
ــى - اجرايى كه  ــزام دو گروه علم ــامل اع ش
يكى جهت نصب 17 ايستگاه لرزه نگارى در 

ــت مونيتورينگ رخدادهاى لرزه  منطقه جه
ــكل از  اى منطقه و نيز يك گروه ديگر متش
ــگاه  ــدادى از اعضاى هيات علمى پژوهش تع
ــه هاى اخير  ــى همه جانبه زلزل جهت بررس
اهر- ورزقان از جنبه هاى لرزه زمين ساخت، 
ژئوفيزيك، سازه و مديريت بحران دانست. 

ــگاه در  ــزود: پژوهش ــن اف وى همچني
ــق و همه جانبه اى را  ــر دارد مطالعه دقي نظ
ــال منطقه و نرخ  ــل هاى مهم و فع روى گس
ــرات تنش قبل و بعد از وقوع اين زلزله  تغيي
ــا بتواند به نوعى  ــورد توجه قرار دهد ت را م

آينده نگرى دست يابد.
ــه به  ــا توج ــت: ب ــنيمى گف ــر تس دكت
ــى از زلزله اهر-  ــاى فعل ــات و داده ه اطالع
ــل مسبب  ورزقان نمى توان بطور دقيق گس
ــن زده        ــا تخمي ــود، ام ــايى نم آن را شناس
ــل شرقى- غربى در منطقه  مى شود كه گس

دليل وقوع زلزله هاى مذكور باشد.
رئيس پژوهشگاه با اشاره به ساعات وقوع 
ــب 16:53 و 17:04  ــن زلزله ها كه به ترتي اي
بعداز ظهر به وقوع پيوستند؛ خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه با توجه به ساعت رخداد زلزله ها، 
ــارت جانى زيادى رخ نداد. چنانچه اين  خس

ــخصات در ساعات نيمه  زلزله ها با همين مش
ــب بـه وقوع مى پيوست، مرگ و مير  هاى ش

فراوانى را برجاى مى گذاشت.
دكتر تسنيمى با اشاره به اين دو شوك 
بزرگ و پس لرزه هاى متعدد آن كه تاكنون 
ــيده است، افزود:  به بيش از 1300 عدد رس
ــيل لرزه خيزى اين  اين زلزله ها بيانگر پتانس
منطقه بوده و با توجه به واقعيت لرزه خيزى 
كشور حاكى از آن است كه توجه به موضوع 
ــتمر و هميشگى  زمين لرزه بايد به طور مس
باشد كه اين امر خود مستلزم سرمايه گذارى 

و توجه ويژه و دائمى مى باشد.

ــه نهاد  ــاره به س ــنيمى با اش ــر تس دكت
”پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
ــگاه تهران“  ــه ژئوفيزيك دانش زلزله“، ”موسس
ــكن“  ــاختمان و مس ــات س ــز تحقيق و ”مرك
ــان كرد: با نگاهى اجمالى به مجموع  خاطرنش
ــه اين مراكز كه  ــده ب بودجه اختصاص داده ش
ــات علمى در زمينه زلزله   متولى اصلى تحقيق
ــند؛ كم تـوجهى به اين امــر مشهـود   مى باش

مى گردد.
ــداق بارز  ــوان مص ــه عن ــه ب وى در ادام
ــأله مذكــور به چالش هاى فرساينده اى  مس
كه پژوهشگـاه جهت احداث آزمـايشگاه هاى 

لرزه اى با آن مواجه است اشاره كرد.
ــاره به اينكه توجه  ــنيمى با اش دكتر تس
ــه و افزايش ايمنى در برابر آن در  به امر زلزل
ــور گنجانده شده است؛  سند چشم انداز كش
تصريح كرد: اگرچه تاكنون در كشور در اين 
خصوص اقدامات مثبتى صورت گرفته است؛ 
ــر- ورزقان  ــى چون زلزله اه ــا واقعيت هاي ام
بيانگر آن است كه تا رسيدن به ضريب ايمنى 

مقبول در كشور فاصله زيادى داريم.

اخبار  

انتصابات در پژوهشگاه
ــوى  طى احكام جداگانه اى از س
ــگاه؛ دكتر  ــرم پژوهش ــت محت رياس
ــت  ــمت رياس ــد تاتار» به س «محم
ــى، دكتر  ــه شناس ــكده زلزل پژوهش
ــه عنوان  ــرد» ب ــى ف ــرزام يمين «ف
ــى و مهندس  مدير گروه زلزله شناس
«سيدرضا حسينى نيا» به سرپرستى 
دفتر فنى پژوهشگاه منصوب شدند. 

 سالمت افراد خانواده شما 

در گرو فراگيرى و رعايت 
نكات ايمنى قبل از وقوع 

زلزله است
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ــى»  ــه و ايمن ــرى «زلزل ــور سراس ــن مان چهاردهمي
ــگ زلزله،  ــن زن ــا نواخت ــاه، ب ــتم آذرم ــح روز هش صب
ــد. ــور برگزار ش ــر كش بطور همزمان در مدارس سراس

ــرى به همت پژوهشگاه بين المللى زلزله  اين مانور سراس
ــى زلزله و با همكارى وزارت آموزش  ــى و مهندس شناس
ــازمان مديريت بحران وزارت كشور، وزارت  و پرورش، س
ــيما و  ــازمان صدا و س ــات و فناورى، س ــوم، تحقيق عل
ــه در آن حدود 12  ــد؛ ك جمعيت هالل احمر برگزار ش
ــف از 105 هزار واحد  ــون دانش آموز مقاطع مختل ميلي

آموزشى و31  استان كشور شركت داشتند. 
ــوراى  دكتر "محمدرضا مهدويفر"، دبير اجرايى ش
ــاى همگانى  ــوزش ه ــس گروه آم ــور و ريي ــى مان دايم
ــى و مهندسى زلزله،  ــگاه بين المللى زلزله شناس پژوهش
ــطح آگاهى  ــور را افزايش س ــن مان ــدف از اجراى اي ه
ــاد آمادگى براى  ــه و ايج ــورد زلزل ــوزان در م دانش آم
ــريع در برابر آن، آشنايى  انجام واكنش هاى صحيح و س
ــوادث طبيعى و چگونگى مقابله با آن  دانش آموزان با ح
جهت ايجاد آرامش روانى و برانگيختن حس كنجكاوى 

دانش آموزان نسبت به پديده هاى طبيعى دانست.
ــازى و نيز كاهش  وى ايجاد فرهنگ ايمنى و مقاوم س

ــى از زلزله را از جمله ديگر اهداف  ــارات ناش تلفات و خس
ــرى زلزله و ايمنى ذكر  ــى چهاردهمين مانور سراس اجراي

نمود.
ــاره به اثربخشى اجراى اين مانور  دكتر مهدويفر با اش
ــه در قالب پروژه  ــى جامعى ك ــت: طبق ارزيابى علم گف
تحقيقاتى توسط پژوهشگاه در حال انجام است مشخص 
شد كه 86 درصد از مدارس تهران مانور سراسرى زلزله و 
ايمنى را برگزار مى كنند. اثربخشى برگزارى اين مانور در 
جايى مشخص مى شود كه از جامعه نمونه اى كه شامل  
727  دانش آموز از 220 مدرسه در كليه مقاطع تحصيلى 
ــت،  بيش از 98 درصد در پاسخ به سوال هنگام وقوع  اس

زلزله در كالس درس چه بايد كرد؛ پاسخ صحيح دادند.
ــمى، معاون تربيت بدنى  در اين مانور مهندس هاش
ــالمت وزارت آموزش و پرورش، سيدعلى يزديخواه،  و س
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران و مهندس حسن 
ــازمان مديريت بحران و دكتر عباسعلى  قدمى، رييس س
ــگاه بين المللى زلزله شناسى و  تسنيمى، رييس پژوهش
ــتان”دخترانه شهيد آوينى“  ــى زلزله در دبيرس مهندس
ــن اجراى مانور  ــه نمادي منطقه 15 كه به عنوان مدرس

برگزيده شده بود، حضور داشتند.
رييس پژوهشگاه گفت: ايمنى كشور با توجه به پهنه 
خيلى  و  زياد  نسبى  خطر  با  اى  منطقه  در  كه  وسيعى 
اجراى  و  جدى  گذارى  سرمايه  نيازمند  دارد؛  قرار  زياد 

تصميمات متفكرانه و پژوهش محور است.
اختتاميه  مراسم  در  كه  تسنيمى“  ”عباسعلى  دكتر 
سخن  ايمنى  و  زلـزله  سراسـرى  مانـور  چهاردهمين 
مى گفت؛ افزود: آموزش هاى ارتقاى ايمنى بايد متفكرانه 
صورى  هاى  آموزش  كه  چرا  گيرد؛  صورت  علمى  و 

مشكالت كشور را حل نمى كند.
وى با اشاره به موضوع لرزه خيزى باالى كشور؛ بر لزوم 

تمركز بر ايمنى در برابر زلزله و ضرورت آموزش در راستاى 
كرده  تاكيد  طبيعى  پديده  اين  از  ناشى  اثرات  كاهش 
بى  زلزله  با  مقابله  موجود،  شرايط  با  كرد:  خاطرنشان  و 
معناست و بايد در كنار زلزله زندگى كرد، كه اين امر خود 
مستلزم اجراى برنامه ها پس از عبور از مجارى علمى است.

ــال  1375به  ــن مانور از س ــت كه اي ــل ذكر اس قاب
ــنهاد پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى  پيش
ــه در مهدكودك ها و مدارس ابتدايى تهران، به اجرا  زلزل
ــر كشور تسرى يافت.  ــال 1378 به سراس درآمد و از س
ــدن مانور،  ــه بهتر برگزار ش ــه منظور هرچ ــن ب همچني
ــن وزارتخانه هاى علوم،  ــال 1381 بي تفاهم نامه اى در س
ــوزش و پرورش و نيز  ــور و آم ــات و فناورى، كش تحقيق
جمعيت هالل احمر و سازمان صدا و سيماى ج.ا.ا به امضا 
رسيد كه در آن بر استمرار، بسط و گسترش فعاليت هاى 

مانور سراسرى زلزله و ايمنى تاكيد شد.

ايمنى  نكات  رعايت  با  دنياست.  خيز  زلزله  نواحى  از  يكى  ما  عزيز  كشور 
باشيم. آماده  طبيعى  پديده  اين  وقوع  برابر  در  همواره 
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