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اگر تهران زلزله بيايد...
دو  كه  جهان  مهم  شهرهاى  فهرست  به  نگاهى  اگر 
را  خيزى  لرزه  باالى  پتانسيل  و  جمعيتى  تراكم  ى  مقوله 
تهران  شهر  قطعا  بياندازيم،  دربردارند  توامان  صورت  به 
را در رديف هاى فوقانى اين فهرست مى يابيم. سالهاست 
شهر  اين  در  محتمل  ى  زلزله  رخداد  تهديد  بحث  كه 
باشد  مى  مطرح  جامعه  بطن  در  و  علمى  محافل  در 
سياسى،  هاى  زمينه  در  را  گوناگونى  ابعاد  مساله  اين  و 
اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى ايجاد نموده است. 
اگرچه بررسى اين ابعاد با استفاده از روش هاى علمى و 
كارشناسى هاى دقيق الزامى مى باشد؛ لكن در بسيارى از 
مواقع حواشى ايجاد شده اين موضوع از متن اصلى آن 
كه بررسى خطرهاى لرزه اى و ارايه ى راهكارهايى جهت 
كاهش خسارات است پيشى گرفته اند. در اين يادداشت 
سناريوى  تهـران،  شهـر  خيزى  لـرزه  به  گذرا  نگـاهى 

زلزله هاى محتمل و پيامدهاى آنها خواهيم داشت.
البرز  هاى  كوه  جنوبى  ى  كوهپايه  در  تهران  شهر 
هيماليا  آلپ-  ى  زلزله  كمربند  از  بخشى  كه  دارد  قرار 
به  توجه  با  ناحيه  اين  زايى  لرزه  توان  شود.  مى  شامل  را 
بسيار  فراوان  فعال  هاى  گسل  وجود  و  خوردگى  چين 
باالست. تهران صفوى در محدوده ى بازار كنونى تهران 
و  خرداد  پانزده  مولوى،  خيام،  هاى  خيابان  حدفاصل  در 
واقع  آبرفت  روى  بر  كه  داشت  تمركز  خمينى  مصطفى 
وسيع  بسيار  شهر  ى  گستره  حاضر  حال  در  ولى  است، 
جمله  از  شناسى  زمين  مختلف  واحدهاى  و  است  شده 
آبرفت هاى پليوسن و كوارترنرى در قسمت هاى مسطح 
مركزى و جنوب شهر و رخنمون هاى سنگى متشكل از 
توفهاى سبز رنگ و سنگ هاى آتشفشانى در شمال شهر 
بستر تهران را تشكيل مى دهند. در واقع ساختار پيچيده ى 
زمين شناسى و ژئوتكنيكى در تهران كه شامل شيب هاى 
شود،  مى  روانگرايى  مستعد  هاى  آبرفت  و  لغزش  مستعد 
خطرات محتمل را به شرط وقوع زلزله ى موعود بيشتر 

جلوه مى دهد.
هاى مهيبى  از سوى ديگر شهر تهران تاكنون زلزله 
سال 1830  از  به اينكه  توجه  با  و  است  تجربه كرده  را 
است،  نداده  رخ  بارى  خسارت  ى  زلزله  تاكنون  ميالدى 
بنابراين رخداد زلزله اى مهيب قريب الوقوع به نظر مى رسد.

اساس  بر  تهران  شهر  تاريخى  و  مهم  هاى  زلزله 
ذيل  مـوارد  شامل   (1982) ملويل  و  امبرسيز  مطالعات 
مهيب  اى  زلـزله  ميالدى:   855 سـال  باشند.  مى 
و  نمـود  تخريب  را  ها  خانه  از  بسيارى  كه  شهـررى  در 
خسارت هاى بسيارى بر جاى نهاد. احتماال خساراتى به 
ماه  يك  حدود  تا  ها  پسلرزه  شد.  وارد  هم  كاشان  و  قم 
ى فاجعه  ادامه داشتند. سال 958 ميالدى: يك زلزله 
بـار در نـاحيه ى شمـالى ايران مركزى به وقـوع پيوست. 
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حضرت على بن ابيطالب(ع) مى فرمايند:
َدٌه، َو الِفكُر ِمرآٌه  الِعلُم َوراثٌَه َكريَمٌه، َو االداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ

صافَِيٌه؛
علم ميراث گرانبهايى است و ادب لباس فاخر و 

زينتى است و فكر آئينه اى است صاف.
                                                (نهج البالغه، ص469)

گزارش زمين لرزه دوم مهرماه 1392 
MW=7/7 شمال، شمال خاورى آواران، پاكستان، با بزرگاى

 آرش اسالمى*
مقدمه

در ساعت 29: 16 به وقت محلى (14:59 به وقت جهانى و 29: 18 به وقت تهران) روز 2013/09/24 ميالدى (2 مهرماه 
1392) زمين لرزه اى با بزرگاى 7/7 در مقياس امواج گشتاورى (MW) در 63 كيلومترى شمال، شمال خاورى آواران در  ايالت 

بلوچستان پاكستان به وقوع پيوست. 
طبق گزارش خبرگزارى هاى مختلف در اثر اين زمين لرزه 376 نفر كشته،824 نفر مجروح و بيش از 100 هزار نفر 
بى خانمان شدند. اين آمار شامل تلفات بزرگترين پسلرزه (اين پسلرزه در روز 6 مهرماه 1392 به بزرگاى 6/8 در مقياس امواج 
گشتاورى (MW) در 96 كيلومترى شمال، شمال خاورى آواران در  ايالت بلوچستان پاكستان رخداده است) نمى باشد. در اثر اين 

پسلرزه 22 نفر كشته شدند. 
اين زمين لرزه به اندازه اى قدرتمند بود كه در دهلى نو پايتخت هند نيز احساس شد و ساختمان هاى اين شهر را به لرزه در 
آورد. همچنين اين زمين لرزه در شهرهاى جنوب خاورى استان سيستان و بلوچستان احساس شد. اين زمين لرزه در بخش هايي 
از شهر كراچي مركز ايالت سند، تهتها، شكارپور، حيدرآباد، جيكب آباد، نوشهره فيروز، محراب پور و مناطق ديگر ايالت بلوچستان 
احساس شد. لرزش50 ثانيه اي زمين در مناطق جنوب و جنوب باخترى پاكستان منجر به تخريب واحدهاي مسكوني در مناطق 

دالبندين، ماشكيل، لودهران، آواران، خاران و 
قطع راه هاى ارتباطي در ايالت بلوچستان شد.

 

 مـوقعيت مكــانى و سـازوكار
كانونى زمين لرزه

مختصـات  در  رويداد  اين  رومركز 
26/97درجه عـرض شـمالى و 65/52 درجه 
كانونى  سازوكار  باشد.  مى  خاورى  طـول 
مراكز   هاى  گزارش  براساس  لرزه  زمين  اين 
مولفه  با  لغز  امتداد  شناسى  زلزله  مختلف 
فرعى راندگى مى باشد. سازوكار كانونى اين 
است.  شده  آورده   (1) شكل  در  لرزه  زمين 
 (1392 مهرماه  تاريخ(11  تا  مدت  اين  در 
منطقه  در  از 5  بزرگتر  پسلرزه  حدود 6  در 
ها                 لرزه  زمين  اين  بزرگترين  كه  است  داده  رخ 
 6/8 بزرگاى  به   1392 مهرماه   6 روز  در 
 96 در   (MW) گشتاورى  امواج  مقياس  در 
در  آواران  خاورى  شمال  شمال،  كيلومترى 

ايالت بلوچستان پاكستان مى باشد.
* كارشناس پژوهشكده زلزله شناسى            

شكل (1): نقشه موقعيت سازوكار كانونى زمين لرزه2013/09/24، شمال،
 شمال خاورى آواران پاكستان
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اشاره: بيش از بيست سال است كه موضوع انتقال پايتخت از تهران را مى شنويم. اين 
بحث گاهى قوت مى گيرد و در صدر دغدغه هاى مردم و مسووالن مى نشيند و گاهى تحت 
الشعاع ديگر مسايل و پديده هاى مختلف سياسى، اقتصادى و اجتماعى به پس زمينه رانده 
كه  بود   (1392) جارى  سال  مردادماه  اواسط  است.  جدى  بحث  گويا  بار  اين  اما  شود.  مى 
سخنگوى كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس خبر اتمام بررسى طرح انتقال پايتخت در 
مجلس را داده و گفت: اين طرح براى بررسى به "شوراى عالى انتقال پايتخت" سپرده شده 
كه پس از يكسال بررسى، مكان يابى، برآورد هزينه ها و ... به صحن علنى مجلس فرستاده 
خواهد شد. صرف نظر از مسايل فنى و جزئيات طرح مذكور، شنيدن اظهارات اساتيد حوزه 
زلزله شناسى، مهندسى زلزله و عمران در اين مورد شنيدنى است. آنچه در زير مى خوانيد 
نقطه نظرات اساتيد پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله در خصوص طرح 

انتقال پايتخت است:
يك عضو هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله ضمن 
منطقى دانستن طرح انتقال پايتخت از تهران، اين طرح را از بعد تخصص خود بررسى 
گويد:   مى  تهران  شهر  هاى  گسل  فعاليت  و  خيزى  لرزه  وضعيت  به  اشاره  با  و  كرده 
ميالد  از  پيش  سده   4 زمان  در  رى  شهر  ناحيه  در  تاريخى  مخرب  هاى  لرزه  زمين 
هاى تاريخى 743، 855، 958 شهرى رى و از سوى ديگر  مسيح و همچنين زلزله 
رخداد زلزله هاى مهم 1177 و 1962 ميالدى بوئين زهرا در جنوب دشت قزوين در 
غرب تهران كه برآورد مى شود همگى بزرگايى بيش از 7 داشته اند، نمايانگر احتمال 
رخداد زلزله هاى مخرب در ناحيه شهرى يا در نزديكى گستره شهر تهران است. اين 
درحالى است كه گسل شمال تهران با جابه جا كردن نهشته هاى كواترنر در ناحيه 
شمالى تهران همراه بوده است و آخرين بررسى هاى ديرينه لرزه شناسى گوياى لرزه زا 
بودن آن حتى در مدت زمان عهد حاضر - هولوسن - بوده است. جمعيت تهران نيز 
در 50 سال اخير به بيش از 10 برابر افزايش پيدا كرده به نحوى كه امروزه جمعيت 

تهران بزرگ در حدود 13 ميليون نفر برآورد مى شود.
آنجا  از  افزايد:  مى  زارع"  "مهدى  دكتر 
كل  شهرى  ناحيه  از  تهران  شمال  گسل  كه 
مناطق شمالى شهر تهران و در ادامه از پهنه 
مسكونى جنوب شهر كرج عبور مى كند و هم 
اكنون بخش هايى از منازل مسكونى بر رو يا 
در فراديواره اين گسل ساخته شده و يا در 
مناطق  1، 2، 3، 4 ، 5، 21 و 22 شهردارى 
همچنين  باشد.  مى  ساخت  حال  در  تهران 
نزديكى گسل مشاء به ناحيه شمال و شمال شرقى تهران و عبور آن از حدود 36 كيلومترى 
شمالشرق اين شهر در تالقى با گسل شمال تهران در محل روستاى كالن و در نهايت 
وجود گسل هاى ايوانكى، شمال و جنوب رى و كهريزك و خطواره هاى مهم ساختارى در 
ناحيه جنوب و جنوب غربى تهران، مشخص مى كند كه پهنه شهرى كنونى در معرض 
گسيختگى مستقيم گسلش زمين لرزه اى واقع بوده و يا در نزديكى پهنه هاى لرزه زا قرار 
دارند. از سوى ديگر ساخت و ساز در حريم گسل هاى فعال در محدوده شهرى كرج 
بزرگ، مارليك، ماهدشت نيز در حال انجام است. بنابراين با استاندارد هاى اوليه در 

زمينه شهرسازى در مناطق خطر خيز بسيار فاصله داريم.
اين عضو هيات علمى پژوهشگاه تصريح كرد: در سال هاى اخير پژوهش هايى انجام 
شده كه نشان مى دهد كه يكى از راهكارهاى نجات تهران و كاهش نسبى ريسك زلزله 
نسبت به وضع كنونى، تغيير پايتخت و ايجاد پايتختى جديد براى كشور در ناحيه اى 
با خطر نسبى كمتر است، تا هم كشور در دهه هاى بعد پايتختى مدرن و در مكانى كم 
خطر داشته باشد و هم براى تهران بتوان با رشد جمعيت صفر يا حداقل (در آينده) 

توجه  با  من  كمك نمود. بنابراين  ريسك پرداخت و  هاى علمى به كاهش  برنامه  با 
انتقال  همچنين  و  مدرن  و  جديد  پايتخت  يك  ايجاد  با  خود،  كارشناسى  ديدگاه  به 

پايتخت به مكانى ديگر كه كم مخاطره تر از تهران كنونى باشد كامال موافقم. 
سـازه  مهنـدسى  پـژوهشـكده  رييس 
و  شنـاسى  زلـزله  المـللى  بيـن  پژوهشگـاه 
وضعيت  به  اشـاره  با  نيز  سـازه  مهندسى 
اسفناك سازه ها در تهران مى گويد: متأسفانه 
به داليل مختلف برآورد كيفى متخصصين 
آن است كه حجم عظيمى از ساختمان هاى 
تهران فاقد ايستايى الزم در سطح زلزله اى 
برابر  در  ها  ساختمان  طراحى  آيين نامه  كه 
زلزله (استاندارد 2800) انتظار دارد، مى باشند. مثًال در مطالعه جايكا (آژانس همكارى هاى 
بين المللى ژاپن) و پژوهشگاه، كه درصد آسيب پذيرى ساختمان ها با روش هاى تقريبى 
مشخص گرديد و با توجه به آسيب پذيرى ساختمان هاى مصالح بنايى و اينكه حدود 
80 الى 85 درصد ساختمان هاى تهران از اين دست مى باشند، بسته به شدت زلزله 

احتمالى تا اين حدود خرابى تخمين زده مى شود.
دكتر ”عبدالرضا سروقدمقدم“ مى اقزايد: اكثر اين برآوردها برپايه آمار تيپ هاى 
مختلف ساختمانى در تهران و برآورد رفتار آنها براساس رفتار نمونه هاى نظيرشان در 
زلزله هاى گذشته است و طبعاً رسيدن به برآوردهاى كمى و دقيق تر مستلزم بررسى 
موردى هر ساختمان خواهد بود ولى به هر حال ارزيابى متخصصين براساس اطالعات 
موجود آن است كه ارتقاء رفتار لرزه اى ساختمان هاى موجود تهران اولويت اول در هر 

گونه برنامه ريزى كاهش آسيب پذيرى و مديريت بحران اين كالن شهر است.

مدل سه بعدى ساختمان هاى موجود تهران قبل و بعد از وقوع زلزله سناريو
دكتر سروقدمقدم در مورد طرح انتقال پايتخت از تهران مى گويد: با توجه به اينكه 
آسيب پذيرى رده هايى از ساختمان هاى تهران محرز مى باشد؛ طبعاً انتقال ساختمان  هاى 

تهــران، شهر بى دفاع در برابر زلزله 
تهيه و تنظيم: پروانه پيشنمازى*

و و  وت  و  ت 

 دكتر مهدى زارع

دكتر عبدالرضا سروقد مقدم
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دولتى و وزارتخانه ها از تهران اگر با فرض ساخت ساختمانهايى با كيفيت فنى مناسب 
باشد باتوجه به موارد جانبى نظير كاهش ترافيك و امكان تغيير كاربرى تعداد زيادى 
از ساختمان هاى دولتى اثر مثبتى خواهد داشت. اما بايد توجه داشت كه آسيب پذيرى 
ساختمان ها  اين  است.  فرسوده  بافت  و  مردم  متداول  ساختمان هاى  در  پايتخت  اصلى 
امكان  و  مى باشند  پخش  شهر  سطح  در  خدماتى  و  تجارى  مسكونى،  كاربرى هاى  با 
انتقال اين حجم از ساكنين و فعاليت ها به محل هاى جديد در فاصله زمانى كم ممكن 
نمى باشد. بنابراين ضمن اينكه از طرح انتقال پايتخت استقبال مى شود ولى مشكل 

آسيب پذيرى لرزه اى ساختمان ها را بهبود كلى، حتى در مدت چند دهه، نخواهد داد.
وى براى تامين ايمنى نسبى تهران در شرايط فعلى مى گويد: قابل اعتمادترين 
روش تأمين ايمنى لرزه اى و كاهش آسيب پذيرى شهر تهران تأكيد بر روش هاى مختلف 
بهسازى لرزه اى بنا به كاربرى ساختمان مى باشد. در مورد ساختمان هاى مهم دولتى 
و عمومى استفاده از روش هاى ارزيابى تفصيلى توصيه مى شود ولى براى ساختمان هاى 
متداول و بافت فرسوده روش هاى سريع ترى در چند سال اخير در كشور توسعه يافته اند 

كه مى توانند در مقياس وسيع بكار گرفته شوند.
در  زلزله  مهندسى  و  شناسى  زلزله  المللى  بين  پژوهشگاه  علمى  هيات  عضو  اين 
پاسخ به اين سوال كه آيا باتوجه به لرزه خيز بودن اكثر شهرهاى كشور، خطر تخريب 
زلزله احتمالى، با انتقال پايتخت به شهرى ديگر مرتفع خواهد شد يا خير؛ مى گويد: 
در صورتيكه انتقال ساختمان هاى دولتى و عمومى متضمن احداث ساختمان هاى مناسب 
و به روز از لحاظ ايمنى لرزه اى باشد بطور مستقيم بر سطح ايمنى مؤثر خواهد بود؛ 
نظر  در  با  توسعه  طرح هاى  از  استفاده  اجازه  شهرى  برنامه ريزان  به  اينكه  بخصوص 
گرفتن ضوابط لرزه اى را مى دهد و در كنار آن مسائلى مثل ترافيك را نيز مى توان بهتر 
مديريت كرد ولى در كوتاه مدت تأثيرى بر منشاء اصلى آسيب پذيرى لرزه اى در كشور 
كه ساختمان هاى متداول مردم مى باشند ندارد و راه حل اينگونه ساختمان ها از مسير 
متخصصين  و  محققين  وظيفه هاى  مهمترين  از  بنابراين  مى گذرد.  لرزه اى  بهسازى 
مهندسى زلزله توسعه روش هاى كارآمد و مطمئن و در عين حال سريع و ارزان براى 

ارزيابى لرزه اى و بهسازى تيپ هاى متداول ساختمان هاى متداول مى باشد.
شريان هاى  از  منظور  سازه،  مهندسى  پژوهشكده  حياتى  شريان هاى  گروه  مدير 
حياتى را سامانه هاى تامين انرژى برق، گاز، نفت و تامين آب و دفع فاضالب، ترابرى يا 
حمل و نقل و اطالع رسانى و مخابرات دانسته و مى گويد: هر سامانه شريان حياتى خود 

از سه دسته مولفه هاى اصلى كه عبارتند از: تاسيسات كليدى، خطوط انتقال و شبكه 
هاى توزيع تشكيل شده است. براى مثال در مورد سامانه تامين برق، تاسيسات كليدى 
شامل نيروگاه، پست هاى انتقال و مركز كنترل شبكه، خطوط انتقال مشتمل بر خطوط 

فشار قوى انتقال برق و شبكه توزيع شامل خطوط فشار ضعيف داخل شهر مى باشند.
به  اشاره  با  حسينى"  "محمود  دكتر 
در  حياتى  هاى  شريان  انواع  تمام  وجود 
تهران به صورت فشرده و در كنار يكديگر؛ 
تـراكم  و  فشـردگى  به  توجه  با  افـزود: 
و  سو  يك  از  تهران  در  حياتى  هاى  شريان 
عدم مقاومت بسيارى از آنها در برابر زلزله 
در  زلزله  وقوع  صورت  در  ديگر،  سويى  از 
تهران بايد انتظار گسيختگى هاى متعددى 
در شبكه هاى آب و فاضالب، گاز، سقوط برخى از دكـل هاى برق، فـروريزى بـرخى 
پل ها و حوادثى از اين قبيل را داشته باشيم؛ كه البته در اثر برخى از آنها آتش سوزى هاى 

گسترده اى نيز مى تواند رخ دهد.
وى اصـول ايمنى به كـار رفته در شريان هاى حياتى تهران را ناكـافى دانسته و 
مى گويد: به دليل قدمت سامانه آب در تهران، اصول مقاومت در برابر زلزله براى آن 
لحاظ نشده؛ در مورد فاضالب نيز عليرغم تازگى سامانه، اصول ايمنى در برابر زلزله 
آنطور كه بايد در آن رعايت نشده است. سامانه برق در قسمت هاى جديد نسبتاً داراى 
مورد  در  باشند.  مى  مقاومت  فاقد  همچنان  قديمى  هاى  بخش  ولى  است،  مقاومت 
سامانه گاز نيز، اگرچه از لحاظ طراحى، نكات مربوط به ايمنى لرزه اى لحاظ شده، لكن 

به لحاظ اجرايى ضعف هايى در اين خصوص موجود است.
دكتر حسينى تصريح مى كند: در مورد شبكه ترابرى و حمل و نقل نيز، بسيارى 
پذيرى باال هستند و برخى شيب هاى مشرف به بزرگراه ها نيز  از پل ها داراى آسيب 

احتمال لغزش دارند.  

يك عضو ديگر هيات علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
با اشاره به نقش مهم و محورى تهران در حوزه هاى مختلف، آن را قطب سياسى، 
تجارى، صنعتى و فرهنگى كشور دانسته و مى افزايد: شكل گيرى شهر تهران، به يكباره 
صورت نگرفته و در طى ساليان طوالنى و به صورت ارگانيك شكل گرفته است، لذا 

تغيير آنهم به يكباره امر صحيحى نيست. 
بر  تاكيد  ضمن  جعفريان"  "ياسر  دكتر 
كشور،  اقتصاد  در  تهران  قدرت  و  پتانسيل 
آن  بازار  تهران،  هاى  قابليت  از  يكى  افزود: 
درصد   25 غيررسمى  آمار  طبق  كه  است 
و  شود  مي  انجام  آن  در  كشور  ستد  و  داد 
اين به نوبه خود مزيت بزرگى است كه توان 
واقع  در  دهد.  مى  نشان  را  شهر  اقتصادى 
بازار تهران، به عنوان يك قطب اقتصادي در 
كشور عمل مى كند و در صورتي كه بخواهيم آنرا جابجا كنيم، بايد تمهيداتى براى 

اين قطب اقتصادي بيانديشيم. 
وي خاطر نشان كرد: در يكي از شهرهاي كشور، بازار اصلى كه طى ساليان طوالنى 
شكل گرفته بود به دليل مشكالت ترافيكي تعطيل شد و اصناف به يك بازار پيش 
ساخته ى مجهز منتقل شدند كه اين امر به دليل شتابزدگى و عدم مطالعه ى صحيح 

باعث كاهش رونق در آن بازار و در نهايت تعطيلى آن شد.
اين عضو هيات علمى پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك پژوهشگاه گفت: بنابراين 
شود عالوه بر داليلى كه  وقتى بحث انتقال پايتخت و يا بخشهايى از آن مطرح مى 
و  ها  ظرفيت  تمام  گرفتن  نظر  در  با  بايد  باشند  مى  تهران  بودن  خيز  لرزه  با  مرتبط 
پتانسيل هاى موجود در اين شهر بسيار محتاط بود تا ظرفيت هاى مذكور كه پشتوانه 

اى طوالنى دارند، از بين نرفته يا كمرنگ نشوند.
جعفريان در خصوص انتقال پايتخت به شهرهاى حاشيه اى تهران گفت: در حومه 
كه  دارند  وجود  بسيارى  صنعتي  نيمه  و  صنعتي  واحدهاي  و  كوچك  صنايع  تهران، 
داراي جمعيت بسيار زياد بوده و پس از وقوع زلزله در تهران، به دليل بافت فرسوده، 
تهران  محتمل  ى  زلزله  در  ديگر  بيان  به  شوند.  مي  محسوب  قربانيان  نخستين  از 
بيشتر بايد نگران بافت هاى مسكونى فرسوده، كه تعداد قابل مالحظه اى دارند، و نيز 

واحدهاى صنعتى و تجارى كوچك بود كه عمدتا فرسوده هستند.
وى در ادامه سخنانش انتقال پايتخت تنها دليل لرزه خيز بودن اين شهر را منطقى 
ندانسته و مى گويد: در دنيا شهرهاى لرزه خيز بسيارى وجود دارند كه اين موضوع مانع از 
پايتخت بودنشان نشده است. به عنوان مثال اگر بخواهيم شهر تهران را از نظر لرزه خيزى 
و گسل هاى فعال با توكيوى ژاپن مقايسه كنيم مى توان اذعان داشت كه توكيو داراي 
پتانسيل لرزه خيزى به مراتب بيشترى است و نوع زلزله هاى با منشا گسل هاى فرورانشى 
آن مى تواند زلزله هاى مهيبى ايجاد كند. عالوه بر آن آتشفشان هاى فعالى هم در كشور 
ژاپن وجود دارند و خالصه اينكه از نظر بحران هاى طبيعي به مراتب از تهران امنيت 
كمترى دارد. با اين حال با تالش بسيار زياد در پژوهش و اجرا با طبيعت كنار آمدند و 

سعى كرده اند تا اين خسارات را به حداقل برسانند.
عملكردى  بندى  تقسيم  در  موفق  نمونه  عنوان  به  استانبول  شهر  به  اشاره  با  وى 
شهرها، تصريح كرد: در تركيه على رغم اينكه آنكارا به عنوان پايتخت سياسى و ادارى 
اين كشور تلقى مى شود، تمركز و تجمع همه زمينه ها در آن صورت نگرفته و به عنوان 
مثال شهر استانبول با توجه به ظرفيت باالى اقتصادى و گردشگرى اى كه در خود 
داشت، به عنوان قطب اقتصادى و گردشگرى اين كشور در نظر گرفته شد كه نهايتاً 

اقدام به توسعه قابل توجه اين شهر ساحلى گرديد.
دكتر جعفريان در پايان تصريح كرد: جابجايي پايتخت در ايران بايد طبق مطالعات 
مختلف صورت گيرد و انتقال آن نبايد تنها به بهانه ى لرزه خيز بودن تهران باشد؛ بلكه 
بايد بحث هاي اقتصادى، اجتماعي، فرهنگي و توريستي هم مورد بررسي قرار گيرند. 
بعالوه راهكارهايى جهت كاهش خسارات ناشى از زلزله همانند جلوگيرى از مهاجرت 
به تهران با ايجاد فرصت هاى شغلى در شهرستان ها و عدم صدور مجوزها و پروانه هاى 
الزم  اقدام  و  مطالعات  همچنين  و  تهران  در  رويه  بى  صنعتى  و  مسكونى  ساختمانى 
جهت بهسـازى لـرزه اى يا نـوسـازى بافت هاى مساله دار و شـريان هاى حياتى نيـز 

مى تواند مورد توجه مسوولين قرار گيرد.
* دبير تحريريه خبرنامه

3 و و  وت  و  ت 

 دكتر محمود حسينى 

  دكتر ياسر جعفريان                                                  



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391 ه4 ز ی  ھا ا هد ز ی  ھا ا د
بزرگترين فرودگاه مقاوم در برابر زلزله در جهان فرودگاه بين  المل لى 

SabihaGökçen استانبول
ترجمه: آزاده خباز*

استانبول در محل تالقى سه صفحه تكتونيكى قرار دارد و امكان وقوع زلزله اى بزرگ 
جديد  در آينده نزديك براى آن وجود دارد. اين بدان معنى است كه ساختمان هاى 
نقشى  استانبول   SabihaGökçen بين  المللى  فرودگاه  مانند  زلزله  برابر  در  مقاوم 

حياتى در نجات جان انسان ها و نيز كاهش قابل توجه هزينه  ها دارند.
فرودگاه بين المللى SabihaGökçen استانبول در 31 اكتبر 2009 افتتاح شد 
و در حال حاضر بزرگترين فرودگاه مقاوم در برابر زلزله در جهان مى باشد. ساختمان 
جديد آن با مساحت 18/5 هكتار و گنجايش 22 ميليون مسافر، نه تنها در مقابل 
زلزله  اى به بزرگاى 8 مقاومت مى  كند، بلكه طراحى آن به نحوى است كه پس از وقوع 
زلزله نيز بطور كامل قابل استفاده خواهد بود. اين قابليت ها همگى نتيجه فناورى نوين 
قادرند  كه  باشد  مى  كامپيوترى  پيشرفته  ى  هاى  سازى   شبيه  و  اى  لرزه   ساز  و  ساخت 

رفتار سازه را در برابر زلزله به منظور ايمن نگاه داشتن آن پيش  بينى كنند.
در طراحى ترمينال جديد اين فرودگاه به منظور مقابله در برابر زلزله  هاى بزرگ، 
اسكلت ساختمان از زمين جدا درنظر گرفته شده است تا بتواند طورى حركت كند 

كه موج هاى اوليه شديد زلزله را جذب ننمايد.
ترمينال اين فرودگاه داراى چهار طبقه در روى زمين و يك طبقه در زير صفحه 
جداكننده  ها است. ارتفاع ساختمان آن در حدود 32/5 متر مى  باشد. در اين ترمينال از 
تكنولوژى نوينى در ساخت و ساز با عنوان ”جداكننده  هاى پاندولى اصطكاكى سه گانه“ 
استفاده شده كه متشكل از چندين دستگاه جداكننده لرزه  اى مى  باشد. اين جداكننده  ها از 
ويژگى حركت پاندول براى طوالنى  تر كردن فرآيند جداسازى سازه استفاده مى  كنند. 

در هنگام وقوع يك زلزله، اين جداكننده  ها با حركات پاندولى به آرامى حركت مى  كنند. 
از آنجايى كه جابجايى  هاى ناشى از زلزله عمدتاً در اين قسمت ديده مى  شوند، بارها و 
حركات جانبى منتقل شده به ساختمان بسيار كاهش مى  يابند. اين سيستم جداكننده 
حركات  تا  شود  مى   باعث  و  گرفته  قرار  زمين  و  ساختمان  اصلى  اسكلت  ميان  جديد، 

ساختمان در زمان وقوع زلزله كندتر گردد.
در زمان شروع پروژه مذكور، اين فرودگاه اولين بكاربرنده اين نوع از تكنولوژى 
حفظ ايمنى بشمار مي رفت. از آن پس سازه  هاى تسهيالتى و بيمارستان هاى بسيارى 
ابزارهاى  كردند.  استفاده  تكنولوژى  اين  از  خود  زلزله  برابر  در  مقاوم  طراحى  در 
جداكننده قديمى پر هزينه  تر بوده و نصب دشوارترى داشتند حال آنكه نوع جديد 
آنها از هر جهت مقرون به صرفه  تر و استفاده از آنها آسان تر مى  باشد. در ترمينال جديد 
فرودگاه استانبول از 300 دستگاه جداكننده جديد استفاده شده است كه بر اساس 

شبيه  سازى هاى پيشرفته كامپيوترى مدلسازى و نصب شده  اند.
منابع: 

www.sgairport.com
www.sabihagokcen.aero/homepage

طرح مرمت بازار تبريز برنده ى 
مهمترين جايزه معمارى جهان شد

طرح مرمت بازار تاريخى تبريز جايزه سال 
2013 آقاخان، مهمترين جايزه معمارى جهان، 
نصيب  را  دالرى  هزار  اى 200  جايزه  و  برد  را 

خود نمود.
معمارى  جايزه  دوره  دوازدهمين  برندگان 
روز  در  مراسمى  طى  سال 2013  در  آقاخان 
پرتغال  در  ليسبون  شهر  در  سپتامبر  ششم 
تبريز،  بازار  بر  عالوه  آن  در  كه  شدند؛  معرفى 
چهار پروژه: مركز جراحى قلب «سالم» در شهر 
تاريخى  مركز  زنده سازى  باز  سودان،  خارطوم 
شهر بيرزيت در فلسطين، پروژه زيرساخت هاى 
شهرى در شهر رباط در مراكش و همچنين يك 
گورستان اسالمى در شهر آلتاش در اطريش نيز 

جزو برندگان اين دوره تعيين شدند.
قابل ذكر است كه جايزه معمارى آقاخان 
در سال 1977 پايه گذارى شده و هر سه سال 
يك بار به تعدادى از طرح هاى برگزيده در زمينه 
و  تاريخى  بناهاى  مرمت  شهرسازى،  معمارى، 
معمارى اعطا مى شود. اين طرح ها بايد بتوانند 
در پاسخ گويى به نياز جوامع مسلمان در نقاط 
معمارى  جايزه  باشند.  تأثيرگذار  دنيا  مختلف 
ديگر  جوايز  از  بسيارى  برخالف  خان  آقا 
و  مدرن  بزرگ،  پروژه هاى  و  طرح ها  به  فقط 
پرخرج اختصاص ندارد بلكه مى تواند حتى به 
ساده ترين خانه هاى خشتى و گلى نيز كه در 
رفته  كار  به  نوآورى  و  خالقيت  آن ها  طراحى 
محيط  مردم،  زندگى  كيفيت  ارتقاء  باعث  و 
زيست و جوامع شهرى و روستايى مى شوند، 

اهداء شود.

  مشاهير زلزله

جورج ويليام هاوزنر(2008–1910)
George W. Housner (1910 – 2008)

ترجمه: آزاده خباز
جورج ويليام هاوزنر، يكى از پايه گذاران مهندسى زلـزله به شمار رفته و شهرتى بين  المللى براى 
سهم برجسته اش در زمينه  هاى تئورى و عملى در زمينه ديناميك سـازه اى دارد. وى رييس انجمن 

بين المللى مهندسى زلزله، موسسه تحقيقاتى مهندسى زلزله و انجمن زلزله شناسى آمريكا بود.
پروفسور هاوزنر در 9 دسامبر 1910 در شهر ساگيناو، ايالت ميشيگان آمريكا به دنيا آمد. در سال 1933 
مدرك كارشناسى خود را در رشته رياضيات از دانشگاه ميشيگان اخذ كرد و يكسال بعد موفق به دريافت مدرك كارشناسى ارشد مهندسى 
عمـران از مؤسسه تكنـولوژى كاليفـرنيا شد. از سال 1934 تا 1939 بعنـوان مهندس سـازه در منطقه  شهـرى لس  آنجلس مشغول به كار 

شد و سپس به موسسه تكنولوژى كاليفرنيا برگشت و مدرك دكتراى خود را در رشته مهندسى عمران در سال 1941 اخذ نمود.
هاوزنر در طول جنگ جهانى دوم همراه با سپاه مهندسين ارتش اياالت متحده بر روى مسايل ساخت و ساز ايمن همكارى مى  كرد 
و از سال 1943 تا 1945 رييس بخش تحليل عملياتى پانزدهمين واحد نيروى هوايى در شمال آفريقا و ايتاليا بود. وى همچنين 

موفق شد جايزه ويژه خدمات غيرنظامى را براى همكارى هايش در بهينه سازى عمليات نيروى هوايى در طول جنگ دريافت كند.
پروفسور هاوزنر در سال 1945 بعنوان استاديار موسسه تكنولوژى كاليفرنيا شروع بكار كرد و سپس به درجه استادى در رشته 
مهندسى عمران و مكانيك كاربردى نايل شد. وى پژوهشى را در زمينه مهندسى زلزله بر روى ويژگي هاى لرزش مخرب زمين، طيف 

طراحى زلزله و طراحى لرزه  اى سازه  ها شامل ساختمان هاى بلند و مخازن ذخيره مايعات انجام داد.
هاوزنر در كنارشغل دانشگاهى و فعاليت آكادميك خود، بعنوان مشاور ساخت چندين دستگاه از اولين آسمان خراش هاى لس 
 آنجلس و مشاور مهندسى زلزله در ده ها سازمان دولتى و شركت هاى بزرگ ساختمانى از جمله دپارتمان منابع آبى كاليفرنيا، دپارتمان 
حمل و نقل كاليفرنيا، سيستم حمل و نقل سريع منطقه خليجى سان فرانسيسكو، كميسيون انرژى اتمى ژاپن، كميسيون انرژى هسته  اى 
ايتاليا و شركت Bechtel نيز فعاليت داشت. وى همچنين در سال 1986 به سمت مشاور ساخت خط متـرو در لس آنجلس منصوب شد.
هاوزنر در سال 1965 بخاطر تالش هايش در زمينه مهندسى زلزله، به عضويت مراكزى چون آكادمى ملى مهندسى در سال 
1965، آكادمى ملى علوم در سال 1972، آكادمى ملى علوم هند در سال 1984 و آكادمى علوم ژاپن در سال 1991 در آمد.وى 
همچنين موفق به دريافت افتخارات و جوايز متعددى چون مدال Von Kármán انجمن آمريكايى مهندسين عمران (1974)، 

مدال انجمن زلزله شناسى آمريكا (1981) و مدال ملّى علوم در سال 1988 شد.
پروفسور هاوزنرنخستين كسى بود كه مدال جورج ويليام هاوزنر را از موسسه تحقيقاتى مهندسى زلزله*در سال 1989 دريافت 
نمود. اين جايزه به آن دسته از اعضاى موسسه و يا ساير محققينى اعطا مى  شود كه سهم ماندگار و برجسته اى در ايمنى عمومى 

زلزله از طريق توسعه و بكارگيرى شيوه ها و سياست هاى كاهش خطر زلزله داشته باشند.
منبع:

www.eeri.org › About EERI › Honors & Awards 
h ps://deans.caltech.edu/Services/gwhfund
 *The George W. Housner Medal of the Earthquake Engineering Research Institute (EERI)

* كارشناس روابط بين الملل پژوهشگاه



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391

مهلت ارسال برگزار كنندگانتاريخ برگزارينام كنفرانس
محل برگزاريمقاالت

 همايش ملى شهرخالق؛
سازمان منطقه آزاد قشم8 و 9 آبان 1392ايده ها و چالش ها

مركز بين المللى رشد قشم10 مهر 1392و مركز بين المللى رشد قشم
crea vecity.ir

 اولين كنفرانس معمارى و فضاهاى شهرى
اول آذر 1392پايدار

 دانشگاه فردوسى, دانشگاه آزاد اسالمى
 نيشابور، دفتر توسعه پايدار دانشگاه صنعتى
 اميركبير و انجمن علمى آموزش محيط

زيست و توسعه پايدار
15 مهر 1392

 مشهد -دانشگاه فردوسى
 مشهد، سالن همايش هاى

دانشكده ادبيات و علوم انسانى
AsusConf.ir

9 آذر 1392همايش معمارى وشهرسازى انسانگرا
 دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوين

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان 
قزوين

اول آبان 1392
 قزوين - دانشگاه آزاد اسالمى

واحد قزوين
www.ncau.ir

دانشگاه سمنان13 و 14 آذر 1392دومين كنفرانس ملى صنعت بتن
 سمنان15 آبان 1392انجمن بتن ايران

ncc.semnan.ac.ir

4 و 5 دى 1392چهارمين كنفرانس ملى سازه و فوالد

انجمن سازه هاى فوالدى ايران
وزارت راه و شهرسازى

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى 
انجمن توليدكنندگان سازه هاى فوالدى 

استان تهران 
دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه تهران 
دانشگاه تربيت مدرس انجمن LSF ايران

شركت ايران توحيد
شركت پادنا هور

تهران30  آبان 1392
isssconf.ir

HSE دبيرخانه دائمى كنفرانس ملى مديريت 4و 5 دى 1392كنفرانس ملى مديريت بحران و
HSE تهران5 آذر 1392بحران و

www.dmhse.ir

همايش ملى مهندسى عمران كاربردى و 
كرج9  دى 1392شركت سازه30 بهمن 1392دستاوردهاى نوين

aca2014.ir

دومين كنفرانس مصالح و سازه هاى نوين 
اصفهاناول آبان 1392دانشگاه اصفهان8 و 9 اسفند 1392در مهندسى عمران

2ncnms.ir

همايش ملي جغرافيا، شهرسازي وتوسعه 
 انجمن محيط زيست با همكاري ارمان گستر8 اسفند 1392پايدار

تهران10 دى 1392محيط زيست ودانشكده صنعت هوايي
isssconf.ir
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مبانى تحليل خطر زمين لرزه
تاليف: دكتر مهدى زارع

ناشر: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
كتاب "مبانى تحليل خطر زمين لرزه" پاسخى 
است به نياز متخصصان حوزه زلزله شناسى كه در 
كارند،  به  مشغول  كشور  اى  حرفه  بخش  و  صنعت 
دانشجويان دوره هاى كارشناسى ارشد زلزله شناسى 
و مهندسى زلزله و ساير شاخه هاى تحصيلى مرتبط 

در زمينه تحليل خطر زلزله در ايران.  
آن  تاليف  از  هدف  كتاب  مقدمه  در  مولف 
زلزله شناسى  مطالعات  مناسب براى بررسى هاى خطر زمين لرزه در  ارايه راهكارى  را، 
خطر  بررسى  بـراى  مختلفى  هاى  روش  منظور،  اين  به  افزايد:  مى  و  دانسته  مهندسى 
زمين لرزه مورد توجه قرار گرفته است. چگونگى وقوع زمين لرزه  ها در نوار آلپ- هيماليا، 
بويژه در فالت ايران، كه از نواحى دور از لبه صفحات زمين  ساختى محسوب مى  شوند، 
در  لرزه  زمين   خطر  تحليل  و  خيزى  لرزه   هاى  بررسى  در  سؤال  مورد  و  مهم  مسائل  از 
كشورهايى است كه در اين ناحيه واقع شده اند. هرچه ميزان دانش ما از نحوه  وقوع اين 
زمين لرزه   ها بيشتر باشد، محاسبات خطر زمين لرزه در مقياس ناحيه اى، تحليل هاى ويژه 
سازه  هاى مهم مهندسى و تهيه نقشه هاى پهنه  بندى لرزه  اى با دقت بيشترى صـورت 
مى  گيرد. از آنجا كه بررسى هاى انجام شده توسط نگارنده طى ده سال اخير مبّين درون 
صفحه اى بودن زمين  لرزه هاى ايران مى  باشد، توجه به لرزه خيزى و خطر زمين لرزه در 

چنين ناحيه  هايى از نظر بررسى هاى خطر زمين لرزه در ايران حائز اهميت است. 
تحليل  لرزه،  زمين  خطر  تحليل  در  بنيادى  مفاهيم  فصل(  پنج  در  حاضر  كتاب 
خطر زمين لرزه با رهيافت تعينى، تحليل خطر زمين لرزه با رهيافت احتمالى، قضاوت 
مهندسى و استفاده از درخت منطقى، جدايش خطر زمين لرزه) و 142 صفحه منتشر 
شده است كه در فصل اول مفاهيم بنيادى و تعريف پارامترهاى اصلى در بررسى هاى 
خطر زمين  لرزه، در فصل دوم رهيافت تعيّنى، در فصل سوم رهيافت احتمال  انديشانه 
تحليل خطر زمين  لرزه بررسى، در فصل چهارم اهميت قضاوت كارشناسى در مطالعات 
خطر زمين  لرزه، در فصل پنجم جدايش خطر لرزه  اى و در پيوست، خطر زمين لرزه براى 

يك ساختگاه فرضى بيان گرديده است.
مولف در بخش ديگر از مقدمه كتاب مى نويسد: كتاب حاضر به زبان فارسى و براى 
دانش پژوهان و كارشناسان فارسى زبان به رشته تحرير در آمده است؛ بنابراين در قسمت هاى 
مختلف آن همواره با نگرشى خاص، به مطالعات انجام شده در ايران اشاره و مثال هايى از 

زمين لرزه  ها و طرح هاى عمرانى در دست مطالعه در ايران آورده شده است. 
كتاب           اين  پيشگفتار  در  زلزله)  مهندسى  و  شناسى  زلزله  المللى  بين  ناشر(پژوهشگاه 
مى نويسد: مطالعات تحليل خطر زلزله در ايران در چهار دهه اخير با بهره گيرى از نتايج و 
تجربيات ساير مناطق لرزه خيز جهان انجام شده است. اين تجربيات شامل استفاده 
از مدل هاى تجربى و روش شناسى مطالعات تحليل خطر است. پژوهشگاه بين المللى زلزله 
شناسى و مهندسى زلزله از بدو تاسيس ( 1368) براى توسعه مدل هاى تجربى براى ايران در 
قالب طرح هاى پژوهشى اعضاى هيات علمى تالش نموده است؛ اما نياز به انتشار كتابى كه 
عالوه بر معرفى روش شناسى تحليل خطر زمين لرزه، به ارايه مثال هاى عملى در اين زمينه 
بپردازد، بويژه براى دانشجويان، كارشناسان و مهندسان طراح عالقمند به كار و پژوهش در 
اين زمينه احساس مى شد؛ كه كتاب حاضر مى تواند براى استفاده مشتاقان فارسى زبان اين 

موضوع مورد استفاده و مفيد باشد. 

  اخبار كنفرانس هاى خارجى  اخبار كنفرانس هاى داخلى

 معرفى كتاب

ICEES 2014: International 
Conference on Environmental and 
Earth Sciences
Miami, USA
March 13-14, 2014

ICCERE 2014:  International 
Conference on Civil and Earth 
Resources Engineering
Venice, Italy
April 14-15, 2014

ICEGE 2014: International 
Conference on Earthquake and 
Geological Engineering
Tokyo, Japan
May 29-31, 2014

ICESE 2014: International 
Conference on Earthquake and 
Structural Engineering
Stockholm, Sweden
July 15-16 2014

ICCESE 2014: International 
Conference on Civil and Earth Science 
Engineering
Athens, Greece
August 05-06, 2014

ICESE 2014: International 
Conference on Earthquake and 
Structural Engineering
London, UK
September 04-05, 2014

ICESE 2014: International 
Conference on Earthquake and 
Structural Engineering
Bangkok, Thailand
December 24-25, 2014

ICCSEE 2014: International 
Conference on Civil, Structural and 
Earthquake Engineering
Bangalore, India
December 04-05, 2014
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مقدمه
به   12  :38) محلى  وقت  به   05  :38 ساعت  در 
روز  تهران)  وقت  به  بامداد   17  :08 و  جهانى  وقت 
زمين   (1392 مردادماه   30) ميالدى   2013/08/21
 (MW)لرزه اى با بزرگاى 6/2 در مقياس امواج گشتاورى
در 13 كيلومترى شمال، شمال باخترى سان ماركوس 
جنوب  كيلومترى   279 و  آرام  اقيانوس  نزديكى  در 

مكزيكوسيتى پايتخت مكزيك به وقوع پيوست. 
موقعيت مكانى و سازوكار كانونى زمين لرزه

رومركز اين رويداد در مختصات 16/92 درجه عرض 
سازوكار  باشد.  مى  باخترى  طول  درجه  و 99/38  شمالى 
كانونى اين زمين لرزه براساس گزارش هاى مراكز مختلف 
زلزله شناسى راندگى مى باشد. سازوكار كانونى اين زمين لرزه 

در شكل (1) آورده شده است. 
لرزه زمينساخت منطقه

حاشيه  مكزيك،  ساحل  امتداد  در  لرزه  زمين  اين 
كيلومترى   54  ،(Guerrero)گوئررو در  آرام  اقيانوس 
جنوب  كيلومترى   279 و  مكزيك  آكاپولكوى  خاور 
مكزيكوسيتى و در عمق كم رخ داده. رويداد در نتيجه 
شمال  تراستى(روراندگى)  نوعى  حركت  گيرى  جهت 
خاورى- جنوب باخترى همراه با عمق و سازوكارمطابق با 
لغزش در منطقه فرورانشى آمريكاى مركزى روى سطح 

مشترك تختال(Slab) واقع بر روى مرزهاى ساحلى مكزيك در امتداد اقيانوس آرام به وقوع 
پيوست. در اين عرض جغرافيايى، صفحه كوكوس به سمت شمال- شمال خاورى با آهنگ 

لغزش حدود 67 ميليمتر در سال به سمت صفحه آمريكاى شمالى حركت مى كند.
رخ دادن زمين لرزه ها در طول زون فرورانشى آمريكاى مركزى داراى روند متداولى است. از سال 
1975، 25 رويداد با بزرگى 6 ريشتر يا بزرگتر در شعاع 200 كيلومترى زمين لرزه مورد بحث به وقوع 

پيوسته است كه برخى از آنها شامل موارد زير مى باشد:
  - زمين لرزه مه 2012 ميالدى،130 كيلومترى خـاور كانون زمين لرزه مذكور ، با بزرگى 7,4 

 - زمين لرزه فوريه 1996ميالدى، 175 كيلومترى جنوب خاورى كانون زمين لرزه مذكور، با 
بزرگى 7,1

 -  زمين لرزه سپتامبر 1994ميالدى، 85 كيلومترى خاور كانون زمين لرزه مذكور ، با بزرگى 7,4 
-  زمين لرزه اكتبر 1980 ميالدى، 187 كيلومترى شمال خاورى كانون زمين لرزه مذكور ، با 

بزرگى 7,2 

ى  ناحيه  درون  در  مذكور  زمين لرزه  ضمن،  در 
لرزه گوئررو 1957 ميالدى كه مرز  شكستگى كلى زمين 
است.  مشخص مى كند رخ داده  جنوبى ”گاف گوئررو“ را 
”گاف گوئررو“ناحيه اى از زير زون كوكوس صفحه شمال 
آمريكاست و به منطقه اى مشهور است كه زلزله دستگاهى و 

تاريخى بزرگى را تجربه نكرده است.
لرزه  زمين  آموزترين  عبرت  و  مخربترين  همچنين 
مكزيك براى همه دنيا، زمين لرزه سپتامبر 1985 ميالدى، 

جنوب مكزيك(360 كيلومترى شمال باخترى كانون زمين 
لرزه اخير) است. اين زمين لرزه در منطقه كانونى خسارات 
زيادى به بار نياورد ولى در مكزيكوسيتى (پايتخت) در 380 
كيلومترى شمال كانون باعث كشته شدن بيش از 9500 
نفر و تخريب گسترده ساختمان هاى بلند مرتبه شد، دليل 
تشديد و به تله افتادن امواج در خاكهاى رسوبات درياچه اى 

كف بستر شهر مكزيكوسيتى بود.
كشور مكزيك كه بر روى سه صفحه تكتونيكى بزرگ 
مناطق  فعالترين  از  يكى  كشور  اين  است  گرفته  قرار 
جهان از نظر لرزه  خيزى محسوب مى شود. حركت نسبى 
اين صفحات پوسته اى سبب زلزله هاى متعدد و فورانهاى 
آتشفشانى موردى مى شود. بيشتر سرزمين مكزيك بر روى 
صفحه تكتونيكى آمريكاى شمالى كه به سمت باختر حركت 
مى كند واقع است. بستر اقيانوس آرام در جنوب مكزيك 
بوسيله صفحه كوكوس كه در زير آن قرار گرفته به سمت 
شمال خاورى برده مى شود. زيرا پوسته اقيانوسى نسبتا متراكم است، وقتى بستر اقيانوس آرام 
با پوسته قاره اى سبكتر سرزمين مكزيك مواجه مى شود، بستر اقيانوس به زير صفحه آمريكاى 
شمالى رانده مى شود و درازگودال عميق آمريكاى مركزى را در امتداد ساحل جنوبى مكزيك ايجاد 
مى نمايد. همچنين، در نتيجه اين همگرايى، حركت سرزمين مكزيك كه به سمت باختر است 
ُكند شده و چين خوردگى آن باعث ايجاد رشته كوه جنوب مكزيك و زلزله هاى نزديك ساحل 
جنوبى مكزيك شده است. همين كه پوسته اقيانوسى به سمت پايين كشيده مى شود ذوب 
مى گردد. سپس مواد ذوب شده از طريق نقاط ضعيف روى پوسته قاره اى با فشار به سمت باال 
رانده مى شوند. اين فرايند منطقه اى از آتشفشانها در امتداد جنوب- مركز مكزيك ايجاد كرده 

كه با نام نئوولكانيكا كورديلرا شناخته مى شود.

ه6 ز ن  ز ش  ر ها ز ن  ز ش  ر ا
MW=6/2 گزارش زمين لرزه سى ام مردادماه 1392 شمال، شمال باخترى سان ماركوس، مكزيك، با بزرگاى

آرش اسالمى* و محمد سياوشان**

شكل (1): نقشه موقعيت سازوكار كانونى زمين لرزه 2013/08/21، شمال، شمال 
باخترى سان ماركوس، مكزيك).

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

دايره نشان داده شده اند.
باند  نگارى  لرزه  شبكه  ملى  مركز  هاى  ايستگاه  توسط  ها  زلزله  اين  كه  است  ذكر  قابل 
پهن پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله ثبت و به دقت تعيين محل شده اند كه 

موقعيت ايستگاه ها در نقشه با مثلث مشخص شده است.

نقشه لرزه خيزى ايران در تابستان 92
تهيه و تنظيم: مريم زرگران*

فروروانش منطقه مكران؛ همواره تهديدى بالقوه براى وقوع زلزله و 
سونامى در ايران، پاكستان، عمان و هند محسوب مى شود

روز  مكران"  منطقه  ميالدى  سال 1945  سونامى  تاثير  "مطالعه  تخصصى  نشست 
يكشنيه، 16 تيرماه، توسط دكتر "دين محمد"، استاديار دانشگاه پاكستان، در پژوهشگاه 

برگزار شد.
در اين سخنرانى كه به همت معاونت پژوهش و فناورى و با حضور تعدادى از اعضاى 
هيات علمى  برگزار شد، ضمن مرورى بر اطالعات حادثه مذكور، هدف از آن افزايش 
آگاهى از اثرات سونامى منطقه مكران بر ايران، پاكستان، هند و عمان عنوان گشته و 
فرورانش منطقه مكران به عنوان يك خطر و تهديد بالقوه براى مناطق مذكور عنوان شد.

خبر

* كارشناس پژوهشكده زلزله شناسى
JSEE كارشناس دفتر مجله ى **

* كارشناس شبكه ملى باند پهن كشور
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آخرين شماره ژورنال JSEE منتشر شد
آخرين شماره ژورنال JSEE در 80 صفحه و شش مقاله منتشر شد. مقاالت اين نشريه علمى- پژوهشى كه شماره حاضر آن 

مربوط به زمستان 2012 و چهاردهمين شماره پياپى مى باشد، عبارتند از: 
-Seismic Design Parameters Derived from Typical Near-Fault Strong Motions(Longjun Xu, Hongzhi Zhang,     
Hao Xu, and Lili Xie ), 
-Seismic Vulnerability Assessment and Development of Analytical Fragility Curves for Railroads(Amir   
Banimahd and Freydoon Arbabi), 
-Measuring Pore Water Pressure Variation Inside Saturated Triaxial Specimens of Low-Plastic Composite 
Clay under Strain-Controlled Cyclic Loading (Javad Jalili, Mohammad Kazem Jafari, and Ali Shafiee), 
-Fault Rupture Propagation in Alluvium and Its Interaction with Foundation: New Insights from 1g Modelling   
via High Resolution Optical Image Processing Techniques(Meysam Fadaee, Mohammad Kazem Jafari, 
Mohsen Kamalian, and Seyed Alireza Mustafa),
-Source Study of some Large Earthquakes Occurred in South Eastern Iran (Technial Note) (Mehrdad 
Mostafazadeh and Shobeir Ashkpoor Motlagh, 
-A Simplified Dynamic Analysis of Symmetric Tube Structures Based on Hamilton's Principle (Technial 
Note) (Mohsen Malekinejad and Reza Rahgozar). 

عنوان پروژه  پژوهشي:عنوان پروژه  پژوهشي:   لرزه زمين ساخت البرز غربى (ايران) بر اساس  لرزه زمين ساخت البرز غربى (ايران) بر اساس 
مدلسازى امواج محلى و ناحيهمدلسازى امواج محلى و ناحيه اىاى

مجري: فرزام يمينى فرد*
همكاران: سجاد انصارى**، محمد تاتار***

مدت اجرا: 24 ماه
چكيده:

امكان  به  توجه  با  بزرگ،  هاى  لرزه   زمين  ناحيه  اى  و  محلى  ممان  تانسور  حل 
سريع  تخمين  سيستم هاى  در  آن  از  استفاده  و  محلى  هاى  داده   به  سريع  دسترسى 
خسارت مورد توجه قرار گرفته است. مزيت ديگر مدل سازى شكل موج محلى و ناحيه اى 
به  كه  باشد  مى   متوسط  و  كوچك  هاى  لرزه   زمين  كانونى  سازوكارهاى  تعيين  امكان 
علت انـرژى لـرزه  اى كمتـر آنها نسبت به زمين  لـرزه هاى بـزرگ، در فـواصـل دور 

ثبت نمى  شوند. حل تانسور ممان زمين لرزه هاى محلى و ناحيه  اى در شناخت لرزه  زمين 
ساخت منـاطقى كه ســازوكار كانونى زمين لـرزه ها در آن منــاطق به علت عـدم ثبت 
زمين  لرزه هاى دستگاهى بزرگ قابل محاسبه و تعيين نمى باشد، بسيار حائز اهميت 
مى باشد. با اين حال پيچيدگى  هاى ساختار پوسته و گوشته فوقانى و ميدان امواج 
فركانس باال در مقايسه با امواج حجمى عبورى از گوشته، مدل سازى امواج ناحيه  اى 
زمين  لرزه،  خطر  لحاظ  از  غربى  البرز  منطقه  اهميت  به  توجه  با  سازد.  مى   دشوار  را 
ناشناخته  هاى لرزه  زمين  ساختى و توزيع نسبتاً مناسب ايستگاه هاى شبكه لرزه نگارى 
باند پهن ايران در اطراف آن، اين منطقه جهت تعيين سازوكار كانونى زمين  لرزه  ها با 

استفاده از وارون سازى تانسور ممان انتخاب گرديد (شكل 1).

(شكل 1)

در اين پژوهش با استفاده از لرزه نگاشتهاى ثبت شده در شبكه لرزه  نگارى باند 
پهن پژوهشگاه بين  المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله تانسور ممان 25 زمين لرزه در 
منطقه البرز غربى و مجاور آن با روش وارون سازى محاسبه و سازوكارهاى كانونى 

استخراج شده است (شكل 2). در پايان با كنار هم قرار دادن سازوكار هاى حل شده 
ساخت  زمين  لرزه  پيشين  مطالعات  از  موجود  سازوكار هاى  ديگر  و  پژوهش  اين  در 
منطقه بررسى شده است. در حاشيه جنوبى خزر سازوكار هاى معكوس با عمق كم 
(كمتر از 8 كيلومتر) در مجاورت گسلهاى خزر و البرز محاسبه شده است كه با در 
نظر گرفتن صفحه با شيب به سمت جنوب اين گسلها بعنوان صفحه اصلى معرف 
راندگيهاى كم شيب به سمت جنوب است كه مى تـواند تاييدى ديگر بر غالب بودن 

مولفه فشارى در شمال البرز مركزى و تقسيم لغزش در البرز باشد. 
به سمت غرب در مجاورت منطقه زمين لرزه 31 خرداد 1369 رودبار سازكارهاى محاسبه 
شده متفاوت از سازوكار امتداد لغز چپگرد اين زمين لرزه و حكايت از يك زون گسلى 
پيچيده دارد. در عبور از البرز غربى به سمت تالش در مجاورت گسل هاى ماسوله، سنگاور 
و بزقوش سازوكارهاى حل شده غالبا امتدادلغز مى باشند كه تاييدى ديگر بر وجود زون 
امتداد لغز مهم در اين منطقه است. بنظر مى رسد مولفه هاى امتداد لغز در اين منطقه 
متاثر از حركت انتقالى بلوك خزر به سمت شمال غرب باشد. تنوع سازوكارهاى امتداد 
لغز در اين زون گسلى نيز نشانگر پيچيدگى هاى ساختارى در اين منطقه است. تنها 
سازوكار حل شده در حاشيه جنوبى البرز غربى با در نظر گرفتن امتداد قطعه غربى گسل 
شمال تهران بعنوان صفحه اصلى، معرف حركت امتدادلغز چپگرد در اين منطقه خواهد 
بود. در حاشيه جنوبى البرز غربى دو  سازوكار به دست آمده  با مؤلفه غالب معكوس در 
منطقه زمين لرزه هاى يك خرداد و 11 شهريور 1381 آوج سازوكارى مشابه با سازوكار 
اين زمين لرزه ها دارند اما 5 سازوكار ديگر حل شده در مجاورت گسلهاى كوشك نصرت و 
سلطانيه با در نظر گرفتن امتداد اين گسلها بعنوان صفحه اصلى معرف حركت امتدادلغز 
راستگـرد در شمـال شرق زون گسلى معكـوس مذكور مى بـاشند كه تقسيم لغــزش 

بين گسلهاى امتداد لغز و معكوس در اين منطقه را نشان مى دهند.

(شكل 2)

ش و ژپ ی  ه  شز و ژپ ی  ه  ز

* دانشيار پژوهشكده زلزله شناسى
** دانشجوى كارشناسى ارشد ژئوفيزيك پژوهشگاه

*** دانشيار پژوهشكده زلزله شناسى
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ه8 هقا قا

مقدمه
سالهاست كه در مورد مشكالت كالن شهر تهران بين 
صاحب نظران بحث و گفتگوست و راه حل هاي كوتاه مدت و 
بلندمدت بسياري نيز توسط آنان ارايه و بعضاً نيز اجرا گرديده 
گردد كه اين شهر بزرگ با  است. اما همچنان مشاهده مى 
مشكالت فراوانى دست به گريبان است و دامنه برخى از اين 
مشكالت از جمله مشكل ترافيك روز به روز در حال افزايش 
در سالهاي اخير موضوع انتقال پايتخت به عنوان  باشد.  مى 
حل اساسى براي رفع اين مشكالت توسط برخى از صاحب نظران مطرح  يك راه 
است. اين در حاليست كه نگرانى هاي مشابه، به علت واقع بودن در مناطق زلزله خيز، 
در مورد برخى پايتخت هاي بزرگ ديگر در جهان، از جمله توكيو پايتخت ژاپن و نيز 
برخى شهرهاي بزرگ ديگر كه پايتخت هم نيستند ولى از جنبه هاي ديگر براي كشور 

مربوطه اهميت دارند، مانند لس آنجلس در كاليفرنياي آمريكا نيز وجود دارد.
ها و يا احداث شهرهاي  از سوي ديگر اقداماتى در مورد انتقال برخى پايتخت 
جديد به عنوان پايتخت نيز در دهه هاي اخير در برخى كشورها صورت گرفته است 
كه از آن ميان مى توان به احداث شهر اسالم آباد، پايتخت كنونى پاكستان در سال  
 1960اشاره نمود. جالب توجه اينكه اغلب اين شهرهاي جديد با برنامه ريزي شهري 
خاصى كه براي آنها صورت گرفته داراي رشد كنترل شده بوده اند و هم اكنون هم از 
شهرهاي نسبتاً كوچك و كم جمعيت آن كشورها به حساب مى آيند. به عالوه با اندكى 
دقت در وضعيت فعلى كشورهاي مختلف مى توان دريافت كه در بسياري از كشورهاي 
ريزي خاصى  زمره شهرهاي بزرگ آن كشور نيست و با برنامه  پيشرفته، پايتخت در 
دست         هايى از اين  از گسترش فيزيكى آن نيز جلوگيري شده است. به عنوان نمونه 

مى توان به شهرهاى واشنگتن، بن و كانبرا اشاره نمود.
باتوجه به مطالب فوق به نظر مى رسد كه كوچك بودن پايتخت موضوعى است 
كه توسط متصديان امور در بسياري از كشورها مورد توجه بوده و علت آن هم مزاياي 

فراوانى است كه از اين كوچك بودن حاصل مى گردد. 

نقاط ضعف و مشكالت كنونى كالن شهر تهران
كالن شهر تهران در حال حاضر با مشكالت فراوانى روبروست كه بسياري از آنها 
اساساً به برنامه ريزي و طراحى شهري مربوط مى گردد. اهم اين مشكالت و نقاط ضعف 

از ديدگاه برنامه ريزي شهري به صورت فهرست وار عبارتند از: 
الف – جمعيت بسيار زياد و نرخ رشد باالي جمعيت تهران به علت مهاجرت بى رويه؛

ب – توزيع نامناسب جمعيت در بخشهاي گوناگون شهر؛
آوري  هاي زيست محيطى، اعم از آلودگى هوا، آلودگى ناشى از جمع  پ – آلودگى 

نامناسب زباله، آلودگى هاي صوتى و تصويري و... ؛
ت – تمركز بيش از حد برخى امكانات، از جمله بسياري از ساختمان هاي دولتى، در 

اين شهر كه الزاماً توسط ساكنان خود شهر مورد استفاده قرار نمى گيرند؛
ث – كمبود برخى امكانات اساسى ديگر مانند فضاهاي سبز، فضاهاي تفريحى و... ؛

ج - متناسب نبودن ميزان ارايه خدمات زيربنايى شهري، به ويژه برق و گاز، با تراكم 
جمعيت در بخشهاي گوناگون شهر؛

چ - عدم كفايت سامانه هاي ترابري به ويژه ترابري درون شهري؛ 
ح - گسترش ياقتگى فيزيكى فضاهاي شهري بدون توجه به انواع و سطوح مختلف 

خطرهاي ناشى از زلزله؛

از ديدگاه طراحى شهري نيز مى توان اهم نقاط ضعف و مشكالت را براي 
كالن شهر تهران به قرار زير عنوان نمود: 

الف- عدم توزيع مناسب بافتهاي مسكونى و غيرمسكونى(تجاري، دولتى، تفريحى و...) 
و تداخل آنها در يكديگر؛

ب – عدم تناسب بافت ساختمان ها با شرايط ساختگاهى؛
پ – عدم كفايت مراكز حياتى، شامل بيمارستان ها، مراكز آتش نشانى و مراكز پليس؛

ت – عدم توزيع مناسب مراكز بيمارستانى؛
ث – عدم تناسب عرض معابر با تراكم ساختمان ها در بخش هاي مختلف شهر؛

ج – نبود دسترسى مناسب به بسياري از مراكز حياتى مانند برخى از بيمارستان ها؛

چ– واقع بودن بسياري از مراكز حياتى در پهنه هاي با خطر زياد و بسيار زياد براساس 
نقشه زيرپهنه بندي خطر لرزه اي؛

ح– واقع بودن بسياري از سازه هاي كليدي شريان هاي حياتى، مانند مخازن آب، در 
نزديكى با روي پهنه هاي گسلش؛

خ– عدم توزيع مناسب فضاهاي باز شهري از قبيل پاركها، ميادين ورزشى و مراكز 
تفريحى روباز؛

د– عدم استقرار مناسب مراكز استقرار متصديان شريان هاي حياتى نسبت به يكديگر 
و نسبت به مركز مديريت بحران شهر.

نتايج مثبت انتقال دولت از تهران براي حل مشكالت اين شهر
خارج نمودن آن بخشهايى از دولت كه حضور آنها در تهران الزامى نيست از جنبه هاي 
گوناگون براي رفع نقاط ضعف و حل مشكالت فعلى و جلوگيري از مشكالت بعدي 
توانند اوضاع را بسيار وخيم نمايد، آثار مثبت  آينده، كه در صورت وقوع زلزله مى 

متعددي خواهد داشت.  اهم اين آثار به شرح زير است:
الف-كم شدن جمعيت تهران به ميزان حداقل 20 درصد براساس محاسبات ارايه شده 

مقاله كه به تبع آن از نيازهاي شهري نيز حداقل به همين ميزان كاسته خواهد شد؛
ب -خالى شدن تعداد زيادي از ساختمان هاي موجود حدود 10 درصد ساختمان هاي 
تهران دولتى است و نيز فضاهاي مربوط به تشكيالت دولتى كه امكان استفاده از آنها 

را براي مواردي كه تهران از آن جهات از كمبود رنج مى برد فراهم مى آورد؛
پ -بوجود آمدن امكان نوسازي سريع تر بافت هاي فرسوده اي كه بسياري از بخش هاي 

دولتى، به ويژه در نواحى مركزي و جنوبى شهر در آنها مستقر مى باشند.
ت -كاهش قابل توجه در حجم و مشكالت ترافيك شهري و به تبع آن كاهش آلودگى 
هواي تهران و ساير زيان هاي ناشى از نابسامانى ترافيك از جمله اتالف سوخت، وقت 

استهالك موتور خودروها و غيره؛
ث -گرفتار نشدن مديران و نيروهاي عملياتى مسئول شرايط اضطراري به علت حضور 
نداشتن آنان در تهران و استقرار ايشان در محيط امن شهرك هاي مقاوم و در نتيجه 
بوجود آمدن امكان استفادهء كامل از تمامى توان عملياتى آنها براي كمك به مردم 

تهران و ساير مناطق كشور.

مشكالت احتمالى ناشى از انتقال دولت 
فضايى  در  آن  نمودن  متمركز  و  تهران  از  خارج  به  دولت  انتقال  صورت  در   
مشخص، يعنى يك يا چند شهرك بروز برخى مشكالت امكانپذير است كه بايد توسط 
صاحب نظران مورد بحث و بررسى قرار گيرد. عمده اين مشكالت احتمالى عبارتند از:

 سهولت حمله دشمنان به ساختمان ها و تاسيسات دولت
 عدم تمايل برخى از مردم به انتقال
 دور شدن بخشى از دانشجويان از دانشگاه هاى خود
 تحت تاثير قرار گرفتن مشاغل كاذب در تهران
 .....

بحث تفصيلى درباره اين مشكالت خارج از حوصله اين مقاله مى باشد، ولى با يك 
بررسى اجمالى مى توان پى برد كه هيچيك ازاين مشكالت در برابر فوايد انتقال اهميت 

چندانى ندارند و راه حل هاى مناسبى نيز براى اين مشكالت قابل ارايه مى باشد.

جمع بندى و نتيجه گيرى
با توجه به مطالب ارايه شده در اين يادداشت مى توان نتيجه گرفت كه ساخت   
شهرك ها و انتقال دولت به آنها در مجموع به نفع كشور مى باشد، به ويژه اگر موضوع 
انتقال  اين  تحقق  براى  اقدام  بعالوه  گيرد.   قرار  توجه  مورد  نيز  الكترونيك  دولت 
مثبت  تاثير  نيز  باشد  مى  اساسى  مشكالت  از  يكى  كه  كشور  در  اشتغال  ايجاد  در 
فراوان دارد.  نهايتا اينكه اين امر فرصت بسيار مناسبى براى بكارگيرى خالقيت هاى 
متخصصان ايرانى در تمامى زمينه هاى مرتبط با موضوع و ارايه يك پايتخت نمونه به 

جهان را بوجود مى آورد كه نبايد آن را از دست داد.
 * مقاله اصلى تحت همين عنوان در كتاب مجموعه مقاالت "دومين سمينار ساخت و ساز در پايتخت" 

موجود است.
** دانشيار پژوهشكده مهندسى سازه پژوهشگاه

بررسى احداث شهرك هاي مقاوم در برابر زلزله در مجاورت تهران و انتقال
بخش عمده دولت به آنها به عنوان راه حلى اساسى براي حل مشكالت تهران*

محمود حسينى**  
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آخرين شماره پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
منتشر شد

آخرين شماره پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله در 
80 صفحه و شش مقاله منتشر شد. 

          91 زمستان  به  مربوط  كه  نشريه  از  شماره  اين  مقاالت 
تشخيص  در  آرما  فيلتر  ضرايب  كاربرد  از:  عبارتند  باشد؛  مى 
رويدادهاى لرزه  اى (مصطفى عالمه  زاده و سايه ميرزايى)، بررسى 
آمارى پارامترهاى لرزه  اى در منطقه زاگرس(مهرداد مصطفي زاده)، 
تحت  توپوگرافى  عوارض  لرزه  اى  تحليل  فنى  ادبيات  بر  مرورى 
امواج مهاجم SH (مهدى پنجى، محسن كماليان، جعفر عسگرى 

مارنانى و محمدكاظم جعفرى)، بررسى نشست پى سطحى مستقر 
از  استفاده  با  فـرسوده  هاى  الستيك  تـراشه  به  مسلح  ماسه  بر 
زمانى)،  مجيد  و  عامل سخى  استاتيكى(مسعود  شبه  هاى  تحليل  
پس   ميلگرد  از  استفاده  با  ستون  پاى  گراى  مركز  اتصال  تحليل 
كشيده در سازه  هاى فوالدى (محمدرضا بهارى، سيدحسن امـام و 
محبوبه ميرزايى على  آبـادى) و مرورى بر مخاطـرات ژئـوتكنيكى و 
آسيب هاى سازه  اى در زلـزله  هاى 21 مـردادماه 1391 اهر- ورزقان 

(افشين كالنترى و محمد داودى).
قـابل ذكـــر است كه پـژوهشنـامه زلـزله شناسى و مهندسى زلزله 
يك نشريه علمى- ترويجى است كه در نظام استنادى علوم كشورهاى 

اسالمى (ISC) نمايه شده است.    

طرح موضوع انتقال پايتخت، پاك كردن صورت مساله ارتقاى 
ايمنى در برابر زلزله است

كامبد امينى حسينى*
از  تهران  در  زلزله  ريسك  كاهش 
از  بعد  ويژه  به  كه  است  موضوعاتى 
رودبار   – منجيل  زلزله 1369  رخداد 
بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در همان 
سال ها گروهى از متخصصان و مسووالن 
وقت موضوع انتقال پايتخت را به منظور 
كاهش خطرپذيرى لرزه  اى بعنوان يك 
دادند.  قرار  بحث  مورد  جدى  گزينه 
شهرى  نظام  در  كه  تحوالتى  با  ولى 
و  ريسك  كاهش  با  مرتبط  نهادهاى  توانمندسازى  و  شد  ايجاد  سالها  آن  در  تهران 
مديريت بحران اين گزينه عمال كنار گذاشته شد. پس از زلزله 1382 بم بار ديگر 
انتقال  بحث  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  زلزله  برابر  در  تهران  پذيرى  آسيب  وضعيت 
و  بارها  پايتخت  انتقال  مساله  تاكنون  زمان  آن  از  شد.  مطرح  دوباره  نيز  پايتخت 
بخصوص پس از رخداد هر زلزله اى در كشور، توسط گروه هاى مختلف طرح شده و 
مى شود. اما به نظر مى رسد كه موضوع انتقال پايتخت به داليل مختلف از جمله موارد 

زير بهترين راه حل نباشد:
1- در كشور ايران كمتر نقطه  اى وجود دارد كه در برابر خطر زلزله نسبتاً مصون 
باشد و از زيرساخت هاى الزم براى انجام امور مرتبط با پايتخت ادارى و سياسى 
يا اقتصادى برخوردار باشد. ايجاد چنين زيرساخت هايى نيز با توجه به محاسبات 

هزينه به فايده چندان معقول نيست.
اقتصادى  و  اجتماعى  تبعات  داراى  كشور  از  نقطه  اى  هر  به  پايتخت  انتقال   -2
نيز        دولت  كاركنان  مهاجرت  كشور  نقطه  هر  به  دولت  انتقال  با  است.  مختلفى 
هاى  سال  در  ها  شهرستان  به  دولت  كاركنان  انتقال  تجربه  شود.  انجام  بايست  مى 
اخير چندان موفق نبوده است و عليرغم اصرار دولت وقت به اجراى مصوبه انتقال 
هاى  دستگاه  و  دولت  كاركنان  از  قليلى  تعداد  تنها  ها،  شهرستان  به  دولتى  مراكز 
اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى،  ابعاد  از  نيز  كار  اين  نتيجه  و  شدند  منتقل  اجرايى 

است. نبوده  موفقيت آميز 
شهر  مجاورت  در  نقطه اى  به  پايتخت  كه  نموده  اند  پيشنهاد  محققين  از  برخى    -3
كند،  نمى  حل  تهران  در  را  زلزله  مشكل  تنها  نه  نيز  كار  اين  گردد.  منتقل  تهران 
هاى  هزينه  بر  عالوه  نمايد.  مى  اضافه  فعلى  وضعيت  به  را  بيشترى  معضالت  بلكه 
در  دولتى  هاى  دستگاه  نياز  مورد  هاى  ساختمان  ساخت  براى  نياز  مورد  فراوان 
اطراف تهران، اغلب كاركنان دولت ترجيح خواهند داد كه در شهر تهران سكونت 
نموده و روزانه به محل كار تـردد نمايند؛ نظيـر آنچه در حال حاضر بين تهـران و 
كـرج اتفاق مى افتد. بدين  ترتيب معضل ترافيك، هزينه سوخت، اتالف وقت و بسيارى 
مشكالت ديگر دوچندان خواهد شد. در اين حالت باز هم در صورت رخداد زلزله شهر 
تهران آسيب خواهد ديد و كاركنان دستگاه هاى دولتى كه در تهران زندگى مى كنند 
نيز به تبع آن آسيب مى بينند و در نتيجه امكان حضور در محل كار و انجام وظايف را 

نخواهند داشت كه اين خود نقض غرض از انتقال پايتخت مى باشد.

فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى،  فنى،  متعدد  موضوعات  فوق  موارد  بر  عالوه 
ديگرى نيز وجود دارد كه در خصوص انتقال پايتخت به نقاط ديگر مى بايست مورد 
توجه قرار گيرند كه در مجال اين نوشتار نيست. با توجه به اين موارد به نظر مى رسد كه 
مهمترين كاركرد طرح موضوع انتقال پايتخت در شرايط فعلى ايجاد يك عامل بازدارنده 
و بهانه براى مسووالن ذيربط جهت عدم برنامه ريزى و اجراى اقدامات الزم براى كاهش 
ريسك زلزله در تهران و توانمندسازى ظرفيت واكنش اضطرارى در اين شهر مى باشد 

كه قطعا مى تواند نتايج منفى متعددى را حاصل نمايد.
بدين  ترتيب با توجه به آسيب  پذيرى باالى شهر تهران در برابر زلزله و احتمال 
باالى رخداد زمين لرزه در اين شهر، بجاى انجام بحث هاى بى حاصل انتقال پايتخت، 
زلزله  بحران  مديريت  و  پيشگيرى  جامع  طرح  اجراى  و  روزرسانى  به  با  است  الزم 
در شهر تهران، اقدامات الزم را در بازه زمانى معقولى جهت ارتقاى ايمنى اين شهر 
در برابر زلزله به انجام رساند. بديهى است كه تدوين و اجراى اين طرح فرايندى 
(نظير  باالدستى  نهادهاى  حمايت  صورت  در  ليكن  است،  بعدى  چند  و  پيچيده 
كسب  را  الزم  اطمينان  آن  اثربخشى  و  اجرا  به  نسبت  توان  مى   مجلس)  و  دولت 
نمود. از نظر هزينه و قابليت اجرا نيز اجراى اين طرح در مقايسه با طـرح انتقـال 
مختلف  طـرح هاى  اولـويت  بندى  امكان  است.  متعددى  مـزيت هاى  داراى  پايتخت 
مطروحه در طرح هاى جامع پيشگيرى ومديريت بحران با توجه به اثربخشى آنها 
در كاهش تلفات و خسارات نيز بعنوان يكى از مزاياى چنين طرح هايى محسوب 
مى  گردد تا در حداقل زمان بتوان بيشترين مزايا را از اجراى آنها با حداقل هزينه 
كسب نمود. بديهى است در تدوين، اجرا و پايش چنين طرح هايى حضور نهادهاى 
زلزله  مهندسى  و  شناسى  زلزله  المللى  بين  پژوهشگاه  نظير  دانشگاهى  و  تحقيقاتى 
ضرورت دارد تا اجراى برنامه كاهش ريسك دچار انحراف نگردد؛ اتفاقى كه پيشتر 
در خصوص طرح جامع تهران و برخى طرح هاى مشابه نظير اصالح بافت فرسوده 

رخ داد و بر معضالت موجود در اين خصوص افزود.
* دانشيار و رييس پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهشگاه

سخنرانى «پاسخ هاى دقيق تر بدون صرف هزينه محاسباتى 
بيشتر براى  تحليل هاى تاريخچه زمانى واقعى» برگزار شد

هاى  تحليل  براى  بيشتر  محاسباتى  هزينه  صرف  بدون  تر  دقيق  هاى  "پاسخ 
يكشنبه، 23 تيرماه  روز  صبح  كه  بود  اى  سخنرانى  عنوان  واقعى"  زمانى  تاريخچه 
1392 توسط آقاى دكتر "آرام سروشيان"، عضو هيات علمى پژوهشكده مهندسى 

سازه، در سالن اصلى پژوهشگاه انجام شد. خالصه سخنرانى به صورت زير اسـت: 
اى قابل  رفتار سازه ها همواره ديناميكى است، كه به خصوص در مسائل لرزه 
ساده سازى به رفتار استاتيكى نيست. نتيجتاً، به خصوص با توجه به اهميت رفتار 
و  زمانى  تاريخچه  تحليل  اى،  لرزه  هاى  طراحى  هاى  ظرفيت  برآورد  در  غيرخطى 
انتگرال گيرى مستقيم گام به گام الزمه شناخت  غير آزمايشگاهى رفتار سازه ها در 
برابر زلزله است. پاسخ هاى حاصل از انتگرال گيرى تقريبى و همواره متناظر هزينه 
هاى  محاسباتى قابل توجه است. از طرفى در تحليل هاى واقعِى مبتنى بر روش 
تقريبى، آگاهى هر چند تقريبى، ولى حتى االمكان دست باال، از تقريب الزم بوده، 
در كنار تقريبى بودن محاسبات اجزا محدود، اجزا مرزى و . . . موضوع  مطالعات 

 ادامه در صفحه 16گسترده اى در دهه هاى گذشته بوده است. 
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شمالى- جنوبى مى باشند و گسل جديد آن كه با  اسفنديار، گسل نايبند كه عموماً 
اين زلزله ديده شد در 5 كيلومترى طبس كه شمالى جنوبى مى باشد.

گزارش پيش لرزه ها و پس لرزه ها 
قبل از وقوع زلزله پيش لرزه اى گزارش نشده و منطقه آرام بوده است .پس لرزه هاى 
اّول  است. روز  بوده  حدود 5  آنها  بزرگترين  كه  پايين  بزرگى  با  عموماً  طبس  زلزله 
وقوع حادثه در طبس 23 پس لرزه و روز دّوم 7 پس لرزه و روز سّوم 3 پس لرزه و در 

ديهوك نيز 7 پس لرزه ثبت شده است.
سابقه ى زلزله خيزى منطقه 

استان خراسان از مناطق زلزله خيز شديد كشور ايران است و هر چند سال يكبار 
زلزله اى با بزرگى بيش از 6 در يكى از نقاط اين استان روى مى دهد. ولى تاريخ طبس 
كه شهرى در حاشيه كوير است سابقه ى زلزله ى شديدى ندارد. طبس شهرى خشت و 
گلى با قدمت بيش از هزار سال بود و در آن ابنيه ى خشت و گلى قديمى مانند مسجد 
دومنار، مسجد جامع و ارك طبس وجود داشته كه يك زلزله شديد كافى بود تا آنها را 
خراب كند. فقط گويا 300 سال قبل زلزله اى موجب خرابى گلداسته هاى مسجد شده 
است. عدم ذكر وقوع زلزله در اين شهر در مدارك تاريخى مستند و پابرجاى شهر تا قبل 
از زلـزله ى 57 ، نشان مى دهد كه زلـزله در محلى كه از نظر زلـزله خيزى آرام فـرض 

مى شده رخ داده است. نكته ى بسيار قابل توجه اين است كه: 
آرام بودن فعلى نقطه اى حتى يك آرامش هزار ساله دليل بر مصون بودن آن از خطر 

زلزله ى قوى نيست خصوصاً كه در حوالى آن سابقه ى زلزله قابل توجه موجود باشد.

ن10 ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د نیا ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د یا

تعداد كشته هاعمقبزرگازمانمحل وقوعماه

تير

 1500 نفر؟4:137جنوب خاورى آمل، مازندران- 1336.4.11

261 نفر7:286.511آوج ( شمال رزن- همدان) – 1381.4.1

يك نفر21:365.910جنوب خاورى جهرم ( فارس) – 1382.4.19

داد
مر

؟؟17:547.6چابهار ( سيستان و بلوچستان) – 1326.5.13

191 نفر؟22:436.6شمال باخترى نهاوند ( همدان) – 1337.5.25

200 نفر4:226.410شمال خاورى كالله ( استان گلستان) – 1349.5.8

1300 نفر20:527.314جنوب خاورى كرمان( استان كرمان) – 1360.5.6

16:536.410اهر- ورزقان ( آذربايجان شرقى)- 1391.5.21

307 نفر17:036.310اهر- ورزقان ( آذربايجان شرقى)- 1391.5.21

يور
هر
ش

؟؟15:586.8باختر قائن( خراسان جنوبى) – 1326.6.31

12200 نفر؟22:507.2باختر بوئين زهرا( استان قزوين) – 1341.6.10

12 هزار نفر14:177.412دشت بياض( جنوب خاورى گناباد، خراسان رضوى) – 1347.6.9

150 نفر10:576.48فردوس( خراسان رضوى) – 1347.6.10

15 هزار نفر19:057.49جنوب خاورى طبس ( يزد) – 1357.6.25

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

يادبود سى و پنجمين سالروز زلزله طبس (25 شهريور 1357 )
حدود ساعت 7 و 36 دقيقه بعدازظهر 57/6/25 (ساعت 15 و 35 دقيقه و56  
يكى  وسيله ى  به  خراسان  استان  سپتامبر 1978)  گرينويچ) (روز 16  وقت  به  ثانيه 
از بزرگترين زلزله هاى قرن اخير ايران به لرزه درآمد و شهرزيبا و تاريخى طبس با 
سابقه ى بيش از يكهزار سال قدمت بكلى ويران و 30 آبادى خراب و به 100 آبادى 
ديگر خسارت وارد شد. خسارت هاى عمده ى اين زلزله در شعاع 30 كيلومترى طبس 
بود و در تهران به فاصله ى مستقيم 540 كيلومتر و در مشهد به فاصله ى مستقيم 
380 كيلومتر احساس شد. تلفات عليرغم جو هيجان زده ى آن زمان رقمى بيش از 

15 هزار كشته را نشان مى داد. 
مركز و عمق كانونى زلزله ى طبس 

اين   km 5  عمق جغرافيايى E 40/57 و  طول  جغرافيايى N 35/33 و  عرض 
را  ديهوك  حوالى  و  اصلى  ديده ى  خسارت  منطقه ى  شرقى  جنوب  عموماً  مختصات 
نشان مى دهند كه خسارتها و شدت زلزله در آنها به مراتب كمتر از طبس بوده است. 
بزرگى زلزله ى طبس را USGS با امواج سطحى در ابتدا MS=7/7 گزارش كرد 
وشدت زلزله طبس در محدوده ى20 كيلومترى آن با مقياس مركالى حداكثر حدود 
 Xبرآورد شده است و در مجاورت گسلى كه با زلزله ى طبس ديده شد در خسروآباد 
كه نزديكترين آبادى به گسل مى باشد، يك ديوار سالم به جاى نمانده. شدت زلزله 

بر اساس مشاهدات صورت گرفته از منطقه چنين برآورد شد: 
- طبس، خسروآباد، كريت، فهالنج بينX,IX؛ 

- ديهشك، دشتغران، امامزاده سلطان،جعفرآباد (متروكه) مزرعه طلوعى، ابراهيم 
آباد، تقى آباد: بينIX,VIII؛  

 - الهه آباد، جنت آباد، چمنزار، ده نو فاطمه برات، بهشت آباد (متروكه) و اصفهك 
بينVIII,VII؛  

 - ديهوك، حسين آباد (متروكه)، هادى آباد، همت آباد (شرق طبس)، و نصيرآباد: 
بينVII,VI؛  

گسل همراه با زلزله ى طبس 
مهم  گسلهاى  ندارد.  چندانى  فاصله ى  نايبند  گسل  منطقه ى  از  طبس  شهر 
گسل  اصفهك،  گسل  كلركوه،  گسل  داور،  گسل  كلمرو،  گسل  كوهبانان،  گسل  آن، 

دهم شهريور امسال
 51مين سالروز وقوع زلزله بويين زهرا 

گرامى باد
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مخرب ترينمخرب ترين   زلزله هاى تاريخى ايران زلزله هاى تاريخى ايران  در در 

منطقه آذربايجان شرقى قرار داردمنطقه آذربايجان شرقى قرار دارد
مهدى زارع* 

امروز اولين سالروز وقوع زلزله هاى دوگانه اهر- ورزقان 
است.   91 مرداد   21 تاريخ  در  شرقى  آذربايجان  استان  در 
زلزله اول در ساعت چهار و پنجاه و سه دقيقه بعد از ظهر 
بزرگاهاى   با  ترتيب  به  دقيقه  سه  و  پنج  ساعت  دومى،  و 

بزرگاى 6,4 و ديگرى ساعت 6,3 رخ داد. 
 اين زلزله 307 نفر كشته بر جاى گذاشت و پس لرزه هاى آن 
هم از نظر تعداد و هم از نظر اندازه در طى يك سال گذشته 
كمتر شده اند و هشت روز قبل در روز 13 مرداد نيز پس لرزه اى 
با بزرگاى 3,4 در پهنه رومركزى زمين لرزه ورزقان پس لرزه 
ديگرى رخ داد. برآورد مى شود كه اين پس لرزه ها مى توانند 

تا حدود شش ماه ديگر نيز ادامه داشته باشند.
هاى  زلزله  اين  در  اهر،  جنوب  گسله  پهنه  از  قطعه   دو 
دوگانه  فعال شد. از نظر ارتباطات در هفته اول بعد از زلزله  
در پهنه كانونى هيچ دسترسى به تلفن همراه وجود نداشت. 
زلزله ورزقان بيشترين ميزان تلفات را در روستاى باجه باج 
تلفات  دليل  شدند،  كشته  نفر  روستا 44  آن  در  كه  داشت 
و   سنتى  بافت  و  مركزى  پهنه  به  روستا  اين  نزديكى  زياد، 
بسيار نامقاوم روستا بودو شهرهاى ورزقان، اهر، هريس در 
فاصله هاى به ترتيب حدود 15، 25 و 35 كيلومترى كانون 
زلزله بودند كه هريك آسيب هايى در اين زلزله هاى دوگانه 

تحمل كردند.
جمله  از  هـريس،  و  اهـر  ورزقان،  هاى  خانه  از  بـرخى 
حال  در  (كه  مهر  مسكن  هاى  خانه  و  ورزقان  فرماندارى 
بيمارستان  و  ديدند  متفاوت  هاى  آسيب  بودند)  ساخت 
آسيب  بود  شده  افتتاح  زلزله  از  زودتر  يكسال  كه  هريس 
سد  خوشبختانه  شد.  خارج  دهى  سرويس  از  و  ديد  جدى 

ستارخان اهر آسيب مهمى نديد.
زلزله اى به بزرگاى 6,4 ريشتر و 307 نفر كشته متاسفانه 
زلزله  برابر  در  ايمنى  اول  مراحل  با  هنوز  كه  داد  نشان 
فاصله بسيارى داريم.  ساختمان هاى موجود در بسيارى از 
شهرستان هاى كشور تاب آورى كافى در مقابل ريسك زلزله 
را - حتى زلزله هايى با بزرگاى كمتر از 6,5- ندارند، چراكه 
جديدا  اگر  يا  و  اند  شده  ساخته  سنتى  صورت  به  اساسا  يا 

احداث شده اند بر پايه طراحى و اجراى مهندسى نبوده اند.
تاريخى  هاى  زلزله  مخربترين   كه  باشيم  داشته  ياد   به 
شهر  تاريخى  هاى  (زلزله  شرقى  آذربايجان  منطقه  ايران در 
تبريز) قرار دارد و با توجه به موقعيت گسل شمال تبريز، در 
تبريز  شمال  گسل  پهنه  در  ورزقان  مشابه  زلزله  كه  صورتى 
اتفاق بيفتد، در تبريز و شهر هاى اطراف خسارت هاى جدى 
چنين  رخداد  از  قبـل  تا  اميـدواريم  داريم. البته  انتظـار 
زمين لرزه هاى مخربى ايمنى محيط هاى زندگى ما در برابر 
و  امروز  وضع  از  باالتر  بسيار  هايى  لرزه  زمين  چنين  ريسك 
دنياى  امروز  درسطح  شده  شناخته  استانداردهاى  حد  در 

پيشرفته باشد.  
  

* دانشيار پژوهشكده زلزله شناسى 

روزى  چنين  در  پيش  سال  يك  است.  ماه  مرداد  امروز 21 
قلب زمين در آذربايجان لرزيد و ايران به سوگ نشست. در همين 
گرماى آتشين مرداد ماه بود كه خانه هاى مردم در اهر، ورزقان، 
زلزله  دو  خبر  ريخت.  فرو  حوالى  اين  روستاى   500 و  هريس 
پياپى باالى 6 ريشترى در آذربايجان همه را شوكه كرد. مردم 
سراسر ايران حماسه "همدلى" آفريدند و سيل كمك هاى مردمى 
به مناطق زلزله زده روان شد. مسووالن هم سعى كردند از اين 
تحويل  و  بازسازى  دهم،  دولت  مسكن  وزير  نمانند.  عقب  قافله 
واحدهاى مسكونى دايم را ظرف 45 روز وعده داد. دولت براى بازسازى خانه هاى ويران شده و آسيب ديده دست به 

كار شد. 
آوار و خرابى ها بين 60 تا صد درصد ارزيابى شد، بيش از سيصد نفر زير آوارها مدفون شده و سه هزار نفر مجروح 
شدند، 800 ميليارد تومان خسارت مالى هم تاوان مضاعف ساخت و سازهاى غيراصولى در اين خطه بود. اما امروز و 
در آستانه سالگرد اين واقعه مسووالن با افتخار از پايان بازسازى مناطق زلزله زده به طور موفقيت آميز خبر مى دهند. 
گزارشى كه پيش رو داريد، ضمن معرفى و مرورى بر زلزله 21 مرداد ماه 1391 آذربايجان، به بررسى وضعيت كنونى 

اين منطقه نيز مى پردازد.
و اما شرح ماوقع: زلزله هاي اول آذربايجان در روز 21 مرداد ماه و به فاصله 11 دقيقه از هم، اولي با بزرگاي 6/2 و 
ديگري 6/3 در مقياس ريشتر آمد، بيش از 300 كشته و 3000 زخمي و 800 ميليارد تومان خسارت برجاي گذاشت. 
كه بنا به گزارش مقدماتي گروه شناسايي پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله بخش اعظم ساختمان هاي 
مسكوني موجود در مناطق روستايي و شهرستاني يادشده، ساختمانهايي با مصالح خشتي و گلي يا مصالح بنايي بدون 
رعايت جزيي ترين ضوابط فني بوده است. عدم رعايت مقررات فني و سنگيني مصالح بكار رفته سبب شده تا از بين 
بيش از 500 روستاي موجود در محدوده اين سه شهرستان (اهر- ورزقان- هريس) بالغ بر 200 روستا دچار خسارات 
شديد تا خسارات صددرصدي گردند. در ساختمان  هايي كه انتظار رعايت ضوابط و معيارهاي فني از آنها مي  رفت نيز 
عدم رعايت مواردي چون ضوابط اتصال اجزاي غيرسازه  اي به سازه يا تغييرشكل هاي قابل توجه سازه موجب گرديد تا 

آسيب  هاي قابل توجهي در اين ساختمان ها ايجاد شود.
چند ماه پس از اين زلزله دوگانه، زلزله ديگرى كه در روز 17 آبان ماه در همين ناحيه بوقوع پيوست، اگرچه 
خوشبختانه خسارت جاني در پي نداشت، اما به گفته “فريبرز طرالني”، رييس شوراي شهر ورزقان، سبب فروريختن 

دوباره خانه هاي بازسازي شده گرديد.
طرالني افزود: خانه هايي كه در زلزله هاي 21 مرداد ماه آسيب ديده و در اين مدت تعمير شده بودند بار ديگر در 

زلزله 17 آبان فروريختند و اين حادثه ثابت كرد، خانه  هاي آسيب  ديده قابليت تعمير و بازسازي را نداشته  اند. 
با استناد به گفته رييس شوراي شهر ورزقان، نكته اي كه اينجا قابل تامل مي  نمايد، كيفيت بازسازي  هاست. با 
توجه به قول وزير راه و شهرسازي دولت دهم، مهندس "علي نيكزاد" مبني بر امكان بازسازي و تحويل واحدهاي 
مسكوني ظرف 45 روز كه در مراسم كلنگ زني بازسازي مناطق زلزله زده در زغن آباد، درست يك هفته پس از وقوع 
زلزله روز 21 مرداد توسط وى عنوان شد؛ وقوع زلزله دوم آذربايجان شرقي و فروريختن مجدد ساختمان  هاي بازسازي 
شده، حاكي از آن است كه توجه به امر ايمن سازي و مقاوم سازي، در نگاه مسووالن مورد توجه شايسته قرار نمي  گيرد. 

بديهي است كه شتابزدگي و سرعت عمل و عدم توجه به كيفيت بازسازي صحيح در نگاه مسووالن غالب است. 
در حال حاضر نيز پس از گذشت يك سال از اين واقعه، استاندار آذربايجان شرقى ضمن مثبت ارزيابى كردن روند 
بازسازى و عبور از شرايط بحران مى گويد: توانستيم به نيازمندى هاى ضرورى مردم پاسخ دهيم و مصمم هستيم در 

سالگرد زلزله ارسباران، پايان بازسازى مناطق زلزله زده را اعالم كنيم.
"احمد عليرضابيگى" با بيان اين كه در موضوعات مختلف، در وضعيت خوبى به سر مى بريم، افزود: سكونت دايم 

مردم، مهم ترين دغدغه ما در مناطق زلزله زده بود كه خوشبختانه در حال حاضر هيچ نگرانى از اين بابت نداريم.
اما اظهارنظرهاى اهالى روستاهاى زلزله زده درباره ى خدمات دولت متفاوت است؛ و تنها چيزى كه در صحبت هاى 

همه آن ها مشترك مى نمايد، گله مندى از ناقص بودن خانه ها است.
بنا به گفته دبير جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران: كمك هاى دولتى براى اتمام خانه ها كافى نيست و افرادى 
كه پول نداشته باشند (كه تعدادشان هم كم نيست)، نمى توانند خانه خود را تكميل كرده و ساكن شوند. طورى كه 

هنوز عده زيادى در كانكس ها زندگى مى كنند.
"عليرضا سعيدى" مى افزايد: يكى ديگر از مشكالت زلزله زدگان پس از يكسال اين است كه خانه هاى ساخته شده 
فاقد حمام و دستشويى هستند. براى ساخت طويله هم مقرر بود به اهالى وام در چند نوبت پرداخت شود كه تاكنون فقط 
يك نوبت پرداخت شده است. اين در حاليست كه براى تمامى وام هاى پرداختى دولت از زلزله زدگان سفته دريافت كرده 

و آنها را بصورت زنجيره اى ضامن يكديگر كرده است. وضعيت برق و آب هم هنوز با اختالل مواجه است.

مرورى بر زلزله 1391 اهـــر- ورزقــان  و شرايط كنونى منطقه 
به بهانه سالگرد وقوع آن

 يك سال گذشت، مردم آذربايجان همچنان بى خانمان هستند
گزارش از: پروانه پيشنمازى
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و  شرقى  آذربايجان  استان  در  تاريخ 91/5/21  در  رخداده  بزرگ  زلزله  دو 
در محدوده شهرستان ورزقان، توسط ايستگاه هاى مركز ملى شبكه لرزه نگارى 
باند پهن ايران ثبت شده است. همچنين كليه پس لرزه هاى با بزرگاى بيش از 
در  است.  شده  بزرگا  و  محل  تعيين  شبكه  اين  توسط  نيز  لرزه  زمين  اين   2/0
اين  رومركز  تا  شبكه  ملى  مركز  هاى  ايستگاه  نزديكترين  موقعيت   ،(1) شكل 
فاصله 100  با  گرمى  هاى  ايستگاه  اساس  اين  بر  است.  شده  داده  نشان  زلزله 
كيلومتر، ماكو 210 كيلومتر و زنجان 250 كيلومتر پوشش مناسبى را جهت 

ثبت لرزه هاى ناشى از اين حوادث و پس لرزه هاى آن ايجاد كرده اند.

و  ثبت  دنيا  لرزه نگارى  معتبر  هاى  آژانس  كليه  توسط  ورزقان  زلزله هاى 
گزارش گرديده است. در شكل زير موقعيت رومركز دو زلزله رخداده كه توسط 

مراكز لرزه نگارى مختلف گزارش گرديده نشان داده شده است. 
در  جدول زير روند ثبت پس لرزه ها در ايستگاه گرمى كه به فاصله 100 
كيلومترى كانون زمين لرزه قرار دارد نشان داده شده است. الزم به ذكر است 
كه تنها پس لرزه هايى كه بزرگاى بيش از 2/0 داشته اند توسط كارشناسان مركز 

ملى شبكه لرزه نگارى باند پهن ايران تعيين محل گشته اند.
همچنين در جدول زير ليست حوادث اصلى و كليه پس لرزه هايى كه توسط مركز 

ملى شبكه لرزه نگارى باند پهن ايران تعيين محل شده است نشان داده شده است.
موقعيت مكانى پس لرزه هاى ثبت شده توسط مركز ملى شبكه در شكل (2) 

نشان داده شده است.

تاريخ ميالدي تاريخ شمسي ايستگاه تعداد ثبت تك ايستگاهي
8/11/2012 91/5/21 GRMI 545
8/12/2012 91/5/22 GRMI 548
8/13/2012 91/5/23 GRMI 549
8/14/2012 91/5/24 GRMI 351
8/15/2012 91/5/25 GRMI 257
8/16/2012 91/5/26 GRMI 289
8/17/2012 91/5/27 GRMI 209
8/18/2012 91/5/28 GRMI 175
8/19/2012 91/5/29 GRMI 146
8/20/2012 91/5/30 GRMI 125
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توزيع حوادث تك ايستگاهي ثبت شده در ايستگاه گرمي

تجزيه و تحليل زلزله هاى دوگانه اهر-ورزقان و پس لرزه هاى آن
انوشيروان انصارى*

12

شكل (1): موقعيت نزديكترين ايستگاههاى مركز ملى شبكه لرزه نگارى باند پهن ايران از 
رومركز زلزله هاى 91/5/21

شكل 2: موقعيت پس لرزه هاى ثبت شده توسط مركز ملى شبكه لرزه نگارى باند پهن ايران

برگزارى  دوره تاريخ تمدن اسالم ويژه اعضاى هيات علمى
دوره معرفتى "تاريخ تمدن اسالم" ويژه اساتيد و اعضاى هيات علمى، نيمه مردادماه سال جارى در پژوهشگاه برگزار گرديد. اين دوره چهار روزه كه به همت شوراى 
هم انديشى فرهنگى پژوهشگاه در روزهاى 14و15و21و22 مردادماه با همكارى نهاد مركزى نمايندگى مقام معظم رهبرى در سالن كنفرانس طبقه ششم پژوهشگاه برگزار شد؛ 

داراى امتياز براى اعضاى هيات علمى بود.
قابل ذكر است كه هدف از برگزارى اين دوره آشنايي با چيستي؛ شاخصه ها، عناصر و سازه هاي فرهنگ و تمدن اسالمى؛ شناسايي چگونگي شكل گيري، عوامل موثر، مباني، 
منابع و سرچشمه هاي فرهنگ و تمدن اسالمى؛ تبيين نقش آموزه هاي اسالمي؛ قرآن، سنت و همچنين عالمان در شكل گيري فرهنگ و تمدن اسالمي؛ معرفى نقش ايرانيان 

و شيعيان در شكل گيرى فرهنگ و تمدن اسالمى و شناسايي فرايند، ادوار، فراز و فرود و آسيب هاى تمدن اسالمى عنوان گرديد و " آقاى دكتر واسعى" مدرس دوره مذكور بود.

سخنرانى تخصصى "بررسى ساز و كار كانونى و گسيختگى زمين لرزه 21 مرداد1391 اهر- ورزقان"
سخنرانى تخصصى "بررسى ساز و كار كانونى و گسيختگى زمين لرزه 21 مرداد1391 اهر- ورزقان" روز يكشنبه، 24 شهريورماه توسط دكتر "عليرضا علينقى" در پژوهشگاه ارايه شد. 
اين سخنرانى كه با محوريت لرزه زمين ساخت ايران و بويژه بررسى سازو كار كانونى و گسيختگى زمين لرزه 21 مرداد ماه 1391 اهر- ورزقان بود، با حضور دانشجويان، 

متخصصان و اعضاى هيات علمى پژوهشگاه برگزار شد.  
قابل ذكر است كه دكتر علينقى دانش آموخته رشته زلزله شناسى و محقق موسسه علوم زمين دانشگاه پتسدام آلمان مى باشد.

 اخبار

ن ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د نیا ا ا ی  ه  ز ه  ر وا د یا

* استاديار پژوهشكده زلزله شناسى و مدير شبكه ملى لرزه نگارى باند پهن
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 خبر

سومين دوره آموزشى «روشهاى تحليل ديناميكى و اصول آيين نامه اى تحليل 
لرزه اى سازه ها»  برگزار مى گردد

سومين دوره آموزشى - تخصصى «روشهاى تحليل ديناميكى و اصول آيين نامه اى 
تحليل لرزه اى سازه ها»  در روزهاى 6 و 7 آبان ماه 1392 در پژوهشگاه برگزار مى گردد.
هدف از اين دوره كه توسط پژوهشكده مهندسى سازه و با همكارى گروه آموزش هاى 
كوتاه مدت پژوهشگاه برپا مى گردد؛ معرفى اصول كاربردى تحليل ديناميكى سازه ها و 

بكارگيرى نرم افزارهاى موجود مى باشد.
چهارمين دوره آموزشى - تخصصى « تحليل خطر زمين لرزه » برگزار مى شود

چهارمين دوره آموزشى - تخصصى « تحليل خطر زمين لرزه» روزهاى هشتم و نهم 
آبان ماه 92 در پژوهشگاه برگزار مى شود.

هدف از اين دوره كه توسط پژوهشكده زلزله شناسى با همكارى گروه آموزش هاى 
كوتاه مدت پژوهشگاه برپا مى گردد؛ توسعه دانش كاربردى و تقويت بنيه علمى مديران، 
كارشناسان و دانشجويان مرتبط با موضوع زلزله شناسى مهندسى و مهندسى زلزله مى باشد.
پنجمين دوره آموزشى «زلزله شناسى و شبكه هاى لرزه نگارى»  برگزار مى گردد

پنجمين دوره آموزشى - تخصصى «زلزله شناسى و شبكه هاى لرزه نگارى»  از 5 

تا 7 آذر ماه 1392 در پژوهشگاه برگزار مى گردد.
هدف از اين دوره كه توسط پژوهشكده زلزله شناسى و با همكارى گروه آموزش هاى 
كوتاه مدت پژوهشگاه برپا مى گردد؛ توسعه دانش كاربردى و تقويت بنيه علمى مديران، 

كارشناسان و دانشجويان مرتبط با موضوع زلزله شناسى مى باشد.

پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى در كشور برگزار مى شود
پژوهشگاه روز يكشنبه، دهم آذرماه، پانزدهمين مانور سراسرى " زلزله و ايمنى " 
را با همكارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، سازمان صدا و سيما و جمعيت 

هالل احمر برگزار مى كند.
هدف از اجراى اين مانور كه همه ساله در روز 8 آذر در مدارس سراسر كشور 
آمادگى  ايجاد  و  زلزله  مورد  در  آموزان  دانش  آگاهى  سطح  افزايش  شود،  مى  برگزار 
براى انجام واكنش هاى صحيح و سريع در برابر آن، آشنايى دانش آموزان با زلزله و 
چگونگى مقابله با آن جهت ايجاد آرامش روانى و برانگيختن حس كنجكاوى دانش 

آموزان نسبت به پديده هاى طبيعى است.
ايجاد فرهنگ ايمنى و مقاوم سازى و نيز كاهش تلفات و خسارات ناشى از زلزله، 

از جمله ديگر اهداف سيزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى مى باشد.

 برنامه هاى آتى پژوهشگاه

ادامه يادداشت از صفحه 1...
اين زلزله همه ى روستاهاى شهر رى و طالقان را هم در كوه ها و هم در دشت هاى مسطح كامال تخريب كرد. در طالقان فقط سى 
نفر زنده ماندند. يك روستا كامال در زمين لغزه مدفون شد و در شهر رى 150 روستا تخريب كامل شدند. كوهى در نزديكى رى ترك 
خورد و در آن ناحيه چشمه ى آب ايجاد شد. خسارات به سمت شمال غربى تا ديلم و به سمت جنوب تا قم و كاشان ادامه داشت 
و احتماال در اصفهان و همچنين در غربى ترين نقطه تا بغداد هم احساس شد. احتماال زلزله با يك افت غيرعادى تراز آب در درياى 
مازندران همراه بوده است كه قبل از زلزله گزارش شد. سال 1177 ميالدى: زلزله اى در امتداد شيب هاى جنوبى البرز در تهران تا 

قسمت شمالى رى به وقوع پيوست. شهرهاى قزوين و رى به شدت تخريب و مردم بسيارى كشته شدند. سال 1665 ميالدى: زلزله 
اى قدرتمند در دماوند و اطراف آن رخ داد و بسيارى از ساختمان ها تخريب شدند. سال 1665 ميالدى: زلزله اى بزرگ در جنوب 
مازندران مناطق شميرانات و دماوند در شرق تهران را كامال تخريب نمود. تقريبا 70 روستا در سمت شرق جاجرود در مسيرى از دماوند 
تا سمنان و در ادامه تا دامغان منهدم شدند و فقط در دماوند 500 نفر كشته شدند. كاروانسراى جاجرود تخريب شد و در تهران هم 
30 نفر جان خود را از دست دادند. حتى يك خانه هم در پايتخت از آسيب در امان نماند و پس لرزه هاى آن وحشت بسيارى در ميان 
مردم تهران ايجاد نمود. خسارت در تهران نيم ميليون تومان تخمين زده شد. تعدادى از ساختمان هاى عمومى در آمل، سارى و دامغان 

آسيب ديدند و فروريزش سنگ ها در رودهاى هراز و تاالر مسير آب را مسدود نمود. 
همانگونه كه اشاره شد تهران از 150 سال پيش تاكنون زلزله ى مهيبى را تجربه نكرده است، ولى شمار زلزله هاى مهيب در اطراف 

اين شهر كه ناشى از فعاليت هاى تكتونيكى البرز باشد كم هم نبوده است. 
مرورى بر زلزله هاى تاريخى و همچنين وجود گسل هاى فعال فراوان در پهنه ى شهر تهران اهميت بحث زلزله در اين شهر را به 
خوبى نمايان مى كند. مطالعات نشان مى دهند كه گسل هايى همچون گسل مشاء، گسل شمال تهران، و گسل هاى شمالى و جنوبى رى 
توان لرزه زايى بااليى دارند. اگر از ديدگاه هاى مختلف به موضوع وقوع زلزله در پايتخت بنگريم، مسائل مختلفى كه آسيب هاى وارده 
را تشديد مى كنند نيز قابل تامل هستند. نواحى شمالى و مرتفع تهران كه در كوهپايه ى سنگى واقعند مستعد زمين لغزه و مناطقى 
در جنوب با آبرفت هاى اشباع مستعد روانگرايى مى باشند. انرژى هاى مضاعف ناشى از نزديكى به گسل ها نيز احتماال به سازه ها وارد 

خواهد شد و بحث حوزه ى نزديك هم مطرح است.   
اوضاع ساختمان ها و سازه هاى شهر تهران هم تعريف چندانى ندارند. بر اساس آمارهاى موجود حدود نيمى از ساختمان هاى تهران 
غير اسكلتى هستند و جزو سازه هاى بتنى و فوالدى به حساب نمى آيند. ساختمان هاى با مصالح بّنايى كه فاقد كالف هاى افقى و قائم 
باشند نيز هيچ شانسى در برابر زلزله ندارند. بسيارى از اين ساختمان ها اماكن عمومى همانند مراكز درمانى و آموزشى بوده و همچنين 
بسيارى از مراكز انتظامى نيز از ايمنى كافى برخوردار نيستند. بر اساس آمارهاى موجود به صورت تقريبى بيش از60 مركز آتش نشانى، 
يكصد مركز پليس، 200 بيمارستان، 90 ارگان دولتى و سه هزار مدرسه و 200 مركز دانشگاهى در تهران فعاليت مى كنند كه ايمنى 
آنها در برابر زلزله به صورت كارشناسى و جامع بررسى نشده است. اين در حاليست كه در صورت وقوع زلزله  ى احتمالى، بسيارى از 
اين مراكز بايد به منظور خدمت رسانى فعاليت داشته باشند. همچنين تاسيسات آبى، برقى و مخابراتى نيز معموال در زلزله هاى مهيب 
آسيب هاى جدى را متحمل مى شوند و فرسودگى آنها مى تواند بحران هاى پس از زلزله را در شهر ايجاد نمايد. راه ها و پل هاى موجود 
در تهران كه جزو شريان هاى حياتى در شرايط بحران هستند نيز از مقوالت مهم پايتخت هستند. در تهران حدود دويست و پنجاه 
پل وجود دارد كه آسيب پذير بودن آنها در زلزله منجر به قطع راه ها و عدم امكان خدمت رسانى به موقع خواهد شد. از طرف ديگر 
تاسيسات خطرناكى در شهر وجود دارند؛ از جمله پااليشگاه و مراكز پتروشيمى و كارخانجات كه بيش از 800 واحد را تشكيل مى دهند.

در نهايت واقعيت فعلى شهر تهران مبين آن است كه توسعه ى اين شهر به سرعت در حال انجام است و اجازه ى ساخت و ساز 
به ساختمان هاى بلند مرتبه حتى در گذرهاى باريك نيز داده مى شود؛ اين در حاليست كه توجه چندانى به توسعه ى روش ها و سيستم 
هاى كاهش خطر زلزله نمى شود. همه موارد ياد شده و مرور وضعيت شهر تهران از نقطه نظر زلزله شناسى و لرزه خيزى، ساختمان ها و 
ساخت و سازها، طراحى شهرى و سازه هاى موجود، شريان هاى حياتى و... سوال قابل تاملى را در ذهن پديد مى آورد و آن اينكه واقعاً 

و بى رودربايستى اگر در تهران زلزله بيايد چه خواهد شد؟
سردبير

          
  

به بهانه هفته كاهش بالياى 
طبيعى، هفدهمين كارگاه 
آموزشى "زلزله و ايمنى" 

برگزار شد
  پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و 
مهندسى زلزله به مناسبت هفته كاهش 
بالياى طبيعى، هفدهمين كارگاه آموزشى 
"زلزله و ايمنى" را از تاريخ 28 مهر لغايت 

اول آبان 1392 برگزار نمود. 
در  كه  روزه  چهـار  كــارگاه  اين  در 
فرهنگسراى رازى شهر تهران برگزار شد، 
آموزان مقاطع دبستان، راهنمايى و  دانش 
دبيرستان از طريق آموزش هاى چهره به 
زمين،  ساختار  مانند  موضوعاتى  با  چهره 
زلزله و روش هاى آمادگى در برابر آن در 
سه مرحله قبل، هنگام و بعد از زلزله آشنا 
شده و آموزش هاى نجات و امداد و نحوه 
اطفـا حــريق در زمـان زلـزله فـرضى را 

فرا گرفتند. 
از  ها  آموزش  اين  كه  است  ذكر  قابل 
از  استفـاده  كالس،  بـرگزارى  طـريق 
تجهيزات چند رسـانه اى آمـوزشى مانند 
فيلم، ماكت و همچنين بازى هاى آموزشى 

به دانش آموزان ارايه گشت. 
شايان ذكر است اين كارگاه همچون 
هاى  آموزش  گروه  توسط  گذشته  هاى  سال 
همگانى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 
و مهندسى زلزله و با مشاركت فرهنگسراى 
رازى شهردارى تهران، جمعيت هالل احمر 
استان تهران و سازمان آتش نشانى برگزار 

گرديد. 

ه ز ه  هو ز ه  و
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از معاونتاز معاونت ها و پژوهشكدهها و پژوهشكده ها چه خبر؟ها چه خبر؟
تمامى فعاليت هاى مذكور در بازه زمانى 92,3,15 

تا 92,6,15 مى باشند
معاونت آموزش و تحصيالت تكميلى

گروه آموزش هاى همگانى اين معاونت برنامه ريزى و 
برگزارى جلسات متعدد و نيز تهيه مواد و محتواى آموزشى 
كارگاه  هفدهمين  برگزارى  جهت  كارشناسانش  توسط 
جلسه  دو  جارى،  سال  مهرماه  در  ايمنى  و  زلزله  آموزشى 
كميته برنامه ريزى مانور جهت برنامه  ريزى و هماهنگى براى 
برگزارى پانزدهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى در مدارس 
(10 آذرماه سال جارى) و مشاركت در تهيه پوستر آن و نيز 
برنامه ريزى و برگزارى دو جلسه جهت اجراى ششمين تمرين 
سراسرى زلزله و ايمنى (ارديبهشت 1393) در مهدكودك ها را 

در كارنامه سه ماهه خود دارد.
در بخش مديريت تحصيالت تكميلى برگزارى جلسات 
مصاحبه دكتراى سال 93-92 و ورود نتايج مصاحبه به پورتال 
92-91؛   دوم  نيمسال  امتحانات  برگزارى  سنجش؛  سازمان 
جهت  تكميـلى  تحصيالت  شـوراى  جلسه   5 بـرگزارى 
مصوبات  پيگيرى  و  آموزشى  مسائل  مورد  در  گيرى  تصميم 
شورا؛ انجام امور مربوط به قرارداد حق التدريس اعضاي هيأت 
علمي پژوهشگاه (نيمسال دوم 92-91 و نيمسال تابستان 92-

91)؛ تصويب دروس نيمسال اول 93-92 در شوراى تحصيالت 
تكميلى؛ برنامه ريزى و تنظيم كالسهاى نيمسال اول 93-92؛ 
دانشجوى  نفر   42 و  دكترا  دانشجويان  نفر   17 از  نام  ثبت 
نامه  پايان  جلسه   4 برگزارى  الورود؛  جديد  ارشد  كارشناسى 
دانشجويان كارشناسى ارشد؛ برگزارى 9 جلسه دفاع از رساله 
دكترا و دفاع پروپوزال؛ برگزارى جلسات پژوهش2 دانشجويان 
دكترا؛ برگزارى جلسات ارائه سمينار دانشجويان دكترا؛ برگزارى 
جلسات ارائه سمينار دانشجويان كارشناسى ارشد؛ انجام امور 
مربوط به فراغت از تحصيل 3 نفر دانشجوى كارشناسى ارشد 
و 4 نفر دانشجوى دكترا از جمله فعاليت هاى اين بخش بوده و 
طى مدت مذكور پنج دانشجو در مقطع كارشناسى ارشد و چهار 

دانشجو در مقطع دكترا فارغ التحصيل شدند.
معاونت پژوهش و فناورى

مديريت امور پژوهشى:  فعاليت هاى صورت گرفته در 
راستاى امور مربوط به كميته اجرايى نظارت بر عملكرد شامل: 
استنادى  پايگاه  براى  پژوهشى  موسسات  آمار  فرم  تكميل 
پرسشنامه  تكميل  و  آمار  تهيه  و   (ISC) اسالم  جهان  علوم 
مربوط به بند دال قانون بودجه جهت دفتر مديريت سمات. 
فعاليت هاى صورت گرفته در راستاى مديريت امور پژوهشى 
پژوهشى  هاى  پروژه  وضعيت  رسانى  بروز  و  پيگيرى  شامل: 
اعضاى هيات علمى در كارنامه  ها و بانك اطالعاتى پروژه  هاى 
هيات  اعضاى  كارى  ساعات  ماهانه  گزارش  ارائه  پژوهشى. 
علمى به رياست محترم پژوهشگاه. كنترل وضعيت اعتبارات 
پروژه هاى پژوهشى به منظور تاييد يا رد درخواستهاى خريد 
و پرداخت. برگزارى سه جلسه شوراى پژوهشى و فن آورى و 
تصويب نه پروژه پيشنهادى جديد و نيز تصويب شش گزارش 
به  مربوط  بعدى  هاى  پيگيرى   و  پژوهشى  پروژه هاى  نهايى 
پهنه  در  اي  لرزه  پتانسيل  "برآورد  شرح:  به  تصويبى  موارد 
زاگرس بر اساس تحليل پارامترهاي لرزه خيزي و سينماتيك 
«شكنندگي  زاده)،  مصطفى  مهـرداد  (دكتر  ها»  لـرزه   زمين 
قاب هاي خمشي بتن مسلح معمولي و متوسط تحت تحريكات 
چندمولفه اي زلزله و ارائه روش مقاوم سازي تركيبي ستون 
تسنيمى)،  عباسعلى  (دكتر  آنها»  اي  لرزه  رفتار  بهبود  براي 
«بررسي عددي ضربه ناشي از برخورد سيال با سقف مخازن 
«فرگشت  و  گودرزى)  محمدعلى  (دكتر  مايع»  ذخيره 
ساختاري گسل هاي عرضي و نقش آنها در لرزه خيزي زاگرس» 

(دكتر خالد حسامى آذر).

افزار  نرم  در   JSEE جديد  پايگاه  ايجاد  كتابخانه  در 
كتابخانه و نمايه سازى و ورود اطالعات 200 مقاله ژورنال در 
نرم افزار؛ افزايش مجموعه كتاب هاى الكترونيكى در نرم افزار و 
سازماندهى  كاربران؛  براى   PDF عنوان  از 1578  بردارى  بهره 
كتاب  چاپى، 202  التين  كتاب  عنوان   30 اطالعات  ورود  و 
افزايش 20  نمايشگاه؛  از  چاپى  فارسى  كتاب  و40  الكترونيكى 
عنوان پايان نامه، سمينار و هشت عنوان طرح پژوهشى چاپى و 
فايل به مجموعه و آماده سازى منابع؛ فراهم آورى و به روزرسانى 
تمديد  ميالدى؛   2013 التين  الكترونيكى  نشريه  عنوان   62
اشتراك برنامه Plaxis براى گروه ژئوتكنيك از طريق كتابخانه 
و اعتبار نزد شركت فالحت مهر؛ ارايه خدمات آنالين از طريق 
ايميل و .Google Doc به كاربران براى دريافت و ارسال منابع 
الكترونيكى و به روز رسانى وبالگ كتابخانه؛ اشتراك با شركت 
بوم سازه (Civilica) براى تهيه مقاالت فارسى كنفرانس ها براى 
وايلى  نشريات  مجموعه  اكانت  خريدارى  و  تهيه  متقاضيان؛ 
ناشر  از  نشريات  آورى  فراهم  و  كاربران  به  مقاالت  ارايه  براى 
مذكور براى مجموعه؛ تهيه پكيج از 202 عنوان فايل كتاب هاى 
و  ارديبهشت 92  كتاب  نمايشگاه  در  شده  تهيه  الكترونيكى 
انتشار خبرنامه شماره 20 از تازه هاى كتابخانه و ويژه نمايشگاه 
بر روى سايت، وبالگ و اينترانت پژوهشگاه از جمله فعاليت هاى 

اين بخش بوده است.
در بخش پردازش و خدمات رايانه اى: بررسى روزانه 
صحت  از  اطمينان  و  اينترنت  سرعت  گراف  و  سرورها  كليه 
برقرارى سرويس هاى اصلى. كنترل و بررسى مداوم سيستم 
سخت افزارى (ارســال كننده و دريــافت كننده) سـرويس 
دستگاه  راديويى  دستگاه  نقص  رفع  و  جابجايى  اينترنت. 
و  مديريت  آن.  فنى  سرويس  و  دكل  روى  اينترنت  گيرنده 
مانيتورينگ مداوم پهناى  باند اينترنتى پژوهشگاه به منظور 
و   Mail سرور  افزار  سخت  بررسى  اينترنت.  بهينه  توزيع 
پيگيرى تهيه RAM جايگزين RAM سوخته و بررسى مداوم 
براى  پيگيرى  و  آن  درست  كاركرد  جهت  الزم  تنظيمات  و 
ارتقاء و افزايش امكانات سخت افزارى اين سيستم. نگهدارى 
هاى  همايش  و  جلسـات  در  شـركت  شبكه.  تجهيزات  كليه 
سيستم جامع و نرم  افزارهاى كاربردى وزارت علوم تغيير كليه 
آنتى  ويروس  هاى سرورها به نسخه جديد با تغييرات جديد در 
در  ها  سرويس   و  سرورها  كليه  ساعت  تنظيم   License تعريف
هاى مورد نياز بررسى وضعيت سرور Web براى انجام  زمان 
و  علمى  هيات  سرور  از   Backup گرفتن عمومى  روابط  امور 

نرم  هاى  سيستم  نگهدارى  و  پشتيبانـى   .CD روى  آن  ثبت 
افزارى خـاص نصب شده در پژوهشگاه شامل نرم  افـزارهاى 
كتابخانه، اتوماسيون آموزش، اتوماسيون هيات علمى و نرم افزار 
هاى  سيستم  سخت  افزارى  تعميرات  و  نگهدارى  كارگزينى 
نياز  مورد  نرم  افزارهاى  و  عامل  سيستم  ارتقاء  و  اى  رايـانه 
براى همكاران. نگهدارى و تعمير و پيگيرى خدمات پشتيانى 
كليه پرينترها و اسكنرهاى موجود. نگهدارى سايت رايانه  اى 
دانشجويان. طراحى و پياده  سازى وب سايت جديد پژوهشگاه 
خارجى  سايت  و  اطالع  رسانى  پايگاه  مستمر  روزرسانى  به  و 
بازه  در  بخش  اين  هاى  فعاليت   جمله  از  پژوهشگاه  داخلى  و 

زمانى تعريف شده بود.

معاونت برنامه ريزى و پشتيبانى
برنامه،  دفتر  در  گرفته  صورت  هاى  فعاليت  مهمترين 
و  تفصيلى  بودجه  تصويب  شامل:  تشكيالت  و  بودجه 
بودجه  برآورد  و  تهيه  91؛  سال  تفصيلى  بودجه  اصالحيه 
دارائى هاى  تملك  نامه هاى  موافقت  تهيه  92؛  سال  تفصيلى 
سرمايه اى سال 92؛ پيگيرى امور تخصيص و اعتبارات جارى 
و عمرانى از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و معاونت نظارت 
به  ارائه  جهت  بودجه اى  و  مالى  گزارشات  تهيه  راهبردى؛ 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و معاونت نظارت راهبردى؛ 

در  اطالعات  بانك  بروزرسانى  و  كارگزينى  احكام  بررسى 
سازمانى  واحد  و  پست  تغييرات  انجام  و  بررسى  تشكيالت؛ 
كاركنان در صورت درخواست براساس طبقه بندى مشاغل و 
شرايط احراز؛ بررسى مواردى از قبيل شرايط ادامه تحصيل، 
فرم هاى  بررسى  و  جمع آورى  ...؛  و  تحصيلى  مدرك  ارتقاء 
ارزيابى عملكرد سه ماهه اول سال 92؛ جمع بندى فرم هاى 
ارزشيابى كاركنان سال هاى 90 و 91؛ پيگيرى مجوز سهميه 
و  استخراج  فناورى؛  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  از  استخدامى 

مطالعه قوانين و مقررات بودجه اى و تشكيالتى بوده است.

پژوهشكده زلزله  شناسى
گزارش  ها و پروژه  هاى مصوب: دريافت ابالغيه تصويب 
پروژه هاى پژوهشى پيشنهادى" فرگشت ساختارى گسل هاى 
خالد  (دكتر  زاگرس»  خيزى  لرزه   در  آنها  نقش  و  عرضى 
نامتجانس  هاى  ويژگى  تشريح  و  شناسايى   » آذر)؛  حسامى 
غير  مقياس  اساس  بر  زاگرس  منطقه  گسلى  هاى  سيستم 
نسبى و كميتى غير تصادفى» دكتر مهرداد مصطفى زاده در 

جلسه شوراى پژوهشى پژوهشگاه. 
البرز  در  ساخت  زمين  "لرزه  يافته:  خاتمه  پروژه هاى 
غربى بر اساس مدلسازى امواج لرزه اى» (دكتر فرزام يمينى 
فرد)؛ «تعيين ساختار پوست ه اى و عمق موهو در البرز غربى 
«(دكتر محمد تاتار)؛ « تعيين كرنش و نرخ لغزش در طول 
گسل هاى جنباى شمال غرب ايران (ناحيه تبريز) با استفاده 
جلسه  در  آذر)  حسامى  ”(خالد   GPS هاى  گيرى   اندازه  از 

شوراى پژوهشى پژوهشگاه.
پنج  با  پژوهشكده  پژوهشى-آموزشى  شوراى  جلسات: 
با  مهندسى  شناسى  زلزله  گروه  جلسه  مصوبه؛   31 و  جلسه 
چهار جلسه و 9 مصوبه؛ جلسات گروه هاى لرزه  زمين  ساخت و 

زلزله شناسى هر كدام با يك جلسه و يك مصوبه.  
آزمايشگاه: "جمع آورى داده هاى مرحله آخر و جمع آورى  
 CMG-6TD 8 دستگاه لرزه نگار شامل پنج دستگاه لرزه نگار
و سه دستگاه شتابنگار CMG-5TD نصب شده در ارتباط با 
زلزله شهرستان سراوان»؛ «جمع آورى داده  هاى مرحله آخر 
و جمع آورى 9 دستگاه لرزه نگار CMG-6TD نصب شده در 
آورى   جمع  و  «بازديد  گوهران»؛  شهرستان  زلزله  با  ارتباط 
اطالعات دستگاه هاى شبكه لرزه نگارى حوزه سدهاى مسجد 
سليمان و گتوند در قالب پروژه ارتباط با صنعت»؛ «بازديد 
نگارى  لرزه  شبكه  هاى  دستگاه  اطالعات  ماهانه  آورى  جمع  و 
سدآزاد در قالب پروژه ارتباط با صنعت»؛ «بازديد و جمع  آورى 
در  ژاوه  سد  نگارى  لرزه   شبكه  هاى  دستگاه  اطالعات  ماهانه 
قالب پروژه ارتباط با صنعت»؛ «بازديد و جمع آورى ماهانه 
قالب  در  داريان  سد  نگارى  لرزه   شبكه  هاى  دستگاه   اطالعات 
گيرى  اندازه  هاى  آزمايش  «انجام  صنعت»؛  با  ارتباط  پروژه 
آرايه  اى با هشت دستگاه لرزه نگار CMG-6TD در نه آرايش 
در شهرستان اراك در قالب پروژه ارتباط با صنعت»؛ «انجام 
 CMG-6TD آزمايش هاى اندازه  گيرى  با 15 دستگاه لرزه نگار
به منظور شناسائى و بررسى رفتار زمين لغزش ها با استفاده 
به  مشرف  لغزش  زمين  روى  بر  محيطى  ارتعاشات  ثبت  از 
سد لتيان به مدت يكماه در قالب پروژه پژوهشى»؛ «انجام 
  CMG-6TD آزمايش هاى اندازه  گيرى با 3 دستگاه لرزه نگار
با  ارتباط  پروژه  قالب  در  تهران  الهيه  در  واقع  ساختمان  در 

صنعت»
پروژه  گزارش  انتشار  و  چاپ  انتشاراتى:  هاى  فعاليت 
پژوهشى با عنوان "تعيين ساختار سه بعدى پوسته در منطقه 
بم به روش توموگرافى زمين  لرزه هاى محلى» (مجرى پروژه: 
محمد تاتار، همكار: زينب جدى). چاپ و انتشار گزارش پروژه 
پژوهشى با عنوان ”تغييرات جانبى سرعت در گوشته بااليى 
در منطقه تصادمى شمال شرق ايران» (مجرى پروژه: محمد 
انتشار  كاويانى).  ايوب  و  متقى  خليل  سيد  همكاران:  تاتار، 

ر14 با را با ا
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بازديد  «گزارش  عنوان  با  پژوهشگاه  سايت  وب  در  گزارش 
در  بشاگرد)  (گوهران  ايرر  زلزله  از  شناسايى 92/2/29  فنى 
92/2/21 با بزرگاى Mw 6.2 “ (تهيه كنندگان: دكتر مهدى 

زارع و دكتر انوشيروان انصارى).
پژوهشكده مهندسى سازه

بر  طـراحى  "روش  مصوب:  هاى  پروژه   و  ها  گزارش 
مبنـاى ارزش در طـراحى لـرزه  اى سـازه اى" (دكتر منصور 
آناتومى  و  بهينه  فوالدى  تاب  كمانش  "مهاربند  فر)،  ضيايى 
هاى شكنندگى آن" (دكتر فريدون اربابى)؛" بررسى  منحنى 
مخازن ذخيره  سقف  با  سّيال  از برخورد  ناشى  ضربه  عددى 
اى  لرزه   تقاضاى  اى  مقايسه  گودرزى)؛"بررسى  (دكتر  مايع" 
آرمه  بتن  بزرگراهى  هاى  پل  در  خارجى  برشى  كليدهاى 
رفتارى  "بررسى  افشين كالنترى)؛  (دكتر  مورب"  و  معمولى 
غيرخطى  رفتار  به  توجه  با  طيف  ارائه  و  ثانويه  هاى  سيستم 
(دكتر  ثانويه"  سيستم  با  اوليه  سيستم  اندركنش  و  سازه 
ساختمان-  اى  لرزه   رفتار  "بررسى  آشتيانى).  غفورى  محسن 
تاثير  "بررسى  عشقى)؛  ساسان  (دكتر  كالفدار"  آجرى  هاى 
اى  لرزه  رفتار  بر  مكان  تغيير  كنترل  ضوابط  اعمال  چگونگى 
ساختمان الغر با قاب خمشى ويژه"(دكتر مجيد محمدى)؛ 
با  فوالدى  خمشى  قاب هاى  در  اتصال  چشمه  جزييات  ارائه   "

تيرهاى با عمق نابرابر" (دكتر بهرخ هاشمى حسينى).
شوراى  و  ها  گروه  توسط  تخصصى  هاى  جلسه   جلسات: 
پژوهشى آموزشى پژوهشكده سازه در راستاى نيل به اهداف 

ذيل تشكيل گرديد: 
اولويت هاي  راستاي  در  پژوهشي  هاي  فعاليت  سازماندهي 
برنامه راهبردى پژوهشگاه و حمايت از فعاليت  هاي پژوهشي 

تخصصى گروه  ها؛
هاى  (فعاليت   پژوهشكده  جارى  موارد  پيشبرد  و  بررسى 
آزمايشگاه، درخواست  هاى اعضاى هيات علمى  و امور ادارى 

پژوهشكده).
مصوب  هاى  پروژه   هاى  آزمايش   انجام  آزمايشگاه: 
با  ارتباط  هاى  پروژه   هاى  آزمايش   انجام  پژوهشى،  شوراى 
صنعت، نگهدارى و كاليبراسيون دوره اى تجهيزات آزمايشگاه 
سازه، ارائه مشاوره به مجريان پروژه ها در خصوص طراحى و 
اجراى آزمايش ها، آموزش دانشجويان براى كار با دستگاه  هاى 
عمرانى  طرح هاى  دفتر  با  همكارى  بارگذارى،  و  بردارى  داده  
هاى  آزمايشگاه   پروژه  به  مربوط  هاى  آزمايش   انجام  زمينه  در 
هاى  اولويت   طبق  آزمايشگاه  برنامه  اجراى  و  تهيه  پيشرفته، 
تعيين شده پژوهشكده سازه، همكارى با آزمايشگاه پژوهشكده 

مهندسى ژئوتكنيك.
ارتباط با صنعت: تهيه جزئيات فني بهسازي تدريجي 
ساختمان هاي مصالح بنائي (كارفرما: سازمان نوسازي توسعه 

و تجهيز مدارس كشور)؛ طرح پژوهشي بهينه سازي بلوك هاي 
مهار ( كارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز ايران)؛ به روز 
رسانى سند باالسرى تدوين ضوابط و معيارهاى فنى بخش 
سازه و زلزله (كارفرما: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى 
رئيس جمهور)؛ مديريت طرح بهسازى لرزه اى ساختمان هاى 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  عالى  آموزش  مراكز  و  دانشگاهها 
فناورى( كارفرما: وزارت علوم، تحقيقات و فناورى)؛ مطالعات 
دارالسياده  و   دارسالم  ساعت،   برج  ساختمان  سنجى  رفتار 
رضوى)؛  قدس  آستان  (كارفرما:  رضا(ع)  امام  مطهر  حرم 
بهبود عملكرد لرزه  اى مخزن كامپوزيتى 5000 مكتر مكعبى 
گرمدره (كارفرما: شركت آب و فاضالب استان البرز)؛ تدوين 
راهنما و دستورالعمل طراحى لرزه اى شبكه و خطوط فاضالب 
نامه هاى معتبر بين المللى و  رو بر اساس استانداردها و آيين 
بومى سازى آنها (كارفرما: شركت فاضالب تهران)؛ مطالعات 
ريزپهنه بندى خطر لرزه  اى و مديريت بحران در محدوده شهر 

ساري( كارفرما: اداره كل مسكن و شهرسازى مازندران). 
فعاليت  هاى آموزشى: مصاحبه آزمون شفاهى دكترى 
كه  داوطلب  نفر  از 40  بيش  براى  تحصيلى92-93  سال  در 
در  امر  اين  بودند.  گذرانده  موفقيت  با  را  آزمون  اول  مرحله 
شوندگان  مصاحبه  از  تن   26 معرفى  و  انتخاب  به  نهايت 
تحصيالت  واحد  به  دكترى  مقطع  در  تحصيل  ادامه  جهت 
تكميلى پژوهشگاه انجاميد. همچنين تصويب پيشنهاد رساله 

كارشناسى ارشد 13 نفر از دانشجويان ورودى سال1391. 

پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك
پروژه  هاى مصوب: "بررسى روند توسعه گسلش شيب 
از  استفاده  جعفرى)؛"  غيردانه  اى" (دكتر  هاى  خاك   در  لغز 
اندركنش  مطالعه  در   (PML) يافته  تطبيق  كامًال  اليه  هاى 
روش هاى  "بهبود  داودى)؛  خاكى–پى" (دكتر  سد  ديناميكى 
اندركنش سينماتيكى در فرآيند ارزيابى لرزه  اى سيستم هاى 

خاك سازه" ( دكتر جهانخواه).
همگن  غير  توزيع  "بررسى  يافته:  خاتمه  هاى  پروژه  
فشار آب حفره اى در مصالح مخلوط رس–سنگدانه" (دكتر 
جعفرى)؛ "ارتقاء دستگاه 3 محورى تناوبى پژوهشگاه" (دكتر 

شفيعى و دكتر جعفرى).
جلسات: شوراى پژوهشكده با 12 جلسه و 25 مصوبه؛ 
شوراى گروه مهندسى پى و ابنيه ژئوتكنيكى با 8 جلسه و 
15 مصوبه؛ شوراى گروه مخاطرات زمين شناختى با 5 جلسه 
و 6 مصوبه؛ شوراى گروه ژئوتكنيك لرزه  اى و ديناميك خاك 

و سنگ با 6 جلسه و 9 مصوبه.
آزمايشگاه: آزمايشات ديناميك خاك پروژه پل خليج 
فارس؛ انجام آزمايشات ژئوفيزيكى در پروژه ريزپهنه بندى شهر 
اراك؛ ساخت و توسعه دستگاه جابجايى سنج ديجيتال خاك؛ 

انجام آزمايشات ژئوتكنيكى مورد درخواست از سوى دانشگاه 
مهندسى  پژوهشكده  آزمايشگاه  با  همكارى  صنعت؛  و  علم 
سازه؛ انجام آموزش هاى عملى به دانشجويان مقطع كارشناسى 
ارشد پژوهشگاه (ادوات آزمايشات ژئوتكنيكى و ژئوفيزيكى)؛ 
انجام كليه آزمايشات مرتبط با پروژه هاى پژوهشى مصوب و 
جارى اعضاى محترم هيات علمى پژوهشكده؛ ارائه توضيحات 

و معرفى توانمندى هاى آزمايشگاه به بازديدكنندگان.
ارتباط با صنعت: پروژه ريزپهنه بندى شهر كرج؛ پروژه 

ريزپهنه بندى شهر اراك و داودآباد.

پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران
گزارش ها و پروژه هاى: " بررسى نقش سازنده زنان در 
هاى ناشى از زلزله» (دكتر ياسمين ايزدخواه)؛  كاهش آسيب 
«تعيين شاخص ها و معيارهاى ارتقاء سطح ايمنى كالبدى شهر 
در برابر زلزله» (دكتر محسن غفورى آشتيانى و دكتر كامبد 
امينى حسينى). انجام طرح «مطالعات برآورد آسيب پذيرى و 
مسائل اجتماعى و اقتصادى و ارزيابى ريسك زلزله» مربوط به 
پروژه جهانى تهيه نقشه ريسك زلزله (GEM-EMME)؛ تهيه 
گزارش نهايى طرح «مطالعه و بررسى الگوهاى مناسب رفتارى 
در برابر زلزله (با تاكيد بر پناه گيرى)» كارفرما: مركز مطالعات 

و برنامه ريزى شهر تهران؛
هاى آموزشى: ارائه پيشنهاد دو دوره تخصصى  فعاليت 
تحت عناوين "مديريت خطرپذيرى و بحران" و "پيشگيرى و 
مديريت بحران زلزله" به معاونت پيش  بينى و پيشگيرى سازمان 
مديريت بحران كشور.  همچنين پذيرش دانشجو در دومين 
دوره مقطع كارشناسى ارشد رشته مهندسى عمران- مهندسى 

زلزله (زمينه خطرپذيرى) براى سال تحصيلى 92-93؛
هاى  نشست   در  مقاله  ارائه  انتشاراتى:  هاى  فعاليت  
AESOP/ مشترك  كنگره  (نظير  كنفرانس ها  و  تخصصى 

ACSP در شهر دوبلين كشور ايرلند - تيرماه 1392)؛ چاپ 
 Iranica Journal :مقاالت همكاران در ژورنال هاى علمى نظير
 Disaster Management:،of Energy & Environment
  Medical Preparedness, Response and Homeland
بين- كنفرانس هاى  در  همكاران  مقاالت  پذيرش  Security؛ 
المللى نظير: دهمين كنفرانس ملى آمريكا در مهندسى زلزله
ملى– همايش  كميته  در  مشاركت  ها:  فعاليت   ساير 
منطقه  اى زلزله بم سال 1392؛ مشاركت در برنامه هاى صدا 
تهيه  زلزله؛  برابر  در  ايمنى  فرهنگ  گسترش  براى  سيما  و 
زمينه  در  پژوهشگاه  هاى  فعاليت  و  ها  برنامه  از  اى  خالصه 
كاهش خطر زلزله و بهبود فرايند مديريت بحران جهت طرح 
ابنيه،  زمين،  هاى  اليه   لغزش  زلزله،  مخاطرات  كارگروه  در 

ساختمان و شهرسازى. 

15 ر با را با ا

در جلسه رابطين مانور مطرح شد:
برگزارى مانور سراسرى زلزله، توسط باالترين مقام آموزش و پرورش به مدارس كشور بخشنامه مى شود

به منظور برجسته سازى اهميت آموزش هاى مواجهه صحيح با زلزله؛ مقرر شد ضرورت برگزارى ساالنه مانور سراسرى زلزله و ايمنى از طرف باالترين مقام مسوول در آموزش و پرورش به مدارس 
سراسر كشور بخشنامه شود.

در هفتمين جلسه رابطين مانور سراسرى زلزله و ايمنى كه روز سه شنبه 26 شهريور در پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله برگزار شد؛ بر ضرورت قرار گرفتن مانور سراسرى زلزله و 
ايمنى در تقويم اجرايى مدارس نيز تاكيد و مقرر شد نماينده آموزش و پرورش دو كد مربوط به برگزارى دوره هاى مرتبط با اصول ايمنى زلزله مشتمل بر 38 ساعت را براى استفاده مدارس اعالم نمايد. 
برگزارى مانور در فصول مختلف سال عالوه بر برگزارى ساالنه آن، تاكيد بر آموزش هاى مانور و پناهگيرى صحيح و خروج اضطرارى و نيز پرهيز از برنامه هاى نمايشى در مدارس به استثناى مدارس 

نمونه اى كه با حضور مسووالن مانور برگزار خواهند كرد از جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود.
تشكيل تشكلى در مدارس در دو مرحله كوتاه و بلند مدت در قالب شورا، كميته و يا گروه در مدارس جهت تامين ايمنى دانش آموزان در برابر خطرات ناشى از زلزله كه راهكار مناسب آن توسط 

نماينده آموزش و پرورش در كميته برنامه ريزى مانور طى دو هفته ارايه مى گردد از ديگر موضوعات مهم مطرح شده در اين جلسه بود.
در اين جلسه همچنين پيشنهاد شد استان ها به منظور ارزيابى مانورهاى ساليانه، از امكانات دانشگاهى در قالب پايان نامه دانشجويان استفاده كنند.

همچنين در اين جلسه شركت كنندگان بر ضرورت پيش بينى اعتبار مالى ويژه توسط سازمان مديريت بحران كشور به منظور برگزارى مفيد و مطلوب تر مانورهاى مدارس تاكيد نمودند.  
قابل ذكر است كه در هفتمين جلسه رابطين مانور سراسرى زلزله و ايمنى كه با حضور معاون پيشگيرى و آمادگى سازمان مديريت بحران كشور، نمايندگان آموزش و پرورش و كميته برنامه ريزى 
و دبير مانور سراسرى زلزله و ايمنى و به منظور برگزارى پانزدهمين دوره اين مانور در آذرماه سال جارى(92) برپاشد؛ مقرر گرديد كه مانور امسال برخالف سال هاى پيشين و با توجه به اينكه 8 آذر 

سالجارى روز جمعه مى باشد، پانزدهمين مانور در روز دوشنبه 18 آذر برگزار شود.



سال پنجم، شماره يازده و دوازده- دى ماه1391 ر12 با را با ا

Sixth year - No. 13- Oct. 2013

در آستانه دهمين سالگرد رخداد زلزله بم، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
زلزله همايشى چند جانبه در حوزه هاي مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي و مديريت بحران، 
بر اساس ارزيابي آموخته هاي حاصل از اين رخداد و عملكردهاي پس از آن تدارك ديده 
است. محورهاى مورد نظر اين همايش در راستاى تدوين و تحقق راهبردهاى 12 ساله 

كاهش خطرپذيرى لرزه اى در سطح منطقه (1392 - 1404) خواهد بود.

بم، شهرى كه پس از ده سال هنوز قد راست 
نكرده است

نزديك به يك دهه است كه از ماجراى هولناك زلزله بم مى گذرد. 
پنجم دى ماه امسال، سالگرد گذشت يك دهه از وقوع واقعه زلزله بم 
است. ده سال از وقوع زلزله 5 دى ماه در ساعت 5 صبح مى گذرد و 
ها سمبل ترس است و وحشت و غم. با اينكه  هنوز عدد 5 براى بمى 
شهر  اين  به  هموطنان  هاى  كمك  سيل  و  شتافت  بم  يارى  به  جهان 
سرازير شد؛ اما هنوز و پس از گذشت يك دهه غبار غم از چهره بم 
زدوده نشده و زانوهاى لرزان ارگ ياراى قد راست كردن ندارند. لبخند 
در اين شهر محو است و سرد. در شماره هاى آتى خبرنامه به تفصيل در 

مورد پرونده زلزله 5 دى ماه 1382 بم سخن خواهيم گفت.

معاون اول رييس جمهور:
مقابله  با زلزله از مهمترين برنامه هاى دولت يازدهم است

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه مقابله با زلزله از جمله مقاوم سازى ساختمان ها 
يكى از مهمترين اقدامات دولت يازدهم خواهد بود گفت: دولت با تنگناهاى مالى زيادى مواجه 

است كه براى برون رفت از آن راهكارهاى جديدى را ارايه خواهد كرد.
و  تكريم  مراسم  در  شهريور  ام  سى  شنبه  روز  كه  جهانگيرى»  «اسحاق  تسنيم،  گزارش  به 
معارفه رييس جديد هالل احمر سخن مى گفت؛ ضمن اعالم مطلب فوق افزود: يكى از اصلى ترين 
اقدامات دولت يازدهم ارايه راهكارى براى مقابله با زلزله است كه اگرچه در دولت هاى قبل نيز 
بحث مقاومت سازى ساختمان ها مطرح بود؛ اما اين مهم در دولت يازدهم از مهمترين كارهاى ما به 
حساب مى آيد كه در اين زمينه بايد فعاليت هاى آموزشى، حضور به موقع در حوادث و تسكين آالم 

مردم را به سمتى ارتقا دهيم كه در حوادث حداقل خسارات به مردم وارد شود.
وى با اشاره به اينكه متاسفانه در كشور ما تقريبا همه حوادث طبيعى دنيا رخ مى دهد كه در 
راس آن حادثه زلزله است؛ خاطرنشان كرد: زلزله، سيل و حوادث غيرمترقبه ديگر به خصوص 
حوادث جاده اى هر سال جان هزاران نفر از هموطنانمان را مى گيرد؛ بنابراين بايد در اين زمينه 

اقدامات موثرى را انجام دهيم. 
مالى از كمك و توجه خود به اين  جهانگيرى بيان داشت: دولت على رغم تمام تنگناهاى 

بخش دريغ نخواهد كرد. 

خبرنامه پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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ادامه سخنرانى «پاسخ هاى دقيق تر بدون صرف هزينه...» از صفحه 9
در اين ارائه، به اهميت همگرايى، پيشنهاد انجام شده براى تخمين خطا از دهه ها قبل، و 
همچنين عرف موجود براى تخمين خطا، طى مقايسه تحليل ها با تحليل هاى انجام شده با گام هاى 
نصف، توجه شده است، و بر اساس مورد آخر، هزينه محاسباتى يك تحليل واقعى در محاسبات 
كاربردى برابر مجموع هزينه محاسباتى تحليل اصلى و هزينه محاسباتى تحليل با گام هاى نصف قرار 
داده شده است. با توجه به اين استنباط از مفهوم هزينه محاسباتى، قابليت برون يابى ريچاردسون 
هاى تقريبى (با هزينه محاسباتى قابل صرفنظـر در محاسبـات  در افزايش نرخ همگرايى پاسخ 
انتگرال گيرى)، و تخمينى كه اخيراً در رابطه با خطاى پاسخ هاى حاصل از برون يابى ريچاردسون 
پيشنهاد شده است، روشى براى انجام تكرار هاى تحليل هاى انتگرال گيرى گام به گام براى اولين 
بار پيشنهاد شده است، كه با انجام تحليل انتگرال گيرى اصلى با گام هايى به اندازه اى دو و نيم برابر 
تحليل اصلى متعارف، دو بار تكرار تحليل، و اعمال برون يابى ريچاردسون، به پاسخ هايى با دقتى 
بيش از تحليل هاى متعارف (حداقل افزايش دقت براى مسائل خطى برابر بيست و يك در صد در 
مقايسه با تحليل متعارف است)، بدون هزينه محاسباتى اضافى، براى مسائل خطى، و با اندك هزينه 
محاسباتى اضافى براى مسائل غيرخطى، منجر مى شود. حالت هاى مختلف نرخ همگرايى و تأثير 
برون يابى ريچادسون بر نرخ همگرايى مورد بحث قرار گرفته است، و كارايى مناسب روش پيشنهاد 
شده در مورد برخى ديگر از مسائل و روش هاى تحليل با نرخ همگرايى مشابه نشان داده شده است.
در پايان، الزم به ذكر است كه، سخنرانى فوق، به همت پژوهشكده مهندسى سازه، به عنوان 

يكى از سلسله سخنرانى هاى علمى اين پژوهشكده، برگزار گرديد.
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