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چكیده
زمینلرزه یكی از پدیدههای مهم زمینشناسی است که با توجه به محدود شدن صفحه ایران و فشاار از اراراد در ا ار
فعالیتهای زمینشناسی  ،امكان وقوع آن در اکثر نقاط کشورمان وجود دارد .استان البرز نیز از استانهایی است که بااوجود
چندین گسل فعال مستعد لرزهخیزی بوده ،فلذا ا رات زمینلرزه بهمنظور مدیریت هرچه بهتر بحران ناشای از ایان پدیاده
محتمل از موارد مهم موردبررسی هست .در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای-استنادی،
پارامترهایی ازجمله ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-سیاسی و همچنین زمینشناختی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.
با توجه به وجود گسلهای فعال و سابقه بروز حواد ی همچون زمینلرزه بوئینزهرا در سال  ،1341بررسی گسلهای منطقاه
ازنظر فعالیت و همچنین ا ر آنها بر روی ابعاد مختلف زندگی شهروندان و روال شهری یكی از دغدغههای مهم موردبحث می-
باشد.
ابعاد اقتصادی زمینلرزه به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود که بیشترین سهم را تخریا

مساكن و هزیناه

امدادرسانی به منارق زلزلهزده به خود اختصاص میدهد .با توجه به غیراصولی بودن اکثر ساختوسازها ،در صورت تخریا
ساختمانها در هر منطقه ،شاهد ایجاد احساس ناامنی برای خریداران و رکود قیمتها خواهیم بود .همچنین تخری

شهرک-

های صنعتی استان ،باعث بروز پدیدههای انوی همچون بیكاری و مهاجرت هزاران نفر و از بین رفتن توازن جمعیت شهری و
بروز جرم و جنایت خواهد شد .ازجمله ابعاد اجتماعی زمینلرزه میتوان به ایجاد احساس ناامنی و همچنین افسردگی افاراد
اشاره نمود که در این خصوص ،احداث کمپهای روانكاوی و رواندرمانی و اعزام باهموقع تیمهاای روانشاناس از اقادامات
پیشگیرانه خواهد بود.
ابعاد سیاسی همچون ظهور گروههای لمپن مخالف نظام ،ناامنیهای اجتماعی شهری ،پیامدهای سیاسای مهااجرت انباوه و
اسكان موقت اشاره نمود .همچنین در بحث زمینشناختی با توجه به رابطه گسلهای مختلف و غیرقابلپیشبینی بودن زمان
و مكان وقوع زمینلرزه مهمترین اقدامات ،اقدامات پیشگیرانه میباشد.
کلمات کلیدی
گسل ،زمینلرزه ،مدیریت بحران ،استان البرز

 -1مقدمه
استان البرز که نام آن از رشتهکوه البرز گرفتهشده ،سیی و ککمیی
استان اکران است .بر پاکه سرشماری سال  ،1395جمعییت اسیتان
البرز در حدود  ۲٬۷۱۲٬۴۰۰نفر است که در مقاکسه بیا سرشیماری
پیشی  ،چیزی در حدود  300هزار نفر افزاکش داشیته اسیت.کر
دارای آبوهوای معتدل و خشی مییباشید کیه متیاار از سهسیهه

کوههای البرز بوده و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل
است .دارا بودن بزرگترک شهرک صنعتی اکران در منطقه اشتهارد
و وجود مجتمعهیای صینعتی لییا ،آراسیند ،دانسیفهان و چنیدک
کارخانه بزرگ مختهف بزرگ دکگر در سطح استان ،رونق خاصی به
صنعت و اشتغالزاکی منطقه بخشیده است.
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اک استان بیه شیش شهرسیتان تقسیی مییشیود کیه ابیارز از
شهرستان کر  ،شهرستان ساوجبالغ ،شهرستان نظرآباد ،شهرستان
طالقان ،شهرستان اشتهارد و شهرستان فردکس هستند.
شهرستان کر (به مرکزکت شهر کر )
قدکمیترک شهرستان اکی اسیتان اسیت کیه در سیال 1333
تشکیل شد و ه اکنون شامل دو بخش به نامهای مرکزی و آسیارا
میباشد.
شهرستان ساوجبالغ (به مرکزکت هشتگرد)
اک شهرستان در سال  1368از شهرستان کر جدا شید و دو
شهرستان نظرآباد (تا سال  )1381و طالقان (تا سال  )1389جزو
اک شهرسیتان بودهانید .ه اکنیون سیاوجبالغ شیامل سیه بخیش
مرکزی ،چهارباغ و چندار است.
شهرستان نظرآباد (به مرکزکت شهر نظرآباد)
اکی شهرسیتان در سییال  1381از سییاوجبالغ جداشییده و شییامل
بخشهای مرکزی و تنکمان میباشد.
شهرستان طالقان (به مرکزکت شهر طالقان)
در سییال  1389از سییاوجبالغ جداشییده و شییامل بخشهییای
مرکزی و باالطالقان میباشد.
شهرستان اشتهارد (به مرکزکت شهر اشتهارد)
در سال  1391از شهرسیتان کیر مسیتقل شید و بخشهیای
مرکزی و پهنگآباد را شامل میگردد.
شهرستان فردکس (به مرکزکت فردکس کر )
شهرستان فردکس در سال  1392از فرمانداری کیر اسیتقالل
کافت و شامل بخشهای مرکزی و مشکی دشت میگردد.
جاذبههای گردشگری و مذهبی استان البرز
ازجمهه جاذبههای گردشگری کر میتوان جاده کر -چالوس،
باغ سیب مهرشهر ،کاخ شمس ،پارک خانواده جهان شهر ،روستای
تارکخی آتشگاه ،سد امیرکبیر ،روسیتاهای تیارکخی ورده و برنیان،
کاروانسرای شاهاباسی ،کیاخ سیهیمانیه ،نیار کیا میراد ،سینقرآباد
ساوجبالغ ،قهعه احمدآباد مصدق و تپه ازبکی نظرآباد را نام برد.
ازجمهه مکانهای فرهنگی اک استان میتوان به امامزاده طاهر،
امامزاده صالح و امامزاده حس اشاره نمود.

 -2ررح مسئله
زلزلههای مخرب و فاجعهآمیز چند دهه اخیر نشیان داد کیه اکیران
کشوری زلزلهخیز است و هیچ نقطهای از آن از خطر زلزله در امان
نیسییت .متاسییفانه بیشییتر شییهرهای اکییران در حاشیییه گسییلها
شکلگرفتهاند؛ از طرفی حرکتهای افقی و امودی گسلها منجیر
به بروز زلزله در اکنگونه شهرها کا نیواحی پیرامیون آنهیا مییشیود.

بنابراک ضرورز بررسی گسیلهای فعیال هیر منطقیه و همننیی
تارکخنه فعالیت آنها ،از اهمیت به سزاکی برخوردار است.
زمی لرزه در زمینیههای مختهیف زنیدگی انسیانها ازجمهیه ابعیاد
اجتماای ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی تاایرگذار میباشد .ازاکی رو
ضییرورز پییرداخت بییه ابعییاد و ااییراز زلزلییه و تییاایر آن بییر روی
جنبههای مختهف زندگی انسانها بهخوبی احساس میشود ،تا اوال
به مکان گزکنی شهرها و شناخت گسیلها دقیت بیشیتری شیده و
اانیا مقاومسازی ساختمانها با معیارهای اهمی فراموش نشود .بیه
نظر می رسد سوال هاکی که بیشتر در هنگام بروز اک بالی طبیعی
به وجود میآکد ،سواالتی از اک قبیل میباشید کیه میا بیه دنبیال
جواب اک سواالز هستی :
آکا امکان وقوع مجدد زلزله در منطقه وجود دارد؟
آکا ارتباطی بی گسلهای مجاور ه و فعالیت آنها وجود دارد؟
آکا خساراز زلزله فقط محدود به خساراز میالی هماننید تخرکیب
مسک ها میشود؟
آکا زلزله بااث بروز ابعاد سیاسی نیز خواهد شد و در صورز مثبیت
بودن جواب ،چه اتفاقاتی ممک است در اک زمینه رخ دهد؟

 -3ضرورت تحقیق
استان البرز نیز همانند اکثر نقاط کشورمان مستعد لرزهخیزی می-
باشد .ازآنجاکه چندک گسل فعال و نیمه فعیال در محیدوده اکی
استان وجیود داشیته و همننیی تارکخنیه وجیود زمی لرزههیای
بزرگمقیاس حاصل از اک گسلها ،ضرورز بررسی هرچیه بیشیتر
اک منطقه را نشان میدهد.
وجییود شییهرکهای صیینعتی مختهییف در سییطح اسییتان و
اشتغالزاکی هزاران نفر ککی از اوامل مه اقتصیادی اسیتان البیرز
است کیه بیروز زمی لیرزه باایث بیکیاری افیراد و اوامیل دکگیری
همنون مهاجرز و  ...خواهد شد .زمی لرزه میتوانید بیر اقتصیاد،
خصوصا از طرکق بازار مسک تاایرگذار باشد کیه نییاز بیه بررسیی
بیشتری دارد .االوه بر موارد ذکرشیده ،بیروز مشیکالز اجتمیاای
همنون خشونتهای اجتماای ،افسردگی و مشکالز روانی کیه بیا
توجه به نزدککی استان البرز به استان تهران میتوانید روی تهیران
ه اارگذار بوده و بهنوای کشور را تحتالشعاع قرار دهد .با توجیه
به مهاجرپذکر بودن استان البیرز و وجیود قومییتهیا و فرقیههیای
مختهف و همننی جرم خیزی اک استان ،اواقب سیاسیی پیس از
زمی لرزه در صورز ادم مدکرکت میتوانند به بحران تبدکل شوند.

 -4اهداد پروژه
هدف از اک پروژه بررسی ابعاد مختهفیی ازجمهیه ابعیاد فرهنگیی،
اجتماای ،اقتصادی و زمی شناسی زمی لرزه بوده و تمامی بحثها
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حول اک ابعاد انجامشده است .البته هرکیدام از اکی بخشهیا زکیر
نظر کارشناسان متخصص در زمینه مربوطه میتواند بیه موضیوای
جذاب جهت بررسی تخصصیتر تبدکلشده و بسط داده شود.

 -5روش تحقیق
روش تحقیق در اک پروژه از نوع توصیفی-تحهیهیی مییباشید .بیا
توجه به ایدم وجیود امکیان بیرای گیردآوری اطالایاز از طرکیق
پرسشنامه ،دادهها از روش کتابخانه ای-استنادی جمعآوریشدهاند
که شامل مقاالز ،کتابها و خبرهیای منتشرشیده از منیابع میورد
تاکید میباشد.

 -6مهمترین گسلهای مرتبط با استان البرز
گسل کا گسهه به شکستگیهاکی اطیالق مییشیود کیه سینگهای
دوطرف صفحه شکستگی نسبت به همدکگر حرکت داشیته باشیند
که اک جابجاکی میتواند از چند میهیمتیر تیا صیدها متیر باشید.
انرژی آزادشده به هنگام حرکت سرکع گسلهای فعال ،اامل وقوع
انهب زمی لرزههاست .گسلهیای بیزرگ در پوسیته زمیی نتیجیه
حرکت برشی زمی هستند و زمی لرزهها نیز نتیجه نیروی رهاشده
در حی لغزش سرکع لبههای ک گسل به هی اسیت .بزرگتیرک
نمونههای گسل ،مرزهای میان ورقههای زمی ساختی کره زمیی
است (پورکرمانی ،محس و آرک  ،مهران.)1376 :
بهطورکهی سه منطقه زلزلهخیز در اکران وجود دارد کیه از آن
جمهه می توان به زاگرس ،البرز و اکران مرکزی اشاره نمود .صیفحه
اربستان از جنوب نربی و هندوستان از شیرق و جنیوب شیرقی و
سییبری از شییمال شییرقی بییه اکییران فشییار وارد کییرده و مقاومییت
صفحهی اکران در برابر فشارهای وارده منجیر بیه بیروز گسیلها و
شکستگیهای متعددی شده است و فعالیت اک گسلها بااث شده
که اکران از مناطق مه زلزلهخیز دنیا محسوب شود .با مراجعه بیه
نقشه پهنهبندی نسبی خطر زمی لرزه اکران مشاهده میشیود کیه
بیش از  90درصد مسیاحت اکیران بیر روی نیوار زلزلیه قیرار دارد.
بزرگتییرک گسییل اکییران گسییل زاگییرس میییباشیید( .زمردکییان،
محمدجعفر؛ )1381
ازنظر فعالیت ،گسلها بیه چنید دسیته فعیال ،نیمیه فعیال و
نیرفعال تقسی میشیوند کیه منشیا بیشیتر زمی لرزههیای اکیران
گسلهای فعال هستند .ممک است گسهی در سالیان دور (صیدها
کا میهیونها سال پیش) حرکت نموده و امروز فعال نباشد.

 -6-1گسل شمال تهران
راندگی شیمال تهیران مه تیرک و طیوالنیترک گسیل لیرزه زای
نزدک استان البرز است که بخشی از سیست زمی سیاختی بیال
جنوبی رشتهکوههای البرز را تشکیل میدهد .نخسیتی بیار رکیب
( )1956به وجود اک گسل در میرز مییان کوهپاکیه و سینگهای
سبز ارتفاااز البرز پی بیرد .اکی گسیل در کوهپاکیههای البیرز در
شمال تهران از ک تا لشکرک در حدود  35کیهیومتر ادامیه دارد.
زمی لرزههاکی که به اک گسل نسبت دادهشدهاند شامل موارد زکر
میباشند :
زمی لرزه  23فورکه  958میالدی گسیتره ری-طالقیان بیا بزرگیی
 7.7رکشتر و شدز  10مرکالی
زمی لرزه ماه مه  1177میالدی با بزرگی  7.2رکشیتر و شیدز 8
مرکالی (بربرکان و همکاران؛)1364

 -6-2گسل رالقان
گسل فشاری طالقان گسهی با راستای شرقی-نربی است که طولی
در حدود  60کیهیومتر دارد .شییب آن بیه سیمت جنیوب بیوده و
زمی لرزه  8نوامبر  1966صمغآباد طالقان ( 5.9رکشتر) از جنبش
اک گسل رویداده اسیت .همننیی ممکی اسیت اکی گسیل در
زمی لرزه  16دسامبر  1808میالدی طالقان با بزرگی  5.9رکشتر
و شدز  7مرکیالی بیه همیراه گسیل المیوز نقیش داشیته باشید.
(بربرکان و همکاران)1371 ،

 -6-3گسل ایپک
گسل لرزه زای فعال و فشاری اکپ با راسیتای ک وبییش شیرقی-
نربی و طولی بیش از  85کیهومتر تقرکبا از فاصیهه  10کیهیومتری
بوئی زهرا میگذرد .در تمامی طیول گسیل ،چشیمههای فراوانیی
مشاهده میشود که با خود گچ و نم را از رسوباز نئوژن منطقیه
گسهی به همراه میآورند.
زمی لرزه سال  1962میالدی با بزرگی  7.2رکشیتر و شیدز 11
مرکیییالی بیییه اکییی گسیییل نسیییبت دادهشیییده اسیییت(بربرکان و
همکاران؛.)1364

 -6-4گسل ماهدشت
اک گسل بی گسل شمال تهران و گسل اشتهارد است و بر اساس
اسناد تارکخی در سال  850میالدی فعالیت داشته است امده اکه
اک گسل در سطح زمی تظاهر زکاد و ازنظر طول ه توان لیرزهای
چندانی ندارد و حداکثر فعالیت آن میتواند بیه وقیوع زلزلیهای تیا
شش رکشتر منجر شود فعالیت گسل کادشده میتواند موجب ضربه
زدن به گسل شمال تهران کا اشتهارد شود.
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 -6-5راندگی اشتهارد
گسل راندگی اشتهارد با راستای شرقی-نربیی و طیولی در حیدود
 63کیهومتر در فاصهه  4کیهومتری شمال اشتهارد قیرار دارد .اکی
گسل از گسلهای فعال مییباشید و بیه نظیر بربرکیان و همکیاران
( )1371احتمییال دارد زمی لییرزه  20اکتبییر  1876میییالدی بییا
بزرگی در حدود  5.7رکشتر که بااث وکرانی روستای کهیه دره در
منطقه جنوبی گسل اشتهارد گردکید ،در اایر جنیبش اکی گسیل
رویداده باشد( .بربرکان و همکاران؛ )1371

 -7قدرت زلزله
برای پی بردن به اظی بودن قدرز ک زلزلیه مییتیوان آن را بیا
انفجارهییای ناشییی از تییی ان تییی مقاکسییه نمییود .مییثال قییدرز
زمی لرزهای با شدز ک رکشتر برابر باانرژی حاصل از انفجار 170
گرم تی ان تی است .مو هاکی که از ک زمی لرزه منتشر میشود
بهقدری ضعیف است که فقط لرزهنگار میتواند آن را ابت کند .در
مقیاس رکشتر به ازای افزاکش هر ایدد ،شیدز زمی لیرزه  31بیار
بیشتر از ادد قبهی میشود؛ بهانوانمثال زمی لرزهای با بزرگی دو
رکشتر  31بار قویتر از زمی لرزهای با بزرگیی کی رکشیتر اسیت.
بهاک ترتیب زمی لرزهای با بزرگی  9رکشتر ،قیدرتی برابیر بیاانرژی
حاصیل از انفجییار  150میهیییون تی تیی ان تییی خواهیید داشییت.
(امیرحسینی ،نسرک ؛ )1374

 -8فجیعترین زمینلرزههای  50سال اخیر
ایران
اکران ازجمهه کشورهای زلزلهخیز است و در طول دورانهای
مختهف ،زمی لرزههای مهیب با خساراز باالکی را شاهد بوده است.
زمی لرزه بوئی زهرا با شدز  7/2رکشتر که در ساات 10:50
دقیقه  10شهرکور  1341اتفاق افتاد و موجب کشته شدن
 10000نفر و وکران شدن منطقه خصوصا روستاهای آبدره و
چنگوره گردکد.
زلزله طبس با شدز  7/7رکشتر که در ساات  19:06دقیقه 25
شهرکور سال  1357رخ داد 19600 ،کشته و تخرکب  16روستا را
به دنبال داشت .طی اک زمی لرزه حدود  40درصد ساکنان
شهرستان طبس کشته شدند.
رودبار و منجیل با شدز  7/4رکشتر که در ساات  30دقیقه
بامداد  31خرداد سال  1369لرزکد که سبب کشتار بیش از
 35000نفر گردکد.
ب ه در سال  1382با شدز  6/5رکشتر با خاک ککسان شد که
حدود  41000نفر در اار آن جان باختند.

زرند در سال  1383تحت تاایر زمی لرزهای با شدز  6/4رکشتر
قرار گرفت که طی آن  612نفر در آن کشته شدند و  10روستا
تخرکب شد.
زلزله اهر و ورزقان در سال  ۱۳۹۱با شدز 6.2رکشتر و 250
کشته و بیش از  2000مجروح برجا گذاشت.
زمی لرزهای که در ساات  21:48دقیقه شامگاه  21آبان سال 96
کرمانشاه را لرزاند و طی آن حدود  600نفر از ه وطنانمان کشته
شدند.

 -9ابعاد اقتصادی زلزله
خساراز اقتصادی زمی لرزه به دو گروه خساراز اقتصادی مستقی
و نیرمستقی تقسی میشود .خساراز اقتصادی مستقی زمی لرزه
شامل خساراتی است که هنگام با بالفاصهه پس از وقوع زمی لرزه
وارد می شود .اک خساراز شامل خساراز وارده بر سرماکه ،نظیر
تخرکب جزئی کا کهی ساختمانهای مسکونی ،کارخانجاز ،وساکل
ارتباطی و زکربناها ،خساراز وارد بر موجودی انبارها که جهت
مصارف نهاکی کا مصارف واسطهای ذخیره میشوند و همننی
خساراز وارد بر تولید و کاهش درآمد ،مانند انهدام محصوالز در
مرحهه داشت و برداشت ،انهدام دامها ،بسته شدن مغازهها،
تاسیساز تجارتی کوچ و واحدهای تولید صنعتی میباشد.
بخش ااظ خساراز اقتصادی مستقی زمی لرزه به تخرکب کهی
کا جزئی ساختمانها مربوط میشود .همننی زمی لرزه و
پیامدهای روانی-اجتماای آن ،تولید و درآمد مهی را کاهش می-
دهد .زمی لرزههای شدکد و مکرر میتواند روند رشد اقتصادی ک
کشور را خنثی کرده و مسائل تورم و کسری تراز پرداختها را
تشدکد کند .االوه بر مخارجی که جهت جبران خساراز اقتصادی
مستقی زمی لرزه باکستی انجام شود ،تالشهای فوری امدادرسانی
و ترحیمی هنگام و بالفاصهه پس از زمی لرزه نیز مستهزم صرف
مخارجی است که جزء تاایراز مستقی زمی لرزه محسوب می-
شوند (حسینی نسب ،ابراهی ؛ .)1374
خساراز اقتصادی نیرمستقی زلزله از ناحیه واکنش زنجیرهای
اقتصاد به خساراز مستقی اکجاد میشوند و مه ترک گروههای
آنها ابارز از کاهش فعالیت ارضهکنندگان مواد و خدماز
درنتیجه کاهش تقاضا ،کاهش خرکد کاالها و خدماز توسط
افرادی که شغل خود را ازدستدادهاند کا به کار پارهوقت اشتغال
دارند ،کاهش فعالیت بنگاههای مشتری که از واحدهای آسیبدکده
کاال و خدماز میخرکدند و واکنشهای زنجیرهای اکجادشده در
سیست اقتصادی ناحیه از طرکق هرک از ااراز مستقی زمی لرزه
میباشند.
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از منظر دکگر طی تحقیقی در سال  1392در شهرستان ورزقان
ااراز اقتصادی و معیشتی زمی لرزه مربوط به اک شهرستان که از
طرکق پرسشنامه و نظرسنجی از مردم درکافت گردکد ،در چند
دسته تغییر وضعیت الگوی مصرف مواد نذاکی ،تغییراز شغهی،
کاهش میزان بهرهوری ،بره خوردن تعادل در روابط اقتصادی
منطقه ،تحول در نقشهای اقتصادی و تجاری ،ادم دسترسی به
خدماز بهداشت ی ،مختل شدن ارتباطاز اجتماای و کاهش
امکاناز ارتباطی ،اختالل در سرماکهگذاری ،از دست رفت اموال و
داراکی ،کاهش رضاکت از زندگی شغهی و ادم دسترسی به نذای
کافی و مناسب تقسی بندی شده که نقش هرکدام با توجه به
ضرکب وزنی آن مشخص گردکده است و اک ضراکب برای مناطق
مختهف ممک است متفاوز باشند (حیدری ساربان ،وکیل؛
.)1392

 -9-1ا ر زلزله بر گسلهای بازار مسكن
به نقل از «خبرگزاری اقتصادنیوز» بهرن مطرحشدن شائبه بروز
تنش در پی وقوع زمی لرزههای زنجیرهای بر بازار معامالز مسک ،
آمارهای اولیه از حج معامالز در  10روز نخست زمستان
نشاندهنده مقاوم بودن بازار مسک در برابر ااراز روانی ناشی از
زلزلههای اخیر بوده و تاایر زلزلههای اخیر صرفا در حد نوکز در
مناطق خاص بوده است .ردکابی اار زلزله بر وضعیت بازار مسک از
دو مسیر تحقیقاز میدانی از واسطههای مهکی و آمار معامالز
مسک در دهه اول دیماه حاکی از مقاوم بودن بازار مسک در
برابر ااراز نیروی زکرزمینی بوده و همننان در مسیر رشد
معامالز قرار دارد.
مشاوران امالک مناطق مختهف پیشبینی میکنند اگر زلزلهها
ادامه پیدا کنند و نگرانی نسبت به تخرکب ساختمانها در اار زلزله
بزرگ احتمالی شدز کابد ،اک موضع میتواند روی رفتار آتی
خرکداران مسک اار بگذارد؛ بدک معنا که نوکز زلزله بر بازار
مسک می تواند بر مناطق بیشتری نیز به شکل فراگیر شدن
پرسش درباره مقاومت بنا در برابر زلزله نمود پیدا کند .به باور
واسطهها ،پیامد فراگیر شدن پرسش لرزهای در بازار مسک می-
تواند کاهش محسوس حج معامالز آپارتمان باشد .اهت
پیشبینی دالالن مهکی را باکد در اک موضوع جستجو کرد که آنها
بهانوان حهقه واسطه میان سازنده و خرکداران ،از ک و کیف
وضعیت ساختوسازها مطهع بوده و میدانند اگر پرسش درباره ضد
زلزله بودن ساختمان فراگیر شود ،راهی برای ارائه پاسا مستند به
آن وجود ندارد و درنتیجه پرسشگران در زمینه کیفیت ساختوساز
به اطمینان نخواهند رسید .اک نبود اطمینان قطعا موجب تاخیر
در خرکد شده و نتیجه آن کاهش حج معامالز خواهد بود.

مقاومت لرزهای معامالز مسک در برابر نیروی زکرزمینی طبیعت
دو اهت دارد .اهت نخست و مه تر ،خرو بازار مسک از فاز میانی
رکود و رونق و رونق گرفت معامالز در آذرماه بود .بنابراک با
افزاکش تعداد افراد مصم به خرکد مسک درگذر زمان ،وزن اار
شکلگیری فاز رونق بر تحرک تقاضای خرکد ،دستک در  10روز
نخست دیماه بیشتر از فاکتور زلزله بوده است .اهت دوم اک است
که اکنون سمت تقاضای بازار مسک از نوساناز قیمتی دو ماه
اخیر مطهع شده و در جرکان اک موضوع قرارگرفته که رشد مسک
در آذرماه به میزان خیهی محدود از نرخ تورم بیشتر بوده است .اک
ماسهه سبب شده تقاضای خرکد همننان مصم به انجام معامالز
زمستانی در بازار مسک باشد تا تحت تاایر رشد احتمالی قیمتها
در بازار شب اید قرار نگیرد .کارشناسان ااتقاددارند اگر زلزلههای
هفته اول زمستان در شراکط رکودی بازار مه رخداده بود ،شاکد
اار آن بیشتر میبود و تعداد مناطق بیشتری تحت تاایر زلزله قرار
میگرفتند .بهاک ترتیب ،زلزله قطعا میتوانست رکود معامالز
مسک را امیقتر کند.
در کنار تحقیقاز میدانی ،با توجه به آمارهای واصهه مشخص
گردکد ،در  10روز اول زمستان  ،96حج معامالز مسک نسبت
به مدز مشابه سال گذشته با رشد محسوسی همراه بوده است.
بهاک ترتیب بازار معامالز مسک که در آذرماه در مسیر رشد
چشمگیر قرار گرفت ،همننان در همی مسیر بهپیش میرود.
خرکداران هنگام مراجعه به بازار مسک  ،حساسیتی نسبت به
وضعیت اکمنی ساختمان نشان نمیدهند و انتخاب آنها بر اساس
پارامترهای سنتی اارگذار بر خرکد مسک است .اولی و مه ترک
پارامتر موار بر انتخاب ک مه برای خرکد در بازار مسک  ،قیمت
است .اک پارامتر در کنار موقعیت مکانی ،متراژ و س بنا در حال
حاضر چهار پارامتر اصهی انتخاب مسک هستند که در تمام
خرکدها دخیل بوده و مورد ارزکابی قرار میگیرند .مه ترک اوامل
دخیل در انتخاب خرکداران مصرفی مسک  ،قیمت و در کنار آن
موقعیت مکانی مه است .آنگونه که مشاوران امالک میگوکند،
زلزلههای اخیر موجب کاهش میزان مراجعه به بنگاهها حتی به
شکل موقتی نیز نشده است (اقتصاد نیوز؛ .)1396

 -9-2ا ر زلزله بر شهرکهای صنعتی
چناننه پیشتر نیز بدان اشاره شد ،شهرکهای صنعتی استان البرز
رق اشتغالزاکی تقرکبا قابلتوجهی را به خود اختصاص دادهاند .با
توجه به محتمل بودن زلزله به دلیل وجود گسل فعال اشتهارد،
کهیه ساختوسازهای اک شهرکها باکد طبق قوانی و مقرراز
مهندسی انجامشده و تواناکی تحمل زمی لرزههاکی با شدتی مطابق
گسل ناحیه را داشته باشد؛ در نیر اک صورز منجر به وقوع
تبعاز بسیار سنگینی ازجمهه بیکاری هزاران نفر ،مهاجرز به مرکز
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استان و کا استان تهران و اکجاد معضالتی همنون بزهکاری و
مواردی از اک قبیل میگردد.

 -10ابعاد اجتماعی-سیاسی زلزله
 -10-1ابعاد اجتماعی
از دکگر اوامل موار حی وقوع زمی لرزه ،ااراز اجتماای و
خوکشاوندی آن میباشد که ابعاد مختهف اک موضوع نیز در
تحقیقی که توسط حیدری در سال  1392در شهرستان ورزقان
موردبررسی قرار گرفت که شامل مختل شدن رابطه خانوادگی،
ازه گسیختگی اجتماای ،صدمه شدکد به شبکههای اجتماای،
کاهش انسجام و تعامالز بی افراد ،بیخانمان شدن و احساس
ناامنی فردی و اجتماای ،فوز نزدککان و فامیل و کاهش تماکالز
اجتماای است که نقش هرکدام با توجه به پرسشنامههاکی که در
محل پر میشوند بهصورز ضرکب وزنی موردبررسی قرار میگیرد.
(حیدری ساربان ،وکیل؛ .)1392

 -10-2ابعاد سیاسی
رویه رفته ،درصورتیکه نظام اجتماای شهری (که سیست
سیاسی در قالب آن فعالیت میکند) دارای ساختار قدرتمندی
نباشد ،وقوع زلزله و حوادث پس از آن در شهر ،نهتنها بحرانزا
خواهد شد؛ بهکه فرصت مناسبی برای احیاء ضعفهای سیست
سیاسی پدکد میآورد؛ اما در جهت اکس ،ساختار شهری نامناسب
و ضعیف بهطور بالقوه نظام سیاسی را نیز مورد تهدکد قرار میدهد.
در صورز بروز ک حاداه انسانی مثل جنگ و کا طبیعی مثل
زلزله ،بحرانهای متعددی نظام سیاسی را دام گیر میکنند
(هرکسون و همکاران،1387،ص.)170
-1ظهور گروههای لمپ مخالف نظام و آسیبپذکری نظام سیاسی
احتمال اک که بعد از زلزله ،بحرانی به اس ظهور گروههای لمپ
در ارصه حیاز اجتماای به منصه ظهور برسد ،بسیار زکاد است.
ککی از خصوصیاز لمپ های اجتماای ،محرومیت است .دومی
وکژگی لمپ های اجتماای ،فاصهه فرهنگی که با قشرهای دکگر
دارند ،میباشد .لمپ های اجتماای اموما دارای فرهنگ منحط،
فاسد ،دزدی ،تکدی گری ،الابالیگری ،انگل بودن ،جهل ،خرافی
بودن ،خشونت و انحراف جنسی میباشند .طبق تحهیلهای
مارکسیستی ،لمپ ها به قشری اطالق میشوند که در ای
محرومیت شدکد اقتصادی ،فاقد نقش تولیدی هستند و به سبب
ناآگاهی حاک بر جامعه ،خصهتهای طبقاتی خود را ازدستدادهاند
و به فساد و انحطاط دچار شدهاند (بشیرکه،1374،ص.)20

اکثر اک افراد و کا گروهها باانگیزههای مادی وارد امل میشوند
ولی در ادامه احتماال تحت القاء و خواست افراد و کا گروههای
هداکتکننده داخل و خار با تطمیعهای مالی وارد ارصه
خرابکاریهای سیاسی شده و در راستای نیاز و انگیزههای
گروههای هداکتکننده بهنظام سیاسی ضربه میزنند .اسکان موقت
بهوکژه در مراحل آنازک همراه با هر ومر  ،نارضاکتیهای گسترده
مردم ،کاس و ناامیدی ،اضطراب و استرس ناشی از وضعیت
احتمالی آکنده و ن و اندوه از دست رفت ااضا خانواده کا مال و
اموال است .اک وضعیت در نبود ک مدکرکت سازمانکافته ،شراکط
را برای فعالیت گروههای لمپ در ضربه زدن بهنظام سیاسی فراه
می کند .لمپ ها ممک است به چند شکل وارد امل شوند  :مثال
اک گروهها با اکجاد آشوب و تنش در میان جمعیت حاشیهنشی
میتوانند ،مو نارضاکتیهای نسبی مردم را از امل کرد ضعیف
نظام در امدادرسانی بهموقع دام زده و شراکط را برای آشوبهای
سیاسی فراه کنند .با توجه به اک که در اک زمان ساکر ارکان
نظام سیاسی و بهوکژه مراکز نظامی -امنیتی نیز دچار آسیب
شدهاند ،آشوبها و تنشهای سیاسی بهراحتی میتواند شعههور
شده و کل جامعه را دربگیرد .در سطحی گستردهتر ،اک گروهها
ممک است باهدف راهاندازی انقالبهای سیاسی وارد امل
میشوند .
-2ناامنیهای اجتماای شهری و پیامدهای سیاسی آنها
بهطورکهی ناامنیهای اجتماای ناشی از زلزله در دو سطح
قابلمطالعه است .نخست ناامنیهاکی که احتماالدر فقدان
مرکزنظامی ی امنیتی در قالب فساد ،قتل ونارز اکجاد میشوند و
دوم ناامنیهاکی که ناشی از شراکط وقوع زلزله و همننی مدکرکت
آن است.
در فقدان مراکز نظامی -امنیتی و فضای متشند پس از زلزله،
ارصه مناسبی برای انجام اقداماز خرابکارانه ضد نظام فراه می-
شود .در اک شراکط سیست سیاسی از جانب هر دو محیط
اجتماای داخهی و محیط خارجی مورد تهدکد واقع میشود .در
ارصه داخهی ،درصورتیکه نهادها و مراکز نظامی ی امنیتی در اار
زلزله تخرکب و نظام امنیتی شهر دچار ناکارکردی شده باشد،
ناامنی سیاسی بر محیط اجتماای مستولی شده و فضا را برای
ظهور ساکر بحرانهای سیاسی ی اجتماای مهیا میسازد .در چنی
شراکطی ،فرصت مناسبی برای ظهور و کا قد برافراشت گروههای
معارض نظام اکجاد میشود( .انبری،1378،ص.)76
در ترکیب جمعیتی استان البرز ،وجود گروههای قومی و نژادی
مختهفی دکده میشود که در شراکط بحرانی پس از زلزله ممک
است منجر به اختالفاز نژادی ی قومی و جنگ داخهی شود .کر
محل سکونت سازمانکافتهترک گروههای اجتماای و باندهای
سارقی و اامهی فساد است .اک مسئهه را میتوان تنها بامطالعه
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نشرکاز روزانه و هفتگی اک شهر در مورد میزان فساد اکجادشده
درک کرد .تصور اک وضعیت در شراکطی که امنیت دولت کامال
برقرار است ،ناخواسته اک فکر را به ذه متبادر میکند که در
شراکط هر ومر گونه پس از زلزله و در نبود کامل امنیت چه
وضعی پیش خواهد آمد.
 -3مهاجرز ،انبوه جمعیت و پیامدهای سیاسی آنها
انبوه و ازدحام جمعیت در شراکط ضعف حاکمیت مرکزی و در
فضاکی که قدرز تحرک و تهیید افکار امومی از جانب مخالفان
نظام در داخل و خار وجود دارد ،ککی از آسیبهای سیست
سیاسی در دوره بحران پس از زلزله قهمداد میشود .به گفته
جامعه شناسان در چنی شراکطی ،مردم ممک است کنشهای
متفاوز رفتاری نشان دهند .اک کنشهای متفاوز درهرحال
میتواند نظام سیاسی را آسیبپذکر سازد.
چراکه بعد از زلزله به دلیل مهاجرز بیروکهای که به اک شهر
خواهد شد ،احتمال افزاکش نیرمنتظره جمعیت وجود دارد .ادهای
بهقصد کم کردن به اقوام و خبر گرفت از اوضاعواحوال بستگان
به اک شهر مسافرز میکنند ،ادهای به دلیل امداد و نجاز و
کم به مردم آسیبدکده و ادهای برای به دست آوردن منافع
فردی و سودجوکی وارد کر میشوند ،مانند آننه در ب اتفاق
افتاد(انبری،1378،ص .)76درهرحال به دلیل مهاجرز ،با افزاکش
و تراک شدکد جمعیت مواجه خواهی شد.
در چنی فضاکی احتمال دارد افراد و کا گروههای مخالف ظهور
کرده و تحرککاز گستردهای اهیه نظام سیاسی اکجاد کنند .زکرا
اک گروه ها به چنی فضاهاکی نیاز دارند و استفاده از آن را به
دلیل صرف کمترک هزکنه و کمترک زمان ،بهترک موقعیت برای
پیش بردن اهداف خود میدانند.
ازدحام جمعیت ،امکاناز مادی زکاد ،پول و اروز رهاشده ناشی از
تخرکب زلزله و ادم مدکرکت صحیح ،افراد را جذب میکند .انبوه
جمعیت و کم رسانی به آسیب دکدگان بهانه مناسبی برای افراد
است .قتل ،نارز ،فساد که در ذکل مقوله ناامنی اجتماای قرار
میگیرند ،پیامدهای اک وضعیت هستند.
 -4اسکان موقت و آسیبهای سیاسی آن
ککی از تبعاز شهری زلزله احتمالی ،اسکان موقت و آسیبها و کا
فرصتهای سیاسی برآمده از آن است .فرض اصهی اک است که
اسکان موقت اکجادشده بعد از زلزله احتمالی بهخودیخود برای
نظام سیاسی تهدکد محسوب نمیشود  ،بهکه در جهت اکس
پتانسیل آن را نیز دارد که بهانوان ابزاری در جهت تقوکت
پاکههای مشروایتی نظام و فائق آمدن بر بحرانهای سیاسی زلزله
نیز مورداستفاده قرار گیرد(ناطق الهی،1379،ص)130-127
جمعیت زکاد ،چنانکه اشاره شد ،االوه بر اکجاد انگیزشهای
سیاسی به لحاظ مدکرکتی نیز قابلکنترل نیست و بهراحتی در

معرض تحرککاز گروههای سیاسی معارض قرار میگیرد .ازدحام
جمعیت در حاشیه با تحرک گروههای معارض میتواند تولید
آشوب ،تنش و کا حتی انقالبهای سیاسی کند .جمعیت امدهای
از تهران در صورز زلزله شدکد در حاشیهها اسکان داده میشوند.
نیرازاک  ،تعداد کثیری از شهرستانها جهت کاری اقوام و آشناکان
به اک جمعیت اضافه میشوند .بنابراک ازدحام شدکد جمعیت در
مراکز اسکان موقت قدرز کنترل و مدکرکت صحیح را سهب خواهد
کرد و پتانسیلهای الزم را برای بروز آشوب و تنش سیاسی پدکد
میآورد.

 -11ابعاد زمینشناختی
 -11-1گسلهای مسب

زمینلرزه مالرد

به گزارش «خبرگزاری اه و فناوری» از اصفهان؛ هماکون صفاکی
رئیس دانشکده اهوم و استاد زمی شناسی دانشگاه اصفهان در
گفتگو با خبرنگار اه و فناوری ،اظهار داشت :گسلهای مسبب
زمی لرزه مالرد استان البرز را شناساکی کرده و در جهسه
متخصصی و اساتید برجسته کشوری در حوزه زلزلهشناسی با
حضور ابدالرضا رحمانی فضهی وزکر کشور در اصر چهارشنبه ٦
دیماه ارائهشده است .وی با کادآوری اک که زمی لرزهای که در
 29آذرماه امسال در مالرد استان البرز با بزرگی  5 /2رکشتر روی
داد ،مناطقی ازجمهه شهرهای تهران و کر را لرزانده و موجب
نگرانی مردم شد ،تصرکح کرد :موقعیت و سازوکار اک زمی لرزه با
گسلهای معرفیشده در نقشه گسلهای فعال اکران هماهنگ
نبوده و لذا ضرورز کافت تا با بررسی دقیقتر ،گسل مسبب اک
زمی لرزه شناساکی شود.
با پردازش دادههای رقومی ماهوارهای منطقه و همننی دادههای
پیسنگ مغناطیسی اار گسلها بر روی سطح زمی و همننی در
ااماق بررسی شد و بر اک اساس تعدادی از گسلها ازجمهه گسل
مسبب زمی لرزه که در نقشه گسلهای فعال اکران معرفی نشده
بود ،شناساکی شدند .برخالف نظراز قبهی که ادامه گسل شمال
تهران با چرخش حدود  50درجه از شمال شهرستان کر ابور
داده میشد ،ادامه گسل شمال تهران در دشتهای جنوبی کر
شناساکیشده و مشخص شد که اک گسل به گسل اکپ می-
پیوندد.
رئیس دانشکده اهوم دانشگاه اصفهان ،اذاان کرد :در نقشه
گسلهای فعال اکران گسلهای شناساکیشده در اک مطالعه و
همننی ادامه نربی گسل شمال تهران در دشتهای جنوب کر
تشخیص داده نشده بودند .اک متخصص تکتونی  ،خبرداد :گسل
با طول بیش از  100کیهومتر و
رباطکرک
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راستای ( Az160نزدک به شمالی -جنوبی) مسبب زمی لرزه
اصهی و تعداد زکادی از پیشلرزهها و پسلرزههای اک زمی لرزه
بوده است .در بررسیهای تخصصی انجامشده ،گسل دکگری نیز
شناساکی نموده که به نام گسل کر نامگذاری شده است.
گسل کر با طول بیش از  70کیهومتر و راستای ( Az45شمال
شرقی -جنوب نربی) از زکر شهر کر ابور میکند و احتماال در
اکجاد برخی زمی لرزههای کوچ تر نقش داشته است .معموال در
محل تالقی گسلها فعالیتهای لرزهای بیشتری روی میدهد .در
اکنجا نیز در محل تداخل سه گسل رباطکرک  ،گسل کر و ادامه
گسل شمال تهران فعالیتهای لرزهای اخیر رویداده است.

اکس-1تصوکر ماهوارهای محدوده شهرهای تهران و کر به همراه
گسلهای شناساکیشده و زمی لرزههای باالی  2رکشتر آذرماه و
دیماه  96به همراه سازوکار زمی لرزه اصل

اگرچه برخی از نشانهها بهانوان پیشزمینه احتمالی وقوع
زمی لرزه معرفیشدهاند ،اما پیشبینی فعالیتهای لرزهای با سطح
دانش امروز بشر مقدور نیست و مسائهی که توسط متخصصی
انوان میشود ،همگی برحسب احتماالز است و متاسفانه در اک
زمینه حتی افراد نیرمتخصص نیز نظر میدهند (دروکش زاده،
اهی؛  .)1370در اک خصوص نیز با توجه به تحرک شدن
گسلها در منطقه البرز ،مردم بهخصوص ساکنی شهر کر و
اطراف آن باکد آمادگی الزم را داشته باشند .گسل ماهدشت با
توجه به تهاتری که با گسلهای دکگر همنون گسل اکپ و
اشتهارد دارد ،میتواند سبب زلزله بزرگتری در تهران و البرز شود.
همننی با توجه به سابقه زلزلههای شدکد در اار فعالیت گسل
اشتهارد ،امکان تاایرپذکری تهران و صدماز جبرانناپذکر نیز در
مورد آن وجود دارد.

اکس-3نقشه گسلهای محدوده استان البرز و تهران

 -12نتیجهگیری

اکس-2نقشههای زمی شناسی تهران و کر به مقیاس
 1 /100000به همراه گسلهای شناساکیشده و زمی لرزههای
باالی  2رکشتر آذرماه و دیماه  ، 96بخشهاکی از اک دو گسل در
نقشهها از قبل شناساکیشدهاند
پیشبینی زمینلرزه و ا رگذاری گسلها بر یكدیگر

ازآنجاکه اکران بر روی کمربند زلزله واقعشده و گسلهای فراوانی
در آن وجود دارد ،بنابراک فعالیت گسلها و وقوع زلزله در اکران
اجتنابناپذکر است .استان البرز نیز با داشت چندک گسل فعال و
نیمه فعال از اک قااده مستثنی نبوده و با توجه به تارکخنه
زمی لرزههای مرگبار در اک منطقه ،لذا در خصوص اقداماز
پیشگیرانه خصوصا در حوزه ساختوساز باکد حداکثر توان را در
دستورالعملهای اجراکی به کاربرد .فقر بااث اسکان بیروکه و
ساختوسازهای بدون کنترل و باکیفیت پاکی در حاشیه شهرها
میشود که خود در هنگام فعالیت گسلها و وقوع زلزله فاجعهآمیز
خواهد شد.
خساراز وارده در اار زلزله جنبههای مختهفی دارند که از آن جمهه
میتوان به جنبههای اقتصادی ،اجتماای-سیاسی و زمی شناسی
اشاره نمود .از حیث ابعاد اقتصادی خساراز وارده به دو گروه
خساراز مستقی و نیرمستقی تقسی میشوند .خساراز مستقی
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(مانند تخرکب ساختمانها ،بسته شدن مغازهها و  ) ...بالفاصهه پس
از وقوع زمی لرزه و خساراز نیرمستقی (کاهش تقاضا و کاهش
خرکد کاال توسط افرادی که شغل ازدستدادهاند) از ناحیه
واکنشهای زنجیرهای اقتصاد به خساراز مستقی اکجاد میشوند.
فهذا ابعاد اقتصادی زمی لرزه فقط محدود به تخرکب مسک نیست
ولی بازسازی مسک های تخرکبشده ککی از اصهیترک دندنههای
اقتصادی پس از وقوع زمی لرزه میباشد .زلزلههای اخیر ااری روی
بازار قیمت مسک نداشته؛ اما زمی لرزههای منجر به تخرکب ،به
اهت اکجاد ااراز روانی بر مشتری و اکجاد حساسیت بر نوع
ساختوساز ،موجب کاهش تقاضا در برخی مناطق و بهتبع آن
رکود قیمت خواهد شد.
با توجه به وجود بافتهای قدکمی در اکثر مناطق استان خصوصا
روستاها و برخی شهرستانها ،وقوع زمی لرزهای بزرگ میتواند
فاجعهآفرک باشد .وجود شهرکهای صنعتی بزرگ و اشتغال افراد
بومی و نیربومی ککی از مه ترک وکژگیهای استان البرز میباشد؛
اما در صورز ادم رااکت قوانی و مقرراز اکمنی ،در چنی
مواقعی شاهد از بی رفت اک سرماکهها خواهی بود که از تبعاز
آن میتوان به اکجاد مشکالز اقتصادی -معیشتی خانوادهها،
مهاجرز هزاران نفر به مرکز استان و از بی رفت توازن جمعیتی و
بروز جرم و جناکت اشاره نمود.
ابعاد اجتماای ،از دکگر اوامل موار حی بروز زمی لرزه هستند که
شامل مختل شدن رابطه خانوادگی و مواردی از اک قبیل میباشد.
نبود امکاناز کافی در اک مواقع بااث بروز خشونتهای اجتماای
در سطح جامعه میگردد .از دکگر اوامل موار حی بروز زمی لرزه،
ابعاد سیاسی است که در صورز ادم مدکرکت صحیح ،بحرانهای
متعددی میتوانند ک نظام سیاسی را موردتهاج قرار دهند.
ازجمهه اک بحرانها میتوان به ظهور گروههای لمپ مخالف نظام،
ناامنیهای اجتماای شهری ،تهیید افکار امومی در اار مهاجرز و
ازدحام جمعیت و همننی آسیب فکری به افراد دارای اسکان
موقت توسط گروههای معارض اشاره نمود .وجود زندانهای قدکمی
نیز از دکگر اوامهی است که بااث آسیبپذکری بیشتر البرز می-
گردد ،چراکه در صورز تخرکب و فرار زندانیان شاهد تشدکد جرم-
هاکی همنون قتل ،سرقت و  ...خواهی بود.
هرچند برخی از اوامل موردبررسی ،اجتنابناپذکر هستند؛ اما می-
توان برخی آسیبهای احتمالی زلزله را با مدکرکت مناسب از
رسیدن به مرحهه بحران جهوگیری نمود .بهانوانمثال
ساختوسازهای اصولی ازجمهه مواردی است که االوه بر کاهش
خساراز اقتصادی ،از اکجاد آسیبهای جسمی ،روحی و روانی
ناشی از زلزله تا حد زکادی جهوگیری میکند .ابعاد سیاسی
زمی لرزه نهتنها در سطح استان بهکه در سطح کشور نیز تبعاتی
دارند .در اک بخش اقداماز پیشگیرانهای از قبیل آموزش صحیح

رفتار پس از وقوع زلزله از طرکق رسانهها ،فرهنگسازی صبر و
شکیباکی بیشتر با الگو گرفت از کشورهای همنون ژاپ و
همننی در بحث سختافزاری ،اکجاد اکستگاههای کم رسانی در
مواقع ضروری برای برخی شهرستانها همنون اشتهارد،
کم رسانی سرکعتر به افراد زلزلهزده و استحکام بخشیدن به
مراکز نظامی جهت جهوگیری از تخرکب سرکع آنها و افتادن زمام
امور به دست گروههای معاند میتوانند در دستور کار قرار گیرند.
در مورد پیشبینی زمی لرزه ،هرچند که برخی شواهدی را
بهانوان پیشزمینه آن معرفی میکنند ،اما هنوز دانشمندان اک
فرضیاز را قطعی ندانسته و همننی تکنولوژیهای امروزی ،هنوز
از اک قابهیت برخوردار نیستند .از طرفی گسلهای استان به دلیل
نزدککی به ککدکگر ،می توانند بر روی ککدکگر اارگذار باشند؛
بنابراک در حال حاضر اکجاد آمادگی الزم در افراد جامعه برای
مواجهه به چنی پدکدهای از مه ترک مسائل مدنظر است.
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