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  1384، تابستان 52 شماره_پژوهش های جغرافیایی 
    93 -110 صص

  
  زلزله، شهرها وگسل ها

  
   دانشگا ه سیستا ن وبلو چستا ن،جغرا فیا عضوهیا ت علمی گروه _ ∗دکترحسین نگارش

  20/12/82: پذیرش مقاله 
   

     چکیده 
             ه خیز جهان و وجود  با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمر بند زلزل    �� 

کشور بالخیز و ده ایران جزء . گسل های فراوان، وقوع زلزله در فالت ایران امری طبیعی است 
است که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در آن  می با شد و �ششمین کشور زلزله خیز دنیا

ما آنچه حائز اهمیت است، ا ؛خاک کشور ما را دربر گرفته استاز  درصد 90کمر بند زلزله 
 که بر روی گسل ها یا در  است... )مثل تهران، تبریز ( بار شهرها و کالن شهرهایی  وضعیت اسف

ن از جمله کشورهایی امجاورت آنها ساخته شده و در معرض خطر زلزله قرار دارند، زیرا که ایر
رژی ذخیره شده و بروز و حرکت این گسل ها باعث رها شدن اندارد است که گسل های فراوان 

زلزله های مکرر می شود و تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی را در مناطق شهری بدنبال 
  . می آورد
 که علت زلزله خیزی فالت ایـران و اثـرات منفـی فعالیـت              ن است   آدر این مقاله سعی بر               

  .ها یادآوری گرددگسل ها روی برخی از شهرها به صورت نمونه بررسی و خطرات آن
   گسل، فعالیت گسل، کمربند زلزله، لرزه خیزی، کانون زلزلـه، زلزلـه سـطحی،               :واژگان کلیدی                 

  .مقاوم سازی ساختمان ها
     
  مقدمه    
ساختمان زمین شناسی فالت ایران و حواشی آن به سیستم کمربند چین خورده دوران سوم زمین شناسی ارتباط                       

د که از نظر ذخائر معدنی و اقتصادی یک عامل بالقوه و مثبت و از نظر تکان های لـرزه خیـزی یـک عامـل منفـی مـی                       دار
کشور ما در قسمت میانی کمربند کوهزایی آلپی می باشد و این حرکات هنوز به ). 107،ص 1373رمضانی گورابی (باشد 

وجه به موقعیت ایران و واقع شدن در بـین دو قـاره قـدیمی و مقـاوم     اتمام نرسیده و تعادل نهایی بر قرار نشده است؛ لذا با ت         
             عربستان در جنـوب، پالتفرمـی تُـرد و شـکننده اسـت و گـسل هـای فعـال و فـراوان و                         –یعنی اوراسیا در شمال، و آفریقا       

  .دلیل این مدعا است... زلزله های متعدد 

                                                 
 E- mail : h_ negaresh @hamoon.usb.ac.ir ∗   
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ان وجود دارد که از آن جمله می توان به زاگرس ، البرز و ایران مرکزی  به طور کلی سه منطقه زلزله خیز در ایر            
   صفحه عربستان از جنوبغربی و هندوستان از شرق و جنوبـشرقی و سـیبری از شمالـشرقی بـه ایـران فـشار وارد                        . اشاره نمود 

عددی شده اسـت و فعالیـت     می کنند و مقاومت ایران در مقابل فشار های وارده منجر به بروز گسل ها و شکستگی های مت                  
 انرژی ناشی از فشار ها در مناطق گـسلی          . گسل ها باعث گردیده که ایران از مناطق مهم زلزله خیز دنیا محسوب شود             این  

ذخیره و پس از رها شدن به صورت امواج مخرب زلزله موجبات نابودی و تخریب شهرها را فراهم می سـازد زلزلـه هـای              
که چون ناهمواری های ایران جوان هستند و در قلب آثار           آننتیجه نهایی   .  استیت همین گسل ها     ایران بیشتر به خاطر فعال    

واقع شده و در بین پلیت های تکتونیکی قرار گرفته است ، بنا بر ایـن از نظـر                   ) آلپی(آخرین کمربند کوهزایی سیاره زمین      
زمردیـان  (ه تعادل ایزوسـتازی خـود هنـوز فعـال اسـت      زمین ساختی و در نتیجه حرکات لرزه ای آرام نگرفته و برای نیل ب          

  ).121، ص 1381
  

  طرح مسئله 
 زلزله های مخرب وفاجعه آمیز چند دهه اخیر نشان داد که ایـران کـشوری زلزلـه خیـز اسـت  و هـیچ نقطـه ای                              

                 ه گسل هـا شـکل گرفتـه انـد و      بر خی از شهر های ایران در حاشی از آنجا که متأ سفا نه   . ازآن از خطر زلزله در امان نیست      
حرکت های افقی یا عمودی آنها منجر به بروز زلزله در این گونه شـهر هـا یـا نـواحی پیرامـون آنهـا   مـی شـود، از اینـرو                

 تـا اوالًبـه   ،ضرورت پرداختن به علت وقوع زلزله و همچنین تأثیرگسل ها بر شهر های کشور به خوبی احساس مـی گـردد         
  .مقاوم سازی ساختمان هابامعیارهای علمی فراموش نشود ثانیاً  گزینی شهر ها وشناخت گسل ها دقت بیشتری شود ومکان

   
  روش کار 
 دراین تحقیق ابتدا با توجه به منابع موجود به علت زلزله خیـزی کـشور وهمچنـین مقـاوم نبـودن سـاختمان هـا                               

یدانی، بازدید های صـحرایی، تـصاویر مـاهواره ای و همچنـین نقـشه هـای                 پرداخته می شود و سپس با توجه به تجربیات م         
 شهرهای مختلف ، سعی خواهد شد  برخی از شهرهای مهم را             100000/1 و   250000/1 ایران و    1000000/1زمین شناسی   

لعـه قـرار    که در حاشیه گسل ها ساخته شده و احتمال دارد در آینده با مشکل مواجه شـوند، بـه صـورت نمونـه مـورد مطا                         
  .گیرد

    
  بحث  

همان طور که اشاره شد، ایران برروی یکی ازکمـر بنـدهای زلزلـه خیزدنیـا  واقـع شـده وگـسل هـای کوچـک                  
 از اینرو نسبت به  کشورهای مجاور  ازتوان لرزه خیـزی بـاالتری برخـوردار                 ؛وبزرگ متعددی هم درآن مشاهده می شود      

به همین لحـاظ مـردم کـشور مـا     . اخت وسازها بایداز دقت بیشتری برخوردار باشد بنابراین مکان گزینی شهر ها و س      .است
ثالثاً با مقاوم سازی ساختمان ها بـا آن کنـار             ثانیاً آن را بشناسند و     ؛باید اوالً زلزله را  باور داشته باشند و آن راجدی بگیرند           

  ...).مثل مردم ژاپن ، ایتالیا (بیایند
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 ولی احتمال فعـال شـدن مجـدداین گـسل هـا نیـز وجـود                 ،ند ا فعال وبعضی هم غیر فعال     گسل های ایران برخی           
ایجاد شهر ها وآبادی هـا  تا بنابراین الزم است  .بدیهی است که حرکت این گسل ها در آینده هم ادامه خواهد داشت            .دارد

  ).201،  ص1363خسروتهرانی ودرویش زاده (در مسیر حاشیه گسل های اصلی وفعال ممنوع شود
سیاسـتگذاران، متخصـصان و     «   بنظر می رسد زلزله حلقه ای است که عواقب ناشی از آن به شیوه عملکرد سه گـروه                         

وظیفه خود را به نحو احسن و مطابق بـا           و   بنا بر این اگر این سه گروه هماهنگ و خوب عمل کنند           . بستگی دارد   » مجریان
 در غیر این صورت زلزله در کشور ما خسارت بـار و             ؛سیار کاهش پیدا می کند    معیار های علمی انجام دهند ، خطر زلزله ب        

 ریـشتری کـه در   8/8مثالً بـر اثـر زلزلـه    .  نتیجه این هماهنگی در مقایسه زیر به خوبی نمایان است     .فاجعه آمیز خواهد بود   
 512ن اتفـاق افتـاد و معـادل          در شرق جزیره هوکایدو  در شـمال ژاپـ          1382مهر ماه سال     چهارم    صبح روز جمعه   5ساعت  

 7 تـا    5 ولی چرا زلزله هـای       ؛ نفر زخمی شدند   600نفر مفقود و    دو  بمب اتمی قدرت تخریب داشت ، تنها یک نفر کشته،           
    ). 5، ص 1382کیهان (  هزارکشته بر جای می گذارند ؟ 30تا20درجه ریشتری در کشور ما بین  

  
  بستگی به شیوۀ عملکرد سه گروه سیاستگذاران، متخصصین ومجریان دارد  میزان تخریب زلزله-1 شکل               

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

            
و کیلـومتری   50زلزلـه هـای ایـران در عمـق صـفر تـا               از    درصـد  80کـه   ابـراز نمـود      براساس آمار های موجود مـی تـوان         

درویــش زاده (ه نــشده اســت  درصــدنیز محاســب8/7کیلــومتری اتفــاق افتــاده انــدوعمق 50درصــددر عمــق بــیش از2/12
یا بـا عمـق نرمـال        از نوع سطحی و    معموالً بنابراین زمین لرزه هایی که در پهنۀ ایران زمین رخ می دهند،           .  )807،ص1370

  .کیلومتردرکشورماحادث شده است50بوده وبه ندرت زلزله ای باعمق بیش از )کیلومتر32حدود(
زلزلـه هـا غالبـاً مخـرب بـوده       ه زمین لرزه های  ایران سطحی وکـم عمـق اسـت،   مربوط ب 1هیپو سانتر چون            متأسفانه  

از اینرو  ساخت وسازهای غیر اسـتاندارد،        ...) مشا به زلزله های کشورژاپن و     (وازقدرت تخر یبی باال یی نیز  برخوردار ند،          
، حـضور   )وم سـازی سـاختما ن هـا         کنتـرل ومقـا   (2800رعا یت نکردن آیین نامه استاندارد معروف به آیین نامه اسـتاندارد           

واستقرارآنها در حاشیه گـسل هـا،        نا صحیح اکثر شهر ها     بسازوبفروش ها در صنعت ساختمان سازی، مکان گزینی غلط و         
                                                 

1 - Hypocenter 

 هل  زلز

یانمجر

 سیا ستگذاران

 متخصصین
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در یـک   استفاده ازمصا لح نامرغوب وغیـر اسـتاندارد، و   ساخت وسازها، بکار نگرفتن نیروهای انسانی ماهرو متخصص در    
در صـورت بـروز حادثـه، وضـعیت          واز بین بـرده     شهر ها را    از  برخی  ایمنی  ی و بدون نظارت،     کالم ساخت وساز غیرعلم   

  . بسیار اسفناک ومصیبت بار خواهد بود
ایـن کـار وقتـی عملـی     . ساختمان ها را می توان در مقابل زلزله مقاوم ساخت به شرط این که زلزله و گسل  را بشناسیم                   

شـهر هـا در         ما امروزه در وضعیتی هستیم کـه متأسـفانه اکثـر            .  توجه  نما ییم        خواهد بود که قبل از شهر سازی به آن        
 درصـد از سـاختمان   80درحـال حاضـر حـدود    . حاشیه گسل ها احداث گردیده اند و بدون نظارت هم ساخته شده اند    

میلیـون واحـد    2/7  میلیون واحد مسکونی حدود   12های کشور در مقابل زلزله های شدید آسیب پذیر هستند واز حدود           
لحـاظ بافـت فرسـوده      ه  میلیون خانه  روسـتایی وجـود داردکـه بـ           چهار   حدود. آن نسبت به زلزله مقاومت کافی ندارند        

کیفیت پایین مصالح ، تیپ مساکن، نداشـتن الگـوی مناسـب و مقـاوم            .خشت وگلی در مقابل زلزله ایمن ومقاوم نیستند         
اکثر پیما نکاران فاقـد صـال حیـت         . نیز مزید بر علت می باشد     ...  ساختمان ها    ساختمان سازی در برابر زلزله ، فرسودگی      

حقیقت این است که برای مقا بله با زلزلـه          .سا خت وساز هستندونظارت مستمر توسط مهندسین نا ظر صورت نمی گیرد           
 . غیر از استحکام بنا ها کار ساز نیستامری هیچ 

  
   بم که براثر زلزله تخریب شده است ساختمان پنج طبقۀ نو ساز در شهر-2شکل

  
طبقـه  چهـارده  در کشور زلزله خیزی مثل ژاپن ، ساختن ساختمان های بتن آرمه بـیش از  : یک کار شناس ژاپنی می گوید   

  .طبقه هم بنا شده استسی درصورتی که در تهران زلزله خیز ساختمان های بلندی حتی تا ؛ مجاز نیست
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  رابطه گسل و زلزله 
به ویـژه ایـن کـه تعـداد زیـادی از          ؛   طبیعی قلمداد کرد   ۀشاید بتوان زلزله رابه عنوان غم انگیز ومخوف ترین بلیّ              

وجود شکست ها وگسل ها در بلوک های قاره ای از جمله عـواملی  . ه قرار دارندکشور های جهان سوم در معرض این بلیّ   
می شود و به همین  خاطر در مجاورت آنهـا معمـوالً زمـین لـرزه                 هستند که در امتداد آنها انرژی های درون سا خت آزاد            

فعال بودن آنها کمـک      از اینرو شناسایی گسل های موجود در هر کشور و جوان بودن و            . های شدیدی صورت می گیرد      
  ).42،ص1375رامشت ( بزرگی در پرهیز از آنها است

 می با شند ودرصورت رها سازی انرژی ذخیره شده ، زلزله              اصوالً گسل ها دارای توان لرزه ای نهفته  و لرزه زا               
                   بدون تردید بین گـسل وزلزلـه رابطـه نزدیکـی برقـرار اسـت وقـسمت اعظـم                    .های کوچک وبزرگی را بوجود می آورند      

قریبـأ  هـم درگـسل هـای کوچـک ت         هم درگسل هـای بـزرگ و      مسئله  این   .روی گسل های قدیمی متمرکزند     بر زلزله ها 
زلزلـه تنهـا    درایـن صـورت   در ایجاد آن نقشی نداشـته و   لرزه  اگرگسل قبل از وقوع زلزله موجود باشد، پس          .صادق است 

  .         درفعال سازی مجدد گسل دخا لت می کند 
کـه شکـستگی یـک گـسل موجـب شکـستگی گـسل دورتـر نمـی شـود و                     از داشـت    ابر  به طور کلی می توان            

ولـی حتمـاً بـر روی گـسل هـای      ؛  مکن است موجـب تحـرک گـسل هـای منـشعب از خـود شـود                شکستگی یک گسل م   
بررسی منا طق گسلی بعد از وقوع زمین لرزه نـشان مـی دهـد کـه مقـدار جابجـایی هـای حاصـل                         . دوردست تأثیری ندارد  

طقه تحت تأثیرده ها تا صد پهنای من.تر تغییر می کند وهیچگاه زیاد تراز این حد نیست  بیست ممتر تا  اززلزله از یک سانتی   
 بلکـه  ، گسلی شکسته نمی شودۀاصوالً در یک زلزله تمام منطق. کیلو متر در نوسان است هزار یک تا   طول آن از   ها متر و  

   ) .20، ص 1368درویش زاده (بعضی از بخش ها در هم می شکنندودرعوض بخش های دیگر مقا ومت می کنند 
است که در آن میلیون ها گسیختگی کوچک به دنبال هم روی می دهند و مانند » انفجاری «   اصوالً  زلزله پدیده ای      

جهت پی بردن به عظیم بودن قدرت یک زلزله .میلیون ها واکنش شیمیایی دنبال هم در آن نقش دارند » انفجارشیمیایی«یک 
مثالً انرژی زمین لرزه ای که شدت آن یک .  مقایسه نمود (TNT) می توان قدرت آن را با انفجار های ناشی از تی ِان تی

               موج هایی که ازچنین زمین لرزه ای منتشر.گرم تی ان تی است 170با انرژی حاصل  از انفجار  ریشتر می با شد، برابر
هر عدد ،شدت در مقیاس ریشتر به ازای افزایش  .که فقط لرزه نگار می تواند آن را ثبت کند است می شود به قدری ضعیف

تر از زمین لرزه ای با   بار قوی31 ریشتردو زمین لرزه ای با بزرگی : برای مثال. بار بیشتراز عدد قبلی می شود 31زمین لرزه 
 بار قوی تر از زمین لرزه ای با بزرگی 30000یا 31×31×31 ریشتر نیزهشت زمین لرزه ای با بزرگی . بزرگی یک ریشتر است

 150قدرت آن برابر با انرژی حاصل از انفجار باشد، ریشتر  9وقتی که بزرگی زمین لرزه ای  این ترتیببه .ریشتر است پنج 
  ).24،ص1374امیر حسینی(می شود میلیون تُن تی ان تی 

          زلزلـه  . وجود گسل های زیاد در یک منطقه جدید موجب بروز زلزلـه جدیـد اسـت               .    رابطه گسل وزلزله دو طرفه است       
به این ترتیب قا بلیـت زلزلـه زایـی           بوجود می آورد ودر نتیجه تعداد شکستگی ها زیاد تر شده و            بور گسل جدیدی را     مز  

ادغام وتر کیب گسل های کو چک در طی زمان  به ساختمان اصلی گـسل هـا در مکـان مـر تـبط                 .منطقه افزایش می یابد   
  .است
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مصیبت برای انسان به ارمغان نمی آورند،بلکه بعضاًاثرات مثبتی هـم بـه            ناگفته نماند که گسل ها همیشه  خسارت  و 
به عنوان مثال گسل ها در بسیاری از  نقاط عامل انتقال آب به سطح زمین مـی باشـند و لـذا پیـدایش برخـی                           . دنبال دارند 

 محل گسل ها می تـوان   آبادی ها و شهر ها ی امروزی  در کنار گسل ها و همچنین وجود ذخایر معدنی ارزشمند  را  در                  
  . ناشی از نقش مثبت گسل ها  دانست

  
  شهرها و گسل ها    

 زیـرا بیـشتر شـهر هـای بـزرگ درپـای             .متأسفانه اکثر نواحی پر جمعیت کشور ما در مناطق زلزله خیـز واقـع شـده انـد                      
در مورد شـهر هـای کوچـک و    . اندارتفاعاتی بنا گر دیده که به وسیلۀ  گسل های مهم و غالباًسراسری از دشت جدا شده       

                    و منـابع آبـی کـه عمـدتاً از طریـق منـاطق شکـسته شـده و گـسلی تـأمین مـی شـوند، عامـل اصـلی                       روستاها نیز چشمه هـا    
  .بنابر این بیشتر مناطق مسکونی در حریم گسل ها استقرار یافته اند. مکان گزینی آنها بوده اند

ا تا گسل ها به قدری نزدیک است که اکثر گسل ها نام خود را از شهر هـا وآبـادی هـا ی مجـاور                              گاهی فاصله شهر ه   
خود به عاریه گرفته اند که از آن جمله می توان به گسل های آستارا ، اشتهارد، مینـاب، قـصر قنـد، قـم، تبریـز، کـا شـمر                               

نیکـشهر، گلبـاف، خـاش،       ان، دامغـان، بـم،    ودرونه، شهر ری، گرگان، سفیدابه، نصرت آباد، زاهـدان، کـرج، شـمال تهـر              
فیروزکوه، شاهرود، میـامی، بافـت، جیرفـت، کـازرون،           نهبندان، نای بند،کلمرد، بشاگرد، سراوان، ارومیه، سمنان، آبیک،       

                                                                             . )123 – 128 صص ،1377نگارش و خسروی ( اشاره نمود ......
درصـداز مـساحت    35 ،)کیلومتر اطـراف گـسل هـا        20(    با در نظر گرفتن طول گسل های فعال کشور ومنطقۀ خطر آنها             

شهر های ایران بـا توجـه بـه          پتانسیل زلزله خیزی   بر اساس آمار های تهیه شده،     . ایران با خطر جدی زمین لرزه مواجه است       
  :ر استفاصله آنها از گسل ها به شرح زی

 دومـورد، یـا   بـه جـز یـک        درصد از شهر های ایران بر روی خط گـسل ویـادر امتـداد آن واقـع شـده و                   6/16حدود -
  .ریشتر را تجر به کرده اند شش اکثرآنها زلزله های بیش از

این بدان معنی است که   کیلو متری گسل ها قرارگرفته اند و30درصداز شهر های کشور در حریم یک تا          68قریباًت -
 .ن گروه از شهر ها به عالوۀ گروه قبلی از نظر پهنه بندی خطر نسبی در پهنۀ با شتاب های باال واقع اندای

) یعنـی پهنـۀ بـا شـتاب هـای متوسـط           (کیلـومتری   50تـا   30 در صد ازشهر های این مرز وبوم در فاصلۀ           1/9چنین  هم -
 . استقرار یافته اند 

 واقع شـده    یکیلومتر50نتگاه های شهری ایران در فواصلی بیش از         سکواز  در صد    3/6ابراز داشت که    ره باید   باالخ -
  ).136،ص1381زمردیان(به این ترتیب در پهنۀ باشتاب های پایین قرار می گیرند و

 ، کیلومتری گـسل هـای کـواترنر ولـرزه زا    30،فاصله صفر تا   »پهنۀبا شتاب های باال     «    الزم به تو ضیح است که منظور از         
 50فواصـل دورتـراز      »با شتاب های پـایین     پهنۀ« کیلو متری گسل های مذکورو    50 تا 30فاصله   »ای متوسط با شتاب ه   پهنۀ«

نا گفته نماند که ارقام فوق کـامالً قطعـی نبـوده وشـرایط      ). 179،ص1376پور کرمانی وآرین  (کیلومتری گسل ها می باشد    
                واقـع شـده تـا کنـون زلزلـه شـدید و مخربـی               زیـرا برخـی از شـهر هـا کـه روی گـسل               ؛  استثنایی را نیـز دربـر مـی گیرنـد         

مثل (برعکس بعضی از آنها که در فاصله نسبتاًدوری از گسل ها قرار دارند            ). مثل آستارا،یزد ، اهواز ،وامثال آن     (داشته اند ن
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 در داخـل زاویـۀدو      باید توجه داشت که ایـن شـهر هـا         . زلزله های شدیدی را تجر به نموده اند        )ساری،قزوین،با بل ،شیراز  
بنابر ایـن شـایداین عوامـل در خرابـی آنهـا             و   گسل وگاهی اوقات بر روی نیمساز داخلی دو گسل دور از خود قرار دارند             

  . استثر بوده ؤم
          همان طور که قبالً نیز اشاره شد ،گسترش جغرافیایی زلزله های ایران را می تـوان بـا توجـه بـه پراکنـدگی گـسل هـا و             

  :سی قراردادرا  به شرح زیر مورد برشهر ه
  

  ):  زاگرس(کمر بند غربی وجنوبغربی ایران-    الف
 درصداز زمین لـرزه هـای یکـصد سـال اخیرایـران را              83/50این منطقه از نظر وقوع زلزله دارای فرکانس باالیی بوده و               

           در حـالی کـه در      .دو کمـر بنـد دیگـر اسـت        اما بزرگی وشدت زلزله های این منطقه تـا حـدی کمتـر از               ؛  دربر داشته است  
وکمر بند شرقی ایران فرکانس وتعـداد زمـین لـرزه هـا بـه ترتیـب کمتـر شـده ولـیکن          )به ویژه شرق البرز   (کمر بند شمالی  

لذا بی دلیل نیست که زمـین لـرزه هـایی نظیـرطبس در شـرق وبجنـورد و رودبـار در                      .بزرگی وشدت آن ها بیشتر می شود      
  .یع ترین زلزله های ایرا ن طی دهه های گذشته بوده اندشمال، فج

« از لحاظ ساختمانی به سه زون  جنوبغربی کشور ما واقع شده جنوبشرقی در -    رشته کوه زاگرس که با جهت شمالغربی   
ی دهـد   آمار وارقام ناشی از وقوع  زلزله ها  نشان  مـ            .تقسیم می شود    » زاگرس پست،زاگرس چین خورده وزاگرس مرتفع     

  . استکه زاگــرس چین خورده از لحاظ لرزه خیزی فـعال تر از بقیه زون ها 
                تقریباً اکثر زمین لرزه های واقع در کمر بنـد غربـی وجنـوبغربی ایـران در جنـوب رورانـدگی زاگـرس و در زاگـرس                           

از مهـم تـرین   .ه با نقـاط فعـال زلزلـه اسـت    چین خورده تمرکز یافته و گویای رابطۀ میان مناطق چین خورده و گسل خورد  
، قیـر و کـارزین     شـرق الر، منطقـۀ     غـرب کهنـوج،   ،  نقاط اصلی زلزله خیز این کمربند می توان به شمالشرقی بنـدر عبـاس             

  . )1جدول شمارۀ (اشاره نمود...... مسجد سلیمان،  گچساران، شمال دزفول، غرب همدان، کرمانشاه، کازرون تا بوشهر،
مان طور که جدول فوق  نشان می دهد،  بسیاری از شهر ها در پهنۀ خطر با شتاب  باال قـرار دارنـد و بایـد بـرای         بنابر این ه  

اما از آنجا که اکثر شهر ها با چنین مشکلی مواجه هستند، چند شهر به صورت نمونه انتخـاب و                    . آن ها چاره اندیشی شود      
نقـشه ایـن   Excel� ر ایران و بـا اسـتفاده از نـرم افـزا      1:1000000 با کمک نقشه های زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای         

  :  گونه شهر ها جهت درک بهتر موقعیت آنها بازسازی و ترسیم شده  است که ذیالً به شرح برخی از آنها می پردازد
  : کرمانشاه -1       

ر دارد ،توسـط گـسل هـا از شـمال           شهر کرمانشاه که در غرب ایران ودر حد فاصل زاگرس مرتفع وچین خـورده قـرا                     
تقریباً از ده کیلومتری شمال  وگسل رورانده دیگری         ) تراست زاگرس (گسل سراسری زاگرس    .وجنوب احاطه شده است   

  .نیز از پنج کیلومتری جنوب آن می گذرد
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  ∗)به صورت نمونه(فاصله تقریبی چند شهر تا گسل های اطراف آنها در زاگرس  -1جدول 

  نام شهر
له از گسل به فاص

  کیلومتر
  نام شهر

فاصله از گسل به 
  کیلومتر

  نام شهر
فاصله از گسل 
  به کیلومتر

  20  اندیمشک  15  الر  12  داراب
  25  مهران  5  قیر  3  استهبان
  20  الیگودرز  5  سمیرم  12  فیروز آباد
  روی گسل  اهواز  10  بروجن  20  شیراز
  10  کرمانشاه  4  درود  5  نیریز

  3  کنگاور  3  رامهرمز  15  کازرون
  10  همدان  20  بهبهان  7  یاسوج
  6  اسالم آباد  15  بندر دیلم  12  برازجان
  روی گسل  امیدیه  10  مالیر  7  بلداجی
  11  میانه  10  بستان  9  سروستان

  25  بندرعباس
مسجد 
  سلیمان

  3  سنندج  روی گسل

  روی گسل  صحنه  6  ایذه  10  بندر لنگه
  8  سقز  20  دزفول  16  جهرم

  
   گسل های رورانده ای که شهر کرمانشاه را احاطه کرده اند -3ل   شک

  
  
 
 

                 
 
     
  

      
  

                                                 
همچنین تـصاویر مـاهواره ای     زمین شناسی ایران و مناطق مختلف و1:100000 ، 1:250000 ،   1:1000000فاصله ها با استفاده از نقشه های زمین شناسی             *   

ه نقشه ها و همچنین رشد تدریجی شهر ها ، ارقام ذکر شده تقریبی الزم به ذکر است که به دلیل یکسان نبودن تاریخ تهی.  ایران محاسبه شده است 1:1000000
 .است و خیلی دقیق نمی باشد 

47˚  

Kermanshah 
47˚  
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 گـسل رورانـده دیگـری  کـه در            همچنین  جهت گسل رورانده و  سراسری زاگرس که در شمال کرمانشاه قرار دارد،  و              
 سرا سری زاگرس که بخشی از آن مـی توانـد از سـمت               طول گسل .   جنوبشرقی است   -جنوب شهر واقع شده، شمالغربی      

  .کیلومتر می باشد250کیلومتر وطول گسل جنوبی شهر حدود 1350 شهر کرمانشاه را تحت تأثیر قرار دهد تقریباً،شمال
نمایان است در بین دو گسل بزرگ وطوالنی قرار دارد وفعالیـت ایـن   ) 2(ۀ     شهر کرمانشاه همان طور که در شکل شمار     

 ریشتری را در کارنامه خود دارد،  بدنبال داشته 5/7تا 7سل ها می تواند خطراتی را برای این شهر بزرگ که سابقه زلزله  گ
  .باشد

  :مسجد سلیمان -2
جنـوبغربی و    مسجد سلیمان که در زون زاگرس چین خورده ودر جنوبغربی کشور واقع شده از شرق ،جنوب، غرب،                       

شـهر را در وضـعیت   و هـستند   1این گسل ها غا لباً از نوع گسل های رورانـده . احاطه شده استشمالغربی توسط گسل ها 
  .بحرانی قرار داده اند

     شهر مسجد سلیمان متأ سفانه بر روی گسل واقع شده و گسل های پیرامون آن نیز فاصلۀ بسیار کمی تا شـهر دارنـد وبـا                       
، بنظر می رسد باید چشم انتظار وقوع زلزله وفعالیت گسل ها در             واقع است توجه به این که شهر در زاویه بین این گسل ها            

  .   مسجد سلیمان وایذه دلیلی بر این مدعا است1382همچنین زلزله های مکررزمستان  زلزله های گذشته و آینده باشد و
  

    گسل های اطراف شهر مسجد سلیمان-3شکل     
  
  
  
  
  
  

 
 

 کیلـومتر مـی باشـد وجهـت         130 و شمالغربی شهر مسجد سلیمان واقع است، حـدود           طول گسلی که درجنوب ، غرب           
  .  جنوبشرقی دارد-شمالغربی 

  :داراب -3   
شهر داراب که در زاگرس چین خورده ودر جنوب مرکزی ایران قرار دارد ، از شـمال ، غـرب وشـمال غـرب توسـط                               

 کیلومتر بیـشتر اسـت وگـسل        20شمال این شهر واقع شده از       طول اکثر گسل هایی که در       .چندین گسل احاطه شده است      
 . کیلو متری شمالشرقی این شهر می گذرد50کیلومتر طول دارد از حدود 1350که )تراست زاگرس (سرتاسری زاگرس 

 
 

                                                 
- Thrust ١  

Masjed solyman 

Izeh

32˚ 32˚
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    گسل های پیرامون شهر دارا ب-4شکل 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

نزدیک ترین گسل به    . از نوع راستگرد می باشند     ست و  جنوبشرقی ا  -شمالغربی گسل های شمال این شهر اکثراً     جهت       
بنا بر این فعا ل شدن گسل های فوق الذکر به ویژه گسل هـای شـمال ایـن شـهر                     .  کیلومتر از آن فاصله دارد       8شهر حدود   

  . می تواند برای داراب وهمچنین شهر های مجاور مثل نی ریز واستهبان خطر آفرین و مشکل ساز باشد
  ):البرز(مال ایرانکمر بند ش-ب 

از شمالغربی تا شمالشرقی کشور را در بر می گیـرد            این کمر بند که یکی از مناطق پر تحرک زلزله در ایران می باشد و                  
بـسیارفعال تـر     )یعنی از تهران تا مشهد    (ولی شرق البرز  ؛  از نظر فرکانس وشدت وقوع زلزله از توان باالیی بر خوردار است           

  .از غرب آن می باشد
    در این کمر بند نیز اکثرشهر ها فاصله چندانی تا گسل ها ندارند ودرصورت فعال شدن گسل ها ،حیات ساکنین آنها به 

  .)2جدول شمارۀ (خطر خواهد افتاد
بنا براین جدول فوق نشان می دهد که اکثر شهر ها در پهنۀ خطر با شتاب باال قرار دارند که وضعیت چند شهر را در ایـن                           

  : بند به صورت نمونه مورد بررسی قرار می دهیمکمر
  : تهران-1  

  : گسل کوچک و بزرگ قرار دارد که سه گسل عمده آن را تهد ید می کند15 بر روی تهران       
     گسل شمال تهران که از لشگرک و سو هانک شروع شده و تا فرحزاد و حصارک واز آن جا بـه سـوی غـرب تهـران                            

  .   ین گسل در مسیر خود نیاوران، تجریش، زعفرانیه، الهیه و فرمانیه را در بر می گیردا. امتداد می یابد
   گسل ری یا جنوب تهران که پیش بینی می شود در صورت وقوع زلزله خطرناک ترین گسل کشور باشد از جاده 

های آجر پزی  چهار دانگه خاوران شروع و باگذر از دولت آباد و حرکت روی جاده کمر بندی تهران در حوالی کوره 
  .به پایان می رسد 

شـکل  (گسل شرق تهران که با گذر از سرخه حصار و بزرگراه شهید با با یی تا مجید یه و سید خندان کشیده شـده اسـت                           
  ).5شمارۀ

29˚  
55˚  

Darab 

55˚ 

29˚  
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   فاصله تقریبی برخی از شهر ها تا گسل های مجاور -2جدول 

  نام شهر
فاصله از گسل به 

  کیلو متر
  نام شهر

از گسل به فاصله 
  کیلو متر

  نام شهر
فاصله از گسل به 

  کیلو متر
  8  فریمان  روی گسل  تهران  روی گسل  آستارا
  2  مشهد  3  چالوس  15  فومن
  11  قوچان  12  آمل  17  اردبیل
  12  شیروان  3  کردکوی  13  سراب
  6  بجنورد  روی گسل  گرگان  روی گسل  میانه
  10  اسفراین  2  جاجرم  5  تبریز
  13  نیشابور  10  شاهرود  10  زنجان
  18  گنبد کاووس  5  دامغان  5  سلطانیه
  5  فیروز کوه  10  سمنان  5  ابهر
  5  سبزوار  8  مینودشت  28  قزوین
  10  ورامین  4  میامه  12  ال هیجان
  14  بندر انزلی  13  تر بت جام  2  رامسر
  15  ماکو  8  چناران  3  کرج

  
   ایران1:1000000ای زمین شناسی  بر خی از گسل های عمده پیرامون شهر تهران براساس نقشه ه-5شکل 

  . منتشر شده و با وضعیت فعلی شهر تهران کمی متفاوت است 1977که درسال 
         

Tehran

Rey

Karaj

 
  

 میلیارد دالر خسارت 120 ریشتری در تهران  ،بیش از7است که در صورت بروز زلزله آن پیش بینی کارشناسان حاکی از 
 درصـد  40 درصد ایستگاه هـای آتـش نـشانی و      50 درصد بیمارستان ها،     52صد مراکز آموزشی،     در 56ببار خواهد آمد و   

  .ساختما ن های دولتی ویران خواهد شد
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    پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران تأ کید کرده است که در صورت فعال شدن گسل های تهران ووقوع زلزله 
نفرکشته بدنبال  400000نفرزخمی و1200000د دچار خسارت می شوندو درص60های شهر بیش از   درصد ساختمان95،

  ).غیر استاندارد بودن ساختمان ها فرسودگی و راکم زیاد جمعیت وبه دلیل ت(خواهد داشت 
 درجـه   7در صـورت بـروز زلزلـه            از سوی دیگر بر اساس آمار اعالم شده توسط کمیته ملـی کـاهش بـال یـای طبیعـی،                   

بنـابراین تهـران وشـهر       ؛)1،ص1382غفـوری آشـتیانی   (نفر کشته خواهند شد     میلیون 5/1در دقایق اولیه   ریشتری در تهران،  
  .های اطراف آن باید چشم به راه رویداد زمین لرزه های شدید باشند که دیریازود  اتفاق خواهد افتاد

عمق فاجعه چنان عمیـق خواهـد بـود    مطالعات کارشناسان ژاپنی حکایت از آن داردکه در صورت بروز زلزله در تهران      
  . می زندترین فجایع تاریخ را رقم  که یکی از مخرب

  :بریز ت-2   
          دلیـل همجـواری بـا گـسل هـا از تـوان لـرزه خیـزی بـاالیی                   ه  بـ  شهر تبریز به عنـوان یکـی از کـالن شـهر هـای ایـران،                    

 هجری قمری که   1194،  1140،  1134،  1133،  1056،  1050،  671،  434،  244برخوردار است وزلزله های شدید سال های      
  ).142-144صص ،1378سا عد، (در هر کدام بخش یا تمامی شهر تبریز ویران شده، گواه این موضوع است 

 سلطانیه در  ایران تا کوه های آرارات در ترکیـه            - گسل تبریز که یک گسل امتداد لغز راستگرداست از کو های زنجان              
  .کیلو متری شمالشرقی تبریز عبور می کندوپس از گذشتن از خوی به طرف ماکو ادامه می یابد5قریباًاز تداوم داردوت

  
   موقعیت شهر تبریز نسبت به گسل های پیرامون آن-6شکل                         

Tabriz

Sufian

  
  

کیلو متر 600است که فعا لیت خود رااز اوایل دونین شروع کرده و حدود گسل تبریز مهم ترین گسل شمالغرب کشور           
 سال قبل بـر مـی گـرددودر صـورت فعالیـت مجـدد، شـهر هـای تبریـز،             80آخرین فعالیت این گسل به حدود       .طول دارد   
  . را با خطر جدی مواجه  خوا هد ساخت ...... و صوفیان

  :� مشهد-3  
 100مانی در شمالشرقی ایران واقع شده، از شرق وجنوبشرقی، بـا یـک گـسل حـدود                 شهر مشهد که در یک چاله ساخت         

فاصـله  کیبلـومتر   2تقریبـاً    کیلـومتر طـول دارد،       90 کیلومتر واز جنوب و جنوبغربی با گسلی که حدود           20کیلومتری تقریباً 
  . اندغرب شهر مشهد را احاطه کرده شرق و  جنوبشرقی است و-جهت این گسل ها شمالغربی. دارد

46˚  

46˚
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   گسل های اطراف شهر مشهد -7شکل 

Mashhad

Fariman

Sangbast

60

60

36
36

  
فعالیـت هـر کـدام از ایـن         .  گسل جنوبشرقی حرکت راستگرد وگسل جنوبغربی شهر مشهد  به صورت رورانـده اسـت                  

 وقوع زلزله هـای     گسل ها می تواند خطرات جدی برای شهر چند میلیونی مشهد در پی داشته باشد و سوابق تاریخی نیز از                   
  .مخرب در این شهر حکایت دارد 

  : ارتفاعات شرق ومرکز ایران - ج
  ولی هسته های فعال زلزله خیـزی مثـل طـبس،           ،این منطقه گرچه مشابه البرزو زاگرس نوار ممتدی را تشکیل نمی دهد                

  .ت قرار دارنددر این قسم ....... و نهبندان، راور سفیدابه، قائنات، فردوس، گنا باد، گلباف،
    فا صله شهر ها از گسل ها در شرق ومرکز ایران هم بهتر از سایر مناطق نیست ورعایت استاندارد های الزم در این زمینه                  

  .)3جدول(نشده است 
  تا گسل های مجاور در منطقه فاصله تقریبی شهرها -3جدول 

  

  نام شهر
فاصله از گسل 
  به کیلو متر

  نام شهر
فاصله از گسل 

  کیلو متربه 
  نام شهر

فاصله از گسل 
  به کیلو متر

  5  نیکشهر  روی گسل  فردوس  22  کاشان
  28  سراوان  3  انار  12  نهبندان
  5  درونه  12  گنا باد  25  زواره
  روی گسل  بم  7  تر بت حیدریه  30  اردکان
  20  شهداد  4  کا شمر  7  انارک
  روی گسل  راور  2  بردسکن  10  عقدا
  13  کرمان  12  قائن  15  خور
  32  رفسنجان  7  نائین  20  سطب

  30  ایرانشهر  روی گسل  ساوه  14  بیرجند
  12  خاش  3  قم  روی گسل  نای بند
  7  میرجاوه  8  قصر قند  2  دهوک

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

دارد که اکثر شهرها در پهنۀ خطر با شتاب متوسط تا باال قرار گرفتـه اندکـه در مکـان گزینـی                      آن  جدول فوق حکایت از      
لـذا بـه منظـور مـشخص شـدن رابطـۀ             و   جه جدی شود و اشتباهات قبلی تکرار نگـردد        توئله  شهرهای جدید باید به این مس     

 :شهرها و گسل ها در این قسمت از ایران ، وضعیت چند شهر به صورت نمونه مورد بررسی قرار می گیرد 
  : بم -1  

 با بـیش از     5/10/82 روز جمعه     بامداد 5:26:26     شهر بم که در بیابان لوت ودر استان کرمان قرار دارد در زلزله  ساعت                  
 ایـران را رقـم زد وظـرف    1382 نفر کشته وهزاران نفر مجروح متأ سفانه فاجعـه آمیزتـرین حادثـه درد نـاک سـال         50000
 درجه ریشتر وموقعیت کانونی 5/6بزرگی این زلزله . ثانیه شهر ونواحی پیرامون آن به  ویرانه ای تبد یل گردید        12حدود    

 کیلومتری جنـوبغربی شـهر بـم        10 درجه  طول شرقی ودر حدود        58˚  26′درجه عرض شمالی و     29˚  01′این زمین لرز ه     
   ).2 ،ص1382امینی ( بوده است 

 ازشـبکه خبـر، علـت اصـلی         11/10/82     بنا به گفته دکتر غفوری آشتیانی رئیس پژوهشگاه زلزه شناسی کـشوردرتاریخ             
 کیلـومتر   30کیلومتر است  کـه فقـط      116طول  گسل بم     . یاگلباف می باشد   1زلزله بم، فعال شدن گسل بم واحتماالًگوک      

دو هزار سال اخیر فعـا لیـت تخـر یبـی نداشـته وسـالم مانـدن ارگ                   ءی یک الی    این گسل حداقل    .آن فعال گردیده است     
در ت؛  نوبی اسـ   ج -شمالی جهت اصلی گسل مذکور که بین بم و بروات قرار دارد تقریباً           . تاریخی بم دلیل این مدعا است     

حرکت عادی این گسل امتـداد      .  جنوبغربی تخمین زده شده است       -صورتی که جهت فعالیت اخیر آن حدوداً شمالشرقی         
ولی درزلزله اخیرعالوه بر حرکت افقی ، حرکت عمودی و جانبی         ). 1680، ص 2002واکر و جکسون     (لغز راستگرداست 

  . ه استابی منطقه افزوده شدبه همین دلیل هم بر میزان خر داشته ووجود نیز 
  

   موقعیت گسل بم وسایر گسل های پیرامو ن آن-8شکل                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
Gowk -1  

30˚

 

Bam

kerman 

Baft

Shahdad

Jiroft 

58˚ 

58˚  

30˚  
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گسل بم از حاشیه شرقی شهر بم می گذرد وگسل های گوک   نمایان است،)8(شمارههمان طور که در شکل       
ل کوه بنان کرمان با حرکت راستگرد خود در غرب  جنوبشرقی و همچنین گس-یاگلباف با جهت تقریباً شمالغربی

  جنوبی درشرق آن قراردارندوحرکت هر کدام از این گسل ها در آینده نیزمی -،وگسل کهورک با جهت تقریباً شمالی 
  .  تواند برای این شهر خطر ساز و مشکل آفرین با شد 

از قدرت  ر آورد گردیده ، بنا بر این زلزله کامالً سطحی و کیلو متری زمین ب8  با توجه به این که کانون زلزله در عمق   
وعرض )  جنوبی-تقریباً شمالی (کیلومتر 30تخریبی بسیار باالیی بر خوردار بوده، به طوری که پهنه ای به طول حدود 

  .درصد تخریب شد ه است100 تا60)  غربی-تقریباً شرقی (کیلومتر 20حدود 
 بم که باعث باال رفتن میزان تلفات جانی شد ، این بود که در دقایق اولیه وقوع حادثه،      یکی از مشکالت بزرگ زلزله

که خود می .... و شهرداری، فرمانداری، سازمان های آب، برق، آتش نشانی، هالل احمر  ساختمان هایی مثل بیمارستان،
همین موضوع باعث به تأخیر افتادن   شدند وتخریب بایست در امر امداد رسانی به زلزله زدگان مدد رسان دیگران باشند،

بالیای  در هنگام وقوع حوادث وو بحران در کشور ما یریت این حکایت از ضعیف بودن مدکه کمک رسانی گردید 
  .خود دچار بحران است و باید برای آن چاره اندیشی شوداز کشور که مدیریت بحران ابراز داشت می توان . طبیعی دارد

  : طبس  -2  
شهر طبس که در ایران مرکزی ودر حاشیه بیابان لوت قرار دارد از شرق، غرب وشمال توسط گسل ها احاطه شده      

حرکت آن   جنوبی دارد و- است که جهت شمالی گسل بزرگی که در شرق این شهر قرار دارد، گسل نای بند .است
  -زرگ دیگری است که تقریباً جهت شمالشرقی گسل کلمرد گسل ب.کیلو متر می باشد 600راستگرد وطول آن تقریباً

  . و حرکت آن نیز راستگرد است کیلومتر طول دارد300بیش از در غرب این شهر واقع شده و و جنوبغربی دارد
  

  گسل های اطراف شهر طبس -9شکل                      

  
کیلومتر وازسمت غرب تا 20این شهر از شرق تا گسل نای بند حدود  ن است،نمایا) 9(شمارۀ     همان طور که در شکل  

فعال شدن گسل نای . بنا براین این شهر از سمت شرق بیشتر تهدید می شود .کیلومتر فاصله دارد 50گسل کلمرد حدود 
شهر طبس . جه سازدبند وکلمرد که هر دو از گسل های فعال کواترنر هستند، می تواند حیات این شهر را با خطر موا

Tabas

Chahar Deh

57˚  

57˚  
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 نفر کشته بر جای 19600 که حدود 25/6/57 ریشتری 4/7سابقه زلزله های فراوانی دارد که ازآن جمله می توان به زلزله 
  . روستا گردید، اشاره نمود90گذاشت وباعث نابودی شهر طبس وحدود 

  : کاشمر -3  
قرار دارد،از )گسل درونه یا گسل کویر بزرگ ( کاشمرشهر کاشمر که در حاشیه بیابان لوت ودر دامنه جنوبی گسل    

....) راستگرد ،چپگرد(حرکت این گسل متغیر .جمله شهر هایی است که از توان لرزه خیزی نسبتاً باالیی برخوردار است 
  .کیلومتر می باشد700است وطول آن حدود 

  
   درونه واقع شدن شهر های کاشمر وبردسکن دردامنه جنوبی گسل-10شکل       

        
       

  
کیلومتر تا گسل های جنوبی فاصله دارند 15کیلومتر تا گسل مذکور وحدود 4 الی 2     شهر های کاشمر وبردسکن تقریباً

یشتری ر7/3مثل زلزله (در گذشته هم زلزله در آنها اتفاق افتاده است   بنابراین این دو شهر توسط گسل ها احاطه شده وو 
  ....). بردسکن و1382بهمن 11 دقیقه شنبه 8و19ساعت 

  :  نتیجه گیری
  : می دهددر ایران نشان  زلزله های متعدد وجود گسل ها و     

وقوع  و بنابراین فعالیت گسل ها چون ایران بر روی کمر بند زلزله واقع شده وگسل های فراوانی در آن وجود دارد، -1
 ؛ذیر استزلزله در ایران اجتناب نا پ

 ؛ اکثر زلزله های ایران سطحی هستند واز قدرت تخریبی باالیی برخوردار می باشند -2
فاصله قانونی را رعایت نمود، زیرا فعالیت گسل ها موجب  از ساخت شهر ها در کنار گسل ها باید پرهیز کرد و -3

  ؛ یستتخریب شهر ها می شودوتوسعه این گونه شهر ها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ن
بنابراین ساختمان ها باید در مقابل فعالیت گسل ها مقاوم وایمن  و اکثر ساختمان های ایران قدیمی وغیرمقاوم هستند -4

  ؛ باشند واز مصالح مخصوص ، سبک وضد زلزله در ساخت آنها استفاده شود
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صالحیت با سط متخصصین باید کنترل ونظارت بیشتری بر امر ساخت وساز ها صورت گیرد وساختمان سازی صرفاًتو -5
 ؛ افراد سود جوتوسط نه و آن هم با کسب مجوز های قانونی ونظارت ارگان های مربوطه انجام شود و 

 ؛ معیار علمی انجام گیرد برنامه ریزی آنها با اصول و وکرد باید به مکان گزینی شهر ها بیشترتوجه  -6
گسل ها تنها با بخش مسکن عملی نیست ونیاز به یک مقاوم سازی ساختمان های دولتی وخصوصی در مقابل فعالیت  -7

 ؛ عزم ملی دارد
با کیفیت پایین در حاشیه شهر ها می شود که خود در  ساز های بدون کنترل و ساخت و یه و فقر باعث اسکان بی رو -8

 ؛ وقوع زلزله فاجعه آمیز خواهد بود هنگام فعالیت گسل ها و
ناخت ونحوه فعالیت گسل ها باال بردومقاوم سازی ساختمان ها را افزایش باید سطح آگاهی جامعه را در رابطه با ش -9

  ؛  استها که هزینه ایمن سازی ساختمان ها به مرتب کمتر از هزینه زیبا سازی آنتاکید کرد به مردم  و داد
ه دلیل م بزلزله طبس در واقع فدای تب وتاب های وقایع بحبوحه انقالب اسالمی گردید وزلزله رود بار ومنجیل ه -10

لذا امید می رود از این دوحادثه درس بگیریم و مشکالت بازسازی مناطق جنگ تحمیلی به بوته فراموشی سپرده شد 
 ؛ وزلزله بم را به علت تنش های سیاسی وانتخاباتی مورد بی مهری وکم توجهی قرار ندهیم

نیاموخته ایم و که هنوز آموختیم . کسب کردیم ای زیادیتجربه هما از زلزله های اخیر وبه ویژه زلزله مصیبت بار بم  -11
پس از فروکش  شعار می دهیم و وده مقطعی می اندیشیم وهنگام بروز حوادث احساسی شواره آموختیم که هم
 ، یاد گرفتیم که هنوز از دانش فنی ∗تدریج آن را به بوته فراموشی می سپاریمه تب وتاب حادثه، ب کردن التهاب و
ه نمی کنیم وآگاه شدیم که مدیریت بحران ما پس از وقوع حادثه از نظم وانسجام خوبی بر خوردار روز استفاده بهین

  . نیست وخود دچار بحران است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وقوع اما با ؛ تدریج فراموش شده گسل های فراوان واحتمال وقوع زلزله در تهران مطرح ولی به دلیل ال پیش بحث تغییر پایتخت بدوازده س مثالً حدود  ∗

  .....وباره به یاد آن افتادیم وزلزله بم د
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