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ـــالت  ـــه رس ـــت ک ـــادی اس ـــرورش نه ـــوزش و پ آم
خطیـــر تعلیـــم و تربیـــت را برعهـــده دارد.متخصیـــن 
تعلیـــم و تربیـــت بـــر ایـــن باورنـــد کـــه پیشـــرفت 
جامعـــه در گـــرو پیشـــرفت آمـــوزش و پـــرورش 
اســـت. مـــی دانیـــم کـــه نظـــام آمـــوزش رســـمی 
مـــا شـــکل تقلیـــد یافتـــه غـــرب اســـت و گســـترش 
فزاینـــده وظایـــف و ساختارآموزشـــی مـــا چنـــان 
ـــت  ـــم در تحـــول وضعی ـــوز نتوانســـته ای ـــوده کـــه هن ب
ـــه حالـــت  تقلیـــدی و القایـــی آمـــوزش و تبدیـــل آن ب
ــم. ــام دهیـ ــی انجـ ــادی کار اساسـ ــی و انتقـ تحقیقـ

در نظـــام آموزشـــی مـــا تحقیـــق بـــه پاییـــن تریـــن 
توجـــه رســـیده طـــوری کـــه تحقیقـــات محققیـــن 
ــای  ــی هـ ــا و بایگانـ ــه هـ ــای کتابخانـ ــه هـ در قفسـ
شـــخصی خـــاک مـــی خـــورد .یکـــی از راهبرهـــای 
موثـــر کـــه مـــی توانـــد علـــم مـــا را از حالـــت عاریتـــی 
ـــدی   ـــاء دادن ج ـــد در آورد به ـــه  کارآم ـــدی ب و تقلی
ـــر آن اســـت.برای اینکـــه  بـــه تحقیـــق منظـــم و پیگی
ــیم،  ــته باشـ ــده و زاینـــده داشـ ــای بالنـ پژوهـــش هـ
شـــرایط زیـــادی را بایـــد مهیـــا ســـازیم.بودجه کافـــی، 
ـــزه الزم،مدیریـــت مطلوب،سیاســـت پژوهشـــی  انگی
الزم اســـت، ســـعه صـــدر  و تهـــور مـــی خواهـــد، 
بوروکراســـی تحقیـــق  و  بهینـــه  اداری  مقـــررات 
ـــرای نگهـــداری  ـــه مـــی طلبد.وجـــود مرکـــزی ب گرایان
و طبقـــه بنـــدی و بازیابـــی اطالعـــات الزم اســـت.

در آمریـــکا بـــرای ایـــن مهـــم ســـاختمان 20 طبقـــه 
بـــا زیربنـــای 1000 متـــر مربـــع در هـــر طبقـــه 
ایجـــاد کـــرده انـــد و تحقیقـــات انجـــام یافتـــه در 
ـــی شـــود. ـــداری م ـــف در آن نگه حـــوزه هـــای مختل

بایـــد کـــه از پژوهـــش گران،ناشران،نویســـندگان 
ــه  ــود.بهاء دادن بـ و محققیـــن حمایـــت جـــدی شـ
ــا را از  ــی مـ ــام آموزشـ ــد نظـ ــی توانـ ــات مـ تحقیقـ

رســـوایی کنونـــی خـــارج نمایـــد.
نـــه  مـــا  فعلـــی  پـــرورش  و  آمـــوزش  نظـــام 
ــه  ــود را دارد کـ ــوم خـ ــردن علـ ــه روز کـ ــی بـ توانایـ
ــی  ــکل واقعـ ــه شـ ــن" را بـ ــی "آموختـ ــوم واقعـ مفهـ
تحقـــق بخشـــد و نـــه قـــادر اســـت دانـــش آمـــوزان 
ـــان"  ـــه هم ـــود ک ـــده خ ـــف ش ـــای تعری ـــا معیاره را ب

ــد! ــت کنـ ــت، تربیـ ــی" اسـ ــت دینـ تربیـ
نظـــام آموزشـــی مـــا قـــادر نیســـت محیـــط 
ـــد  ـــدل کن ـــن و جـــذاب مب ـــط ام ـــه محی آموزشـــی را ب
ـــا بـــی انگیزگـــی خاصـــی   ـــر دانـــش آمـــوزان ب فـــذا اکث
و از ســـر اجبـــار خانوادگـــی در آن حضـــور پیـــدا مـــی 

کننـــد!
دانـــش آمـــوز پـــس از 12 ســـال تحصیـــل و 
تربیـــت در محیطهـــای آموزشـــی فاقـــد مهـــارت 
ـــه هـــای علمـــی و زندگـــی اســـت  هـــای  الزم در زمین
ـــر  ـــاگرد آخ ـــود ش ـــی ش ـــاع م ـــی وارد اجتم ـــذا وقت فل
جامعـــه اســـت و آنچـــه کـــه فـــرا گرفتـــه بـــه دردش 

نمـــی خـــورد.
مگرغیرازایـــن اســـت کـــه کـــودکان از اولیـــن 
ـــی آشـــنا  ـــی و عرب ـــون قرآن ـــا مت ـــل ب ســـالهای تحصی
ــن  ــی در متـ ــی و انگلیسـ ــوند و درس عربـ ــی شـ مـ
ــی  ــده اســـت ولـ ــور شـ ــی منظـ ــای درسـ ــه هـ برنامـ
آنـــان قـــادر نیســـتند پـــس از فراغـــت از تحصیـــل بـــه 

زبـــان عربـــی و انگلیســـی تکلـــم کننـــد!
ــال  ــه کـــودک 12 سـ ــر غیرازایـــن اســـت کـ مگـ
ـــرا  ـــان فارســـی ف ـــه زب ـــب درســـی خـــود را ب ـــه کت کلی
مـــی گیـــرد ولـــی چـــرا دراســـتانهای پیرامون،زبـــان 

فارســـی را بـــا لهجـــه تکلـــم مـــی کننـــد!.
ایـــن سیســـتم آموزشـــی حتـــی قـــادر نیســـت زبـــان 
ـــاد دهـــد! و آنجاســـت  ـــه درســـتی ی فارســـی را هـــم ب
ـــی شـــعور  ـــن مغـــرض و دلقـــک هـــای ب ـــه متملقی ک
ـــا  ـــوایی را ت ـــرورش رس ـــوزش و پ ـــر آم ـــم بگی تصمی
بـــدان جـــا رســـانده انـــد تـــا طـــی بخشـــنامه ای از 
ـــد  ـــان فارســـی لهجـــه دارن اســـتخدام آنانـــی کـــه در زب
ممانعـــت بعمـــل آورنـــد! وایـــن چنیـــن بـــه هویـــت 
ــام  ــگاه از نظـ ــد و آنـ ــان اهانـــت کننـ ــا انسـ میلیونهـ

عادالنـــه آمـــوزش و پـــرورش حـــرف بزننـــد.

متخصیـــن تعلیـــم و تربیـــت برایـــن باورنـــد 
ـــت  ـــرون رف ـــرای ب ـــا ب ـــی م ـــی فعل ـــام آموزش ـــه نظ ک
از ایـــن وضعیـــت بحرانـــی  بـــه ســـه عامـــل مهـــم 

ــد اســـت نیازمنـ
1( تغییـــرات بنیادیـــن وبازنگـــری در محتـــوای 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــردن آن بـ ــروز کـ ــی و بـ ــب درسـ کتـ

ــردم  ــی مـ ــای فرهنگـ نیازهـ
2( توجـــه بـــه شایســـته ســـاالری در ســـطوح 
ـــز از  ـــد و پرهی ـــراد توانمن ـــتفاده از اف ـــی و اس مدیریت

سیاســـت زدگـــی در امـــر آمـــوزش و پـــرورش  
3( توجـــه بـــه شـــان و منزلـــت معلـــم و تامیـــن 

مطلـــوب نیازهـــای مـــادی معلمیـــن 
بـــا مـــروری کوتـــاه بـــه آمـــوزش و پـــرورش 
ـــه  ـــه فاصل ـــوان ب ـــی ت ـــرفته م ـــورهای پیش ـــی کش برخ
چندیـــن ده ســـاله آنـــان بـــا کشـــور مـــا پـــی بـــرد.  
بیشـــترین  آلمـــان  در  مثال،معلمـــان  بطـــور   
ـــکان  ـــه پزش ـــار ک ـــت "یکب ـــل اس ـــد را دارند.نق درآم
ــد،  ــده بودنـ ــود شـ ــوق خـ ــش حقـ ــتار افزایـ خواسـ
آنجـــال مـــرکل صـــدر اعظـــم آلمـــان بـــه آنهـــا 
گفـــت: مـــن چگونـــه شـــما را بـــا کســـانی کـــه بـــه 
آری  مقایســـه کنـــم"؟  انـــد  داده  آمـــوزش  شـــما 
ــا  ــه تـ ــک گرفتـ ــم از پزشـ ــوق معلـ ــان، حقـ در آلمـ
ـــا  ـــه آنه ـــون هم ـــت چ ـــتر اس ـــی بیش ـــدس و قاض مهن
ـــن اســـت کـــه  ـــد.و ای ـــه ان ـــرا گرفت ـــم ف ـــب معل در مکت

آلمان،آلمـــان شـــده اســـت.
میلیـــارد   1.5 نزدیـــک  جمعیتـــی  بـــا  چیـــن 
نفـــر تنهـــا کشـــوری اســـت مقـــام معلـــم بـــا رهبـــر 
آن،یکـــی اســـت .چینیهـــا فقـــط در برابـــر ایـــن دو 

ــد. ــی کننـ ــم مـ تعظیـ
ـــه  ـــده ای ک ـــکالت فزاین ـــم مش ـــی رغ ـــیه عل روس
ــر از  ــم، بغیـ ــای مختلـــف دارد، معلـ ــه هـ در عرصـ

معلمـــی حـــق فعالیـــت شـــغلی دیگـــری نـــدارد.
بـــرای  افســـوس در جامعـــه ما،معلـــم  صـــد 
تنفـــس کـــردن مجبـــور اســـت ســـراغ مشـــاغلی 
بـــرود کـــه هیـــچ ســـنخیتی بـــا شـــغل معلمـــی 
ـــا  ـــه ت ـــدارد.از رانندگـــی در تاکســـی تلفنـــی هـــا گرفت ن
ـــان  ـــا انس ـــی مراکز.واقع ـــی در برخ ـــای خدمات کاره
شـــرم مـــی کنـــد وضعیـــت اســـفناک معلمیـــن  در 
جامعـــه ناعادالنـــه خودمـــان را بـــه تصویـــر بکشـــد 
آنـــگاه گنـــده گویـــی هـــای مســـئولین بـــی کفایـــت 

ــدارد.  ــی نـ ــرورش پایانـ ــوزش و پـ آمـ
فنالنـــد در بیـــن همـــه کشـــورهای پیشـــرفته، 
موفـــق تریـــن سیســـتم آموزشـــی را داراســـت.و 
ـــادی ، سیســـتم  ـــن و پژهشـــگران زی ســـالیانه محققی
ـــورد بررســـی  ـــد را م ـــق آموزشـــی فنالن ـــدرن و موف م
ـــان را  بدســـت  ـــت آن ـــا راز موفقی ـــد ت ـــی دهن ـــرار م ق
نوعـــی جایگزیـــن  بـــه  را  آن سیســـتم  و  آورنـــد 
سیســـتم خودشـــان کننـــد و صـــد افســـوس کـــه مـــا 

ازایـــن قافلـــه دههـــا ســـال عقبیـــم.
ــر  ــم بهتـ ــه " علـ ــا،  مقولـ ــه مـ امـــروزه در جامعـ
اســـت یـــا ثـــروت" بـــه یـــک شـــوخی تلـــخ تبدیـــل 
ــت   ــر نیسـ ــی حاضـ ــی کسـ ــه حتـ ــت کـ ــته اسـ گشـ
ایـــن کهنـــه داســـتان را باردیگـــر یـــادآوری نمایـــد.

ـــواده خـــود اســـت  معلمـــی کـــه شـــرمنده خـــود و خان
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــای خ ـــن نیازه ـــی تری ـــن ابتدای و در تامی
ـــه "  ـــای اولی ـــاز ه ـــناس "نی ـــه ش ـــوی چامع ـــول مازل ق
کـــه همـــان آب و نـــان و مســـکن اســـت درمانـــده 
،انتظـــار معجـــزه کـــردن از معلـــم کار عبـــث و 

بیهـــوده اســـت.
از  وظیفـــه تراشـــی وســـرهم کـــردن لیســـتی 
ــدون  ــم بـ ــر معلـ ــرای قشـ ــوط بـ ــا مربـ ــف نـ وظایـ
توجـــه بـــه معضـــالت رفاهـــی و معیشـــیتی معلمـــان، 
فقـــط از طریـــق کوتولـــه هـــای فکـــری آمـــوزش و 
پـــرورش کـــه امـــروزه بـــر صندلـــی هـــای تصمیـــم 
گیـــری نظـــام آموزشـــی تکیـــه داده انـــد میســـر 

اســـت.
اگـــر بـــه لغـــت نامـــه هـــا مراجعـــه شـــود معلـــم 
ـــر از  ـــد. غی ـــی ده ـــم م ـــه تعلی ـــت ک ـــی اس ـــی کس یعن
ـــت. ـــور نیس ـــه ای متص ـــچ وظیف ـــرآن هی ـــاد دادن ب ی

ــد  ــوان کنـ ــه عنـ ــی در وزارتخانـ ــک مقامـ ــه یـ اینکـ
کـــه: "معلمـــان در مـــدارس مامـــور پیشـــگیری 
اگـــر  و  هســـتند  اجتماعـــی  آســـیب های  از 
دانش آمـــوزان در حـــوزه آســـیب های اجتماعـــی بـــا 
مشـــکل مواجـــه می شـــوند مـــا وظیفـــه داریـــم، بـــه 
ایـــن موضـــوع بپردازیـــم" دور از واقعیـــت اســـت.

اشـــتباه ایـــن آقایـــان تـــازه بـــه مدیریـــت هـــای 
و  آمـــوزش  اســـت کـــه  ایـــن  در  رســـیده  کالن 
ــی  ــالت اجتماعـ ــل معضـ ــئول حـ ــرورش را مسـ پـ
فـــرض مـــی کننـــد.در حالـــی کـــه ریشـــه اصلـــی 
معضـــالت اجتماعـــی دانـــش آمـــوزان ، در جـــای 
ـــه اســـت. ـــرورش نهفت ـــوزش و پ ـــر از آم دیگـــری غی

ــاد حـــل معضـــالت  ــا نهـ آمـــوزش و پـــرورش تنهـ
اجتماعـــی نمـــی توانـــد باشـــد و زیـــر بـــار ایـــن 
ـــت. ـــی اس ـــی دیوانگ ـــن نوع ـــنگین رفت ـــئولیت س مس

تا فرصتی دیگر

یادداشت مدیر مسئول

دکتر مهران تبریزی

»زلـــزله ۷.3ریشتری کرمـــانشاه«، »زلزله ۴.۲ریشتری 
اورمیه«، »زلزله ۴.۸ریشتری لنگرود«، » زلزله ۶.1ریشتری 
کرمان« اینها تنها تعدادی از زلزله های مهمی است که در 
روزهای اخیر مناطق مختلفی از ایران را از جنوب تا شمال 

و از شرق تا غرب به لرزه درآورده است.
متعدد  زمین لرزه های  نوشت:  ادامه  در  همشهری 
روزهای اخیر باعث ترس و وحشت همه مردم شده است 
و همین مسئله دلیلی شده تا بازار پیش بینی و شایعات 
درباره زلزله در کشور داغ شود، اما قرار گرفتن کشورمان 
روی کمربند زلزله علت وقوع زمین لرزه های متعدد است و 
بیشتر شهرهای کشور در مناطقی قرار دارند که خطر وقوع 
زلزله با قدرت باال در آنها زیاد است اما در پهنه جغرافیایی 
کشورمان مناطقی هم هستند که کم خطرتر از دیگر نقاط 
به عنوان  آنها  از  می توان  و  می شوند  زلزله خیز محسوب 
»مناطق سفید« زلزله نام برد؛ مناطقی که احتمال وقوع 
زلزله هایی با قدرت باالی ۶ ریشتر در آنها در بازه زمانی 
حتی هر سه هزار سال یک بار است و از این مناطق می توان 
به عنوان مناطقی برای سرمایه گذاری های صنعتی یا انتقال 

پایتخت و مراکز حساس کشور به آنها نام برد.
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله با اشاره به اینکه مناطق کم خطر از نظر زلزله 
در کشورمان عمدتا مناطقی هستند که کسی در آنها زندگی 
نمی کند، گفت: منطقه کویر لوت یا کویر مرکزی ایران جزو 
مناطقی هستند که لرزه خیزی کمی دارند و کسی هم در آنجا 
زندگی نمی کند. اما نوار سنندج - سیرجان ناحیه ای است 
که شامل استان اصفهان، سنندج، اراک و همدان می شود 
که از لرزه خیزی پایینی برخوردار است، همچنین ناحیه 
جنوب اهواز به سمت آبادان و خرمشهر نیز همین وضعیت 
را دارد اما بقیه مناطق ایران جزو مناطق پرلرزه هستند. اما 
چرا به این مناطق، مناطق سفید از نظر زلزله گفته می شود؟ 
به گفته زارع این مناطق، مناطق کم لرزه هستند چرا که مثال 
در اصفهان هر دو تا سه هزار سال یک زلزله ۶.5تا ۷ریشتر 
و هر ۸هزار سال یک زلزله باالی ۷ریشتر اتفاق می افتد اما 
در منطقه ای مثل جنوب البرز که تهران هم در آن جای گرفته 
هر 200سال انتظار زلزله ای با قدرت ۶.5تا هفت ریشتر و 
هر سه هزار سال انتظار وقوع زمین لرزه با قدرت ۷.5ریشتر 
را داریم. به همین دلیل به منطقه البرز منطقه خطرناک از 
نظر زلزله گفته می شود و منطقه اصفهان منطقه کم خطر و 
سفید است. زارع ادامه داد: به همین دلیل است که گفته 
می شود حوالی شهر گلپایگان و نوار سنندج - سیرجان که 
پیش از این از شهرهای آن را نام بردم، منطقه خوبی برای 
سرمایه گذاری درازمدت و توسعه کشور محسوب می شوند 

چرا که از لرزه خیزی کمتری برخوردارند.
را  شهرها  ایران، ۷۸درصد  نقشه  در  زارع،  به گفته 
شهرهای »لرزان« با خطر نسبی باال تشکیل می دهند که در 
مناطق با ریسک خطر زیاد هستند. با وجود این خطر زلزله 
در این شهرها هم متفاوت است؛ مثال ممکن است در یک 
منطقه، زلزله ۶ریشتری تعداد کشته و خرابی باالیی داشته 
باشد اما در منطقه دیگری زلزله هفت ریشتری تعداد کشته 

و خرابی کمتری به بار بیاورد.
زارع در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گسل فعال 
در ایران وجود دارد؟  گفت:  120گسل خطرناک در کل 
ایران وجود دارند. همچنین چند سامانه گسلی در کشور 
داریم که یک سامانه گسلی از مرز ایران و عراق در مریوان 
آغاز می شود و تا شمال بندرعباس ادامه پیدا می کند که 
طوالنی ترین سامانه گسلی کشورمان است. گسل بعدی 
گسل مکران است که در ساحل دریای عمان و در جنوب 
شرقی کشورمان واقع شده و زلزله های هشت ریشتری در 
آن اتفاق می افتد )۷آذر 132۴وقوع زلزله ۸.2ریشتری(که 
احتمال وقوع زلزله ای با شدت ۹ریشتر هم در آن وجود 
دارد. گسل بعدی گسل قطر - کازرون است که دارای 
چند قطعه ازجمله گسل های برازجان، کنارتخته، کازرون و 
دناست که این گسل تغییراتی را در کف خلیج فارس ایجاد 

کرده است.
زارع درخصوص تاب آوری شهرها در زمان وقوع زلزله 
نیز گفت: تاب آوری شهرها در زمان وقوع زمین لرزه ها 
مشخص نیست و فقط می دانیم که مثال شهرهای تهران، 
تبریز و مشهد در زمان وقوع زلزله ریسک و خطرپذیری 
باالتری نسبت به دیگر شهرها دارند چرا که هم جمعیت 
بیشتر و هم لرزه خیزی باالتری دارند. در عین حال اصفهان 

لرزه خیزی کمتری نسبت به این شهر دارد اما اگر مثال 
در 50کیلومتری اصفهان زمین لرزه بزرگی اتفاق بیفتد 
نمی دانیم چه اتفاقی در این شهر می افتد. سلسله جبال البرز 
هم با توجه به سابقه لرزه های قبلی ازجمله زلزله منجیل و 
زلزله سال 1۸30شمیرانات و زلزله سال 1۸۶5البرز، محل 

فوق العاده خطرناک و لرزه خیزی است.
امضای تفاهمنامه با ایتالیایی ها درخصوص راه اندازی 

سیستم هشدار سریع زلزله
پژوهشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  پژوهش  معاون 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از امضای تفاهمنامه 
با ایتالیا درخصوص نصب و راه اندازی سیستم های هشدار 
سریع زلزله به همشهری خبر داد و گفت:  این سیستم ها 
توانایی این را دارند که بسته به فاصله موقعیت مکانی زمین 
لرزه، از چند ثانیه قبل از وقوع زمین لرزه، با تعیین موقعیت 
و بزرگی، هشدار الزم را ارسال کنند. این هشدار برای قطع 
بعضی از شریان های حیاتی چون سیستم گاز شهری، آب 
و برق بسیار مؤثر و کارآمد هستند و نقش بسیار زیادی 
در کاهش خسارات و تلفات جانی ناشی از وقوع زمین 

لرزه های بزرگ دارند.
دکتر محمد تاتار به همشهری گفت: درصورت فاصله 
مسکونی،  مناطق  و  شهرها  از  لرزه  زمین  چشمه  زیاد 
زمین لرزه هایی که در مناطق اقیانوسی و مناطق زلزله خیز 
روی می دهند، امکان اطالع رسانی به مردم از طریق به صدا 
درآوردن آژیر یا ارسال پیام هشدار روی تلفن های همراه نیز 
میسر است. در زمین لرزه اخیر مکزیکوسیتی که 1۸مهرماه 
سال جاری با بزرگی ۷.1ریشتر اتفاق افتاد، عملکرد خوب 
سیستم هشدار سریع زلزله دیده شد که نزدیک به 20ثانیه 
قبل از رسید امواج مخرب زمین لرزه به شهر، موجب 
به صدا درآمدن آژیر ها شده بود و این موضوع در کنار 
ساخت وساز ایمن، از مهم ترین عوامل کاهش تلفات این 

زمین لرزه مهیب و مخرب به حساب می آمد.
تاتار با اشاره به اجرای این طرح در کشور گفت:  این 
سیستم ابتدا در شهر تهران و به صورت پایلوت راه اندازی 
می شود و سپس به سایر نقاط لرزه خیز، تأسیسات حساس 
و یا شهرهای پر خطر کشور تعمیم داده می شود. البته این 
سیستم به تنهایی نمی تواند از میزان تلفات کم کند؛ آموزش 
مردم و میزان آشنایی و آمادگی آنها برای عملکرد صحیح 

قبل، هنگام و پس از وقوع زمین لرزه، نقش حائز اهمیتی در 
کاهش تلفات و صدمات ناشی از وقوع زلزله های بزرگ 
دارد. معاون پژوهش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی گفت: ایران پس از آمریکا، ژاپن، 
مکزیک، ایتالیا و ترکیه وارد این حوزه شده است. چنین 
سامانه هایی جهت توقف قطارهای مترو، توقف سریع 
کارکرد شبکه های گاز، آب، و برق، همچنین متوقف کردن 
فعالیت نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و سایر تأسیسات حساس، 
کلیدی و مهم چند ثانیه قبل از رسید امواج مخرب زمین لرزه 

کارایی بسیار مؤثری دارند.
وی درخصوص نحوه اطالع رسانی در زمان زلزله گفت: 
اگر سامانه های هشدار روی گسل های اطراف تهران نصب 
و راه اندازی شود، پس از وقوع زلزله و پیش از رسیدن امواج 
برشی به شهر که مخرب هستند، اطالعات الزم به صورت 
رادیویی به تهران ارسال خواهند شد که می توانند با اتصال 
به شبکه های شریان های حیاتی منجر به توقف بالفاصله 
آنها و یا اطالع رسانی به مردم شود. البته با توجه به فاصله 
نه چندان زیاد گسل های فعال در گستره تهران، این هشدار 
حداکثر می تواند 10تا 15ثانیه زودتر از رسید امواج زلزله 

اعالم شود.
وی با اشاره به زلزله اخیر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه 
گفت: در زلزله اخیر که از لحاظ بزرگی در یکی، دو دهه 
اخیر بی سابقه بوده است، به رغم وسعت خرابی خیلی زیاد، 
خوشبختانه زمین لرزه با تلفات کمی همراه بوده است. مطابق 
بررسی های میدانی همکاران ما در پژوهشکده مدیریت بحران 
این پژوهشگاه، وقوع یک پیش لرزه قبل از زمین لرزه اصلی 
و آموزش های همگانی که در زمینه زلزله و از طریق برگزاری 
مانور زلزله یا در کتاب های درسی به دانش آموزان داده شده 
و از طریق آنها به خانواده ها منتقل شده است، نقش بسیار 

مؤثری در کاهش تلفات داشته است.
وی درخصوص اینکه مطالب منتشره در کانال های 
تلگرامی در مورد پیش بینی زلزله چقدر واقعیت دارند، 
گفت: مطالب مندرج در کانال تلگرامی مربوط به پیش بینی 
زلزله اصاًل مبنای علمی نداشته و به هیچ عنوان صحت 
ندارد. گردانندگان این کانال ها دارای هیچ گونه تحصیالت 
دانشگاهی یا سابقه فعالیت در این زمینه ها نیستند. از برخی 
از ایشان بارها جهت حضور در پژوهشگاه و بحث راجع 

به ادعاهای ایشان دعوت به عمل آمده است، ولی هیچ گاه 
دعوت پژوهشگاه را لبیک نگفته اند که دلیل آن مشخص 
است. زلزله پدیده ای طبیعی اما بسیار پیچیده است و ده ها 
سال تحقیقات انجام گرفته در معتبرترین دانشگاه های دنیا 
نیز هنوز به پیش بینی موفقیت آمیز زمین لرزه منجر نشده 
است. انجام کارهای آماری روی کاتالوگ های موجود یا 
ادعای الهام از نیروهای ماورای طبیعی، اجرام آسمانی و 
امثالهم هیچ کدام پیش بینی زمان وقوع زمین لرزه را میسر 
نمی سازد. مردم هم باید اطالعات مربوط به زلزله را فقط از 
طریق مجاری قانونی و علمی، چون سایت پژوهشگاه و یا 

وبگاه شبکه لرزه نگاری کشوری دنبال کنند.
رفتار گسل های تهران چگونه خواهد بود؟

مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
درخصوص مناطق پرخطر تهران در زمان وقوع زلزله گفت: 
بسته به اینکه کدام یک از گسل های تهران فعال شود میزان 
خرابی در مناطق متفاوت است اما به دلیل بافت سنتی و 
قدیمی این مناطق و سطح باالی آب های زیرزمینی، بافت 
فرسوده و تراکم جمعیت بیشتر که در مناطق۹ تا 20تهران 
شاهد هستیم این مناطق جزو مناطقی هستند که ریسک 
آسیب پذیری و خطرپذیری بیشتری در زمان وقوع زلزله 
دارند. این استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی گفت: 
گسل های تهران در پهنه شمالی و جنوبی تهران بیشتر واقع 
شده اند. گسل مشا در فاصله 35کیلومتری شمال تهران در 
روستای کالن از توابع لواسان است که با گسل شمال تهران 
تالقی دارد و این منطقه یک منطقه خطرناک برای زمان 

وقوع زلزله است.
در 10کیلومتری این گسل شهر پردیس را داریم که 
ساخت و سازهای زیادی در آن انجام شده و جمعیت 
زیادی هم دارد که در این پهنه احتمال تکان های شدید و 
از هم گسیختگی سطح زمین بیشتر است. اما نکته ای که 
نباید به آن بی توجه بود این است که در تهران ساختمان ها 
و برج ها در روی گسل شمال تهران بنا شده اند و در زمان 
وقوع لرزش در این گسل با خرابی های زیاد مواجه خواهیم 
بود. گسل شمال به دلیل برج سازی  های فراوانی که در این 
منطقه انجام شده و کوچه ها هم تنگ است احتمال اینکه 
ماشین های آتش نشانی و اضطراری نتوانند خودشان را وارد 
کوچه ها کنند، هست. با وجود اینکه تراکم در این منطقه کم 
است ولی برج سازی  زیاد است. گسل جنوب هم به دلیل 
بافت فرسوده آن مورد توجه است به خصوص در منطقه1۶ 
نازی آباد زیرا تقاطع گسل مشا و جنوب است. گسل مشا 
هم گسلی است که از سمت شرق می آید و زلزله فیروزکوه 
متصل به این گسل بود. زارع درخصوص میزان تخریب 
هر یک از این گسل ها نیز گفت: تخریب و آسیب های بعد 
از زلزله بستگی به شدت، محلی که زلزله در آن واقع شده 
و همچنین ساعت وقوع زلزله دارد. پس امکان پیش بینی 
میزان تخریب برای هر گسل به صورت مجزا وجود ندارد، 
اما مثال می توانیم بگوییم که گسل شمال تهران با توجه به 
بافت  به  با توجه  تراکم جمعیت و گسل جنوب تهران 
تهران  در  خطرناک ترین گسل  باال  جمعیت  و  فرسوده 
هستند. با این حال گسل های مشا، ایوانکی، پیشوا، کهریزک 
و رباط کریم و جنوب کرج و حتی گسل الموت و طالقان 
هر کدام می توانند لرزه خیزی باالی ۶ ریشتر داشته باشند 
که به تهران آسیب جدی وارد کنند. همینطور گذر گسل 
پردیسان از بزرگراه همت که ساخت و سازها و برج های 
زیادی ازجمله برج میالد در آن واقع شده درصورت فعال 

شدن می تواند خرابی زیادی را به بار بیاورد.

خطرناک ترین گسل های ایران
1-البرز - مشا، ایوانکی، کهریزک، پیشوا، رباط کریم

2-تبریز - شمال تبریز
3-گسل کوه خضر - از میان بخشی از شهر قم عبور 

می کند
۴-گسل اصلی جوان زاگرس - از کنار شهر مریوان عبور می کند

5-گسل غربی فروافتادگی دریاچه اورمیه - از کنار شهر 
اورمیه عبور می کند

۶-گسل بافران - از جنوب شهر نایین عبور می کند
۷-گسل هیرمند - از نزدیکی شهر زاهدان عبور می کند

۸- گسل مکران - از نزدیکی شهرهای جاسک و چابهار 
عبور می کند

۹- گسل ساحلی بندرعباس - از شهر بندرعباس عبور می کند

 کوتوله های فکری
مناطق زلزله خیز و امن ایرانو ناکارآمدی آموزش و پرورش!!

خطرناک ترین گسل های ایران


