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 چكیده

ایران و فشاار از اراراد در ا ار صفحه  محدود شدناست که با توجه به  شناسیینزممهم  هاییدهپدیكی از  لرزهینزم      

 بااوجوداست که  ییهااستان، امكان وقوع آن در اکثر نقاط کشورمان وجود دارد. استان البرز نیز از شناسیینزم هاییتفعال

مدیریت هرچه بهتر بحران ناشای از ایان پدیاده  منظوربه لرزهینزمبوده، فلذا ا رات  یزیخلرزهچندین گسل فعال مستعد 

استنادی، -تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای-. در این تحقیق با روش توصیفیهست یموردبررساز موارد مهم محتمل 

 است.  قرارگرفتهمورد تحلیل و بررسی  شناختیینزمسیاسی و همچنین -ابعاد اقتصادی، اجتماعی ازجملهپارامترهایی 

های منطقاه ، بررسی گسل1341در سال  زهراینبوئ لرزهینزمهمچون های فعال و سابقه بروز حواد ی با توجه به وجود گسل

-می موردبحثمهم  یهادغدغهفعالیت و همچنین ا ر آنها بر روی ابعاد مختلف زندگی شهروندان و روال شهری یكی از  ازنظر

 باشد.

را تخریا  مساكن و هزیناه  شود که بیشترین سهمبه دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می لرزهینزمابعاد اقتصادی 

، در صورت تخریا  وسازهاساختدهد. با توجه به غیراصولی بودن اکثر به خود اختصاص می زدهزلزلهامدادرسانی به منارق 

-ها خواهیم بود. همچنین تخری  شهرکدر هر منطقه، شاهد ایجاد احساس ناامنی برای خریداران و رکود قیمت هاساختمان

 انوی همچون بیكاری و مهاجرت هزاران نفر و از بین رفتن توازن جمعیت شهری و  هاییدهپدباعث بروز های صنعتی استان، 

توان به ایجاد احساس ناامنی و همچنین افسردگی افاراد می لرزهینزمابعاد اجتماعی  ازجملهبروز جرم و جنایت خواهد شد. 

روانشاناس از اقادامات  هااییمت موقعباهو اعزام  یدرمانوانرهای روانكاوی و اشاره نمود که در این خصوص، احداث کمپ

 پیشگیرانه خواهد بود.

های اجتماعی شهری، پیامدهای سیاسای مهااجرت انباوه و های لمپن مخالف نظام، ناامنیابعاد سیاسی همچون ظهور گروه

بودن زمان  بینیپیشیرقابلغتلف و مخ یهاگسلبا توجه به رابطه  شناختیینزماسكان موقت اشاره نمود. همچنین در بحث 

 باشد.اقدامات، اقدامات پیشگیرانه می ینترمهم لرزهینزمو مكان وقوع 

 کلمات کلیدی

 ، مدیریت بحران، استان البرزلرزهینزمگسل، 

 

 مقدمه -1

، سیی و ککمیی  شدهگرفتهالبرز  کوهرشتهاستان البرز که نام آن از 

، جمعییت اسیتان 1395سال  استان اکران است. بر پاکه سرشماری

نفر است که در مقاکسه بیا سرشیماری  ۲٬۷۱۲٬۴۰۰البرز در حدود 

هزار نفر افزاکش داشیته اسیت.کر   300پیشی ، چیزی در حدود 

باشید کیه متیاار از سهسیهه معتدل و خشی  میی یوهواآبدارای 

معتدل  یهاتابستانسرد و  یهازمستانالبرز بوده و دارای  یهاکوه

شهرک صنعتی اکران در منطقه اشتهارد  ک تربزرگا بودن است. دار

صینعتی لییا، آراسیند، دانسیفهان و چنیدک   یهیامجتمعو وجود 

کارخانه بزرگ مختهف بزرگ دکگر در سطح استان، رونق خاصی به 

 منطقه بخشیده است. کیزااشتغالصنعت و 
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شیود کیه ابیارز از اک  استان بیه شیش شهرسیتان تقسیی  میی

، شهرستان نظرآباد ، شهرستان ساوجبالغ، شهرستان شهرستان کر

 طالقان، شهرستان اشتهارد و شهرستان فردکس هستند.

 شهرستان کر  )به مرکزکت شهر کر (

 1333شهرستان اکی  اسیتان اسیت کیه در سیال  ترک کمیقد

مرکزی و آسیارا  یهانامشامل دو بخش به  اکنونه تشکیل شد و 

 باشد.می

 )به مرکزکت هشتگرد(شهرستان ساوجبالغ 

از شهرستان کر  جدا شید و دو  1368اک  شهرستان در سال 

( جزو 1389( و طالقان )تا سال 1381شهرستان نظرآباد )تا سال 

سیاوجبالغ شیامل سیه بخیش  اکنیونه . انیدبودهاک  شهرسیتان 

 مرکزی، چهارباغ و چندار است. 

 شهرستان نظرآباد )به مرکزکت شهر نظرآباد(
و شییامل  جداشییدهاز سییاوجبالغ  1381تان در سییال اکیی  شهرسیی

 باشد.مرکزی و تنکمان می یهابخش

 شهرستان طالقان )به مرکزکت شهر طالقان( 

 یهییابخشو شییامل  جداشییدهاز سییاوجبالغ  1389در سییال 

 باشد. مرکزی و باالطالقان می

 شهرستان اشتهارد )به مرکزکت شهر اشتهارد(

 یهیابخشسیتقل شید و از شهرسیتان کیر  م 1391در سال 

 گردد.را شامل می آبادپهنگمرکزی و 

 شهرستان فردکس )به مرکزکت فردکس کر (

از فرمانداری کیر  اسیتقالل  1392شهرستان فردکس در سال 

 گردد.می دشتی مشکمرکزی و  یهابخشکافت و شامل 

 گردشگری و مذهبی استان البرز یهاجاذبه

چالوس، -توان جاده کر گردشگری کر  می یهاجاذبه ازجمهه
، روستای جهان شهرباغ سیب مهرشهر، کاخ شمس، پارک خانواده 

تارکخی آتشگاه، سد امیرکبیر، روسیتاهای تیارکخی ورده و برنیان، 

، کیاخ سیهیمانیه، نیار کیا میراد، سینقرآباد یاباسشاهکاروانسرای 

 ساوجبالغ، قهعه احمدآباد مصدق و تپه ازبکی نظرآباد را نام برد. 

توان به امامزاده طاهر، فرهنگی اک  استان می یهامکان زجمهها

  امامزاده صالح و امامزاده حس  اشاره نمود.

 ررح مسئله -2

چند دهه اخیر نشیان داد کیه اکیران  یزآمفاجعهمخرب و  یهازلزله

از آن از خطر زلزله در امان  یانقطهاست و هیچ  یزخزلزلهکشوری 

 هاگسییلی اکییران در حاشیییه نیسییت. متاسییفانه بیشییتر شییهرها

منجیر  هاگسلافقی و امودی  یهاحرکت؛ از طرفی اندگرفتهشکل

شیود. به بروز زلزله در اکنگونه شهرها کا نیواحی پیرامیون آنهیا میی

فعیال هیر منطقیه و همننیی   یهاگسیلبنابراک  ضرورز بررسی 

 تارکخنه فعالیت آنها، از اهمیت به سزاکی برخوردار است. 

ابعیاد  ازجمهیه هاانسیانمختهیف زنیدگی  هایینیهزمدر  هلرزی زم

 روکی ازاباشد. اجتماای، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تاایرگذار می

ضییرورز پییرداخت  بییه ابعییاد و ااییراز زلزلییه و تییاایر آن بییر روی 

شود، تا اوال احساس می یخوببه هاانسانمختهف زندگی  یهاجنبه

دقیت بیشیتری شیده و  هاگسیلبه مکان گزکنی شهرها و شناخت 

با معیارهای اهمی فراموش نشود. بیه  هاساختمان یسازمقاوماانیا 

رسد سوال هاکی که بیشتر در هنگام بروز اک  بالی طبیعی نظر می

 بیه دنبیالباشید کیه میا آکد، سواالتی از اک  قبیل میبه وجود می

 جواب اک  سواالز هستی  : 

 طقه وجود دارد؟آکا امکان وقوع مجدد زلزله در من

 مجاور ه  و فعالیت آنها وجود دارد؟ یهاگسلآکا ارتباطی بی  

آکا خساراز زلزله فقط محدود به خساراز میالی هماننید تخرکیب 

 شود؟ها میمسک 

آکا زلزله بااث بروز ابعاد سیاسی نیز خواهد شد و در صورز مثبیت 

 بودن جواب، چه اتفاقاتی ممک  است در اک  زمینه رخ دهد؟

 ضرورت تحقیق -3

-می یزیخلرزهاستان البرز نیز همانند اکثر نقاط کشورمان مستعد 

چندک  گسل فعال و نیمه فعیال در محیدوده اکی   ازآنجاکهباشد. 

 هیایلرزهی زماستان وجیود داشیته و همننیی  تارکخنیه وجیود 

ها، ضرورز بررسی هرچیه بیشیتر حاصل از اک  گسل یاسمقبزرگ

  دهد.اک  منطقه را نشان می

صیینعتی مختهییف در سییطح اسییتان و  یهاوجییود شییهرک

هزاران نفر ککی از اوامل مه  اقتصیادی اسیتان البیرز  کیزااشتغال

باایث بیکیاری افیراد و اوامیل دکگیری  لیرزهی زماست کیه بیروز 
توانید بیر اقتصیاد، می لرزهی زمهمنون مهاجرز و ... خواهد شد. 

باشد کیه نییاز بیه بررسیی خصوصا از طرکق بازار مسک  تاایرگذار 

، بیروز مشیکالز اجتمیاای ذکرشیدهبیشتری دارد. االوه بر موارد 

های اجتماای، افسردگی و مشکالز روانی کیه بیا همنون خشونت

توانید روی تهیران توجه به نزدککی استان البرز به استان تهران می

قرار دهد. با توجیه  الشعاعتحتکشور را  ینوابهه  اارگذار بوده و 

هیای هیا و فرقیهبه مهاجرپذکر بودن استان البیرز و وجیود قومییت

مختهف و همننی  جرم خیزی اک  استان، اواقب سیاسیی پیس از 

  توانند به بحران تبدکل شوند.در صورز ادم مدکرکت می لرزهی زم

 اهداد پروژه -4

ابعیاد فرهنگیی،  ازجمهیههدف از اک  پروژه بررسی ابعاد مختهفیی 

 هابحثبوده و تمامی  لرزهی زم شناسیی زمو  اجتماای، اقتصادی
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زکیر  هیابخشاز اکی   هرکیداماست. البته  شدهانجامحول اک  ابعاد 

تواند بیه موضیوای نظر کارشناسان متخصص در زمینه مربوطه می

 و بسط داده شود. شدهکلتبد تریتخصصجذاب جهت بررسی 

 

 روش تحقیق -5

باشید. بیا تحهیهیی میی-روش تحقیق در اک  پروژه از نوع توصیفی

توجه به ایدم وجیود امکیان بیرای گیردآوری اطالایاز از طرکیق 

 اندشدهیآورجمعاستنادی -از روش کتابخانه ای هادادهپرسشنامه، 

از منیابع میورد  منتشرشیدهو خبرهیای  هاکتابکه شامل مقاالز، 

 باشد.تاکید می

 های مرتبط با استان البرزگسل ینترمهم -6

 یهاسینگشیود کیه اطیالق میی هاکییشکستگه گسل کا گسهه ب

دوطرف صفحه شکستگی نسبت به همدکگر حرکت داشیته باشیند 

تیا صیدها متیر باشید.  متیریهیمتواند از چند که اک  جابجاکی می

فعال، اامل وقوع  یهاگسلبه هنگام حرکت سرکع  آزادشدهانرژی 

 هیای بیزرگ در پوسیته زمیی  نتیجیه. گسلهاستلرزهی زمانهب 

 رهاشدهنیز نتیجه نیروی  هالرزهی زمحرکت برشی زمی  هستند و 

 ک تیربزرگک  گسل به هی  اسیت.  یهالبهدر حی  لغزش سرکع 

زمی  ساختی کره زمیی   یهاورقهگسل، مرزهای میان  یهانمونه

 (. 1376است )پورکرمانی، محس  و آرک ، مهران: 

دارد کیه از آن در اکران وجود  یزخزلزلهسه منطقه  یطورکهبه

توان به زاگرس، البرز و اکران مرکزی اشاره نمود. صیفحه جمهه می

اربستان از جنوب نربی و هندوستان از شیرق و جنیوب شیرقی و 

سییبری از شییمال شییرقی بییه اکییران فشییار وارد کییرده و مقاومییت 

و  هاگسیلاکران در برابر فشارهای وارده منجیر بیه بیروز  یصفحه

بااث شده  هاگسلده است و فعالیت اک  متعددی ش هاییشکستگ

دنیا محسوب شود. با مراجعه بیه  یزخزلزلهکه اکران از مناطق مه  
شیود کیه اکران مشاهده می لرزهی زمنسبی خطر  یبندپهنهنقشه 

درصد مسیاحت اکیران بیر روی نیوار زلزلیه قیرار دارد.  90بیش از 

ن، باشیید. )زمردکییاگسییل اکییران گسییل زاگییرس مییی ک تییربزرگ

 (1381محمدجعفر؛ 

بیه چنید دسیته فعیال، نیمیه فعیال و  هاگسلفعالیت،  ازنظر

اکیران  هیایلرزهی زمشیوند کیه منشیا بیشیتر نیرفعال تقسی  می

فعال هستند. ممک  است گسهی در سالیان دور )صیدها  یهاگسل

 سال پیش( حرکت نموده و امروز فعال نباشد. هایهیونمکا 

 گسل شمال تهران -1-6

گسیل لیرزه زای  ترک یطیوالنو  ک تیرمه مال تهیران راندگی شی

نزدک  استان البرز است که بخشی از سیست  زمی  سیاختی بیال 

دهد. نخسیتی  بیار رکیب  البرز را تشکیل می یهاکوهرشتهجنوبی 

 یهاسینگ( به وجود اک  گسل در میرز مییان کوهپاکیه و 1956)

البیرز در  هایکیهکوهپاسبز ارتفاااز البرز پی بیرد. اکی  گسیل در 

کیهیومتر ادامیه دارد.  35شمال تهران از ک  تا لشکرک در حدود 

شامل موارد زکر  اندشدهدادهکه به اک  گسل نسبت  هاکیلرزهی زم

 باشند : می

طالقیان بیا بزرگیی -میالدی گسیتره ری 958فورکه  23 لرزهی زم

 مرکالی 10رکشتر و شدز  7.7

 8رکشیتر و شیدز  7.2ا بزرگی میالدی ب 1177ماه مه  لرزهی زم

 (1364همکاران؛ و )بربرکان مرکالی

 گسل رالقان -2-6

نربی است که طولی -گسل فشاری طالقان گسهی با راستای شرقی

کیهیومتر دارد. شییب آن بیه سیمت جنیوب بیوده و  60در حدود 

رکشتر( از جنبش  5.9طالقان ) آبادصمغ 1966نوامبر  8 لرزهی زم

همننیی  ممکی  اسیت اکی  گسیل در اسیت.  دادهیرواک  گسل 

رکشتر  5.9میالدی طالقان با بزرگی  1808دسامبر  16 لرزهی زم

مرکیالی بیه همیراه گسیل المیوز نقیش داشیته باشید.  7و شدز 

 (1371)بربرکان و همکاران، 

 گسل ایپک -3-6

-شیرقی یشوبیک گسل لرزه زای فعال و فشاری اکپ  با راسیتای 

کیهیومتری  10رکبا از فاصیهه کیهومتر تق 85نربی و طولی بیش از 

فراوانیی  یهاچشیمهگذرد. در تمامی طیول گسیل، می زهرای بوئ

شود که با خود گچ و نم  را از رسوباز نئوژن منطقیه مشاهده می

 آورند. گسهی به همراه می

 11رکشیتر و شیدز  7.2میالدی با بزرگی  1962سال  لرزهی زم

 و برکاناسیییت)بر شیییدهدادهمرکیییالی بیییه اکییی  گسیییل نسیییبت 

 (.1364همکاران؛

 گسل ماهدشت -4-6

اک  گسل بی  گسل شمال تهران و گسل اشتهارد است و بر اساس 

میالدی فعالیت داشته است امده اکه  850اسناد تارکخی در سال 

 یالیرزه توانه طول  ازنظراک  گسل در سطح زمی  تظاهر زکاد و 

تیا  یازلیهزلبیه وقیوع  تواندیمفعالیت آن  حداکثرچندانی ندارد و 
موجب ضربه  تواندیم کادشدهشش رکشتر منجر شود فعالیت گسل 

 زدن به گسل شمال تهران کا اشتهارد شود.
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 راندگی اشتهارد -5-6

نربیی و طیولی در حیدود -گسل راندگی اشتهارد با راستای شرقی

کیهومتری شمال اشتهارد قیرار دارد. اکی   4کیهومتر در فاصهه  63

شید و بیه نظیر بربرکیان و همکیاران بافعال میی یهاگسلگسل از 

میییالدی بییا  1876اکتبییر  20 لییرزهی زم( احتمییال دارد 1371)

رکشتر که بااث وکرانی روستای کهیه دره در  5.7بزرگی در حدود 

منطقه جنوبی گسل اشتهارد گردکید، در اایر جنیبش اکی  گسیل 

 (1371)بربرکان و همکاران؛  .باشد دادهیرو

 قدرت زلزله  -7

تیوان آن را بیا به اظی  بودن قدرز ک  زلزلیه میی برای پی بردن

انفجارهییای ناشییی از تییی ان تییی مقاکسییه نمییود. مییثال قییدرز 

 170حاصل از انفجار  یباانرژبا شدز ک  رکشتر برابر  ایلرزهی زم

شود منتشر می لرزهی زمکه از ک   کیهامو گرم تی ان تی است. 

ند آن را ابت کند. در توامی نگارلرزهضعیف است که فقط  یقدربه

بیار  31 لیرزهی زم، شیدز هر ایددمقیاس رکشتر به ازای افزاکش 

با بزرگی دو  ایلرزهی زم مثالانوانبهشود؛ بیشتر از ادد قبهی می

با بزرگیی کی  رکشیتر اسیت.  ایلرزهی زماز  تریقوبار  31رکشتر 

 یبیاانرژ رکشتر، قیدرتی برابیر 9با بزرگی  ایلرزهی زم ترتیبک ابه

میهیییون تیی  تیی ان تییی خواهیید داشییت.  150حاصیل از انفجییار 
 (1374)امیرحسینی، نسرک ؛ 

سال اخیر  50 هایلرزهینزمترین فجیع -8

 ایران

 یهادوران طول در و است یزخزلزله کشورهای ازجمهه اکران

 .است بوده شاهد را باالکی خساراز با مهیب هایلرزهی زم مختهف،

 10:50که در ساات  رکشتر 2/7با شدز  زهرای بوئ لرزهی زم

 اتفاق افتاد و موجب کشته شدن 1341شهرکور  10دقیقه 
نفر و وکران شدن منطقه خصوصا روستاهای آبدره و  10000

  چنگوره گردکد.

 25دقیقه  19:06 در سااتکه رکشتر  7/7زلزله طبس با شدز  

وستا را ر 16کشته و تخرکب  19600 رخ داد، 1357سال شهرکور 

درصد ساکنان  40حدود  لرزهی زمطی اک   .به دنبال داشت

 شهرستان طبس کشته شدند. 

دقیقه  30که در ساات  رکشتر 4/7رودبار و منجیل با شدز 

 سبب کشتار بیش از لرزکد که 1369سال  خرداد 31بامداد 

 گردکد. نفر  35000

 که رکشتر با خاک ککسان شد 5/6 شدزبا  1382ب  ه  در سال  

 . نفر در اار آن جان باختند 41000 حدود

رکشتر  4/6با شدز  ایلرزهی زمتحت تاایر  1383زرند در سال  

روستا  10نفر در آن کشته شدند و  612 قرار گرفت که طی آن

 .تخرکب شد

 250رکشتر و  6.2با شدز ۱۳۹۱زلزله اهر و ورزقان در سال  

 .مجروح برجا گذاشت 2000کشته و بیش از 

 96آبان سال  21دقیقه شامگاه  21:48که در ساات  ایلرزهی مز

کشته  وطنانمانه نفر از  600کرمانشاه را لرزاند و طی آن حدود 

 شدند.

 ابعاد اقتصادی زلزله -9

به دو گروه خساراز اقتصادی مستقی   لرزهی زمخساراز اقتصادی 

 زهلری زمشود. خساراز اقتصادی مستقی  و نیرمستقی  تقسی  می

لرزه شامل خساراتی است که هنگام با بالفاصهه پس از وقوع زمی 

شود. اک  خساراز شامل خساراز وارده بر سرماکه، نظیر وارد می
مسکونی، کارخانجاز، وساکل  یهاساختمانتخرکب جزئی کا کهی 

ارتباطی و زکربناها، خساراز وارد بر موجودی انبارها که جهت 

شوند و همننی  ذخیره می یاطهواسمصارف نهاکی کا مصارف 

خساراز وارد بر تولید و کاهش درآمد، مانند انهدام محصوالز در 

ها، ، بسته شدن مغازههاداممرحهه داشت و برداشت، انهدام 

 باشد. تاسیساز تجارتی کوچ  و واحدهای تولید صنعتی می

به تخرکب کهی  لرزهی زمبخش ااظ  خساراز اقتصادی مستقی  

و  لرزهی زمشود. همننی  مربوط می هاساختمان کا جزئی

-اجتماای آن، تولید و درآمد مهی را کاهش می-پیامدهای روانی

تواند روند رشد اقتصادی ک  شدکد و مکرر می هایلرزهی زمدهد. 

را  هاپرداختکشور را خنثی کرده و مسائل تورم و کسری تراز 

خساراز اقتصادی  تشدکد کند. االوه بر مخارجی که جهت جبران

 یامدادرسانفوری  یهاتالشباکستی انجام شود،  لرزهی زممستقی  
نیز مستهزم صرف  لرزهی زمو ترحیمی هنگام و بالفاصهه پس از 

-محسوب می لرزهی زممخارجی است که جزء تاایراز مستقی  

 (. 1374شوند )حسینی نسب، ابراهی ؛ 

 اییرهزنجیه واکنش زلزله از ناح یرمستقی نخساراز اقتصادی 

 یهاگروه ک ترمه شوند و اقتصاد به خساراز مستقی  اکجاد می

مواد و خدماز  کنندگانارضهآنها ابارز از کاهش فعالیت 

کاهش تقاضا، کاهش خرکد کاالها و خدماز توسط  یجهدرنت

اشتغال  وقتپارهکا به کار  انددادهازدستافرادی که شغل خود را 

 دکدهیبآسمشتری که از واحدهای  یهابنگاهلیت دارند، کاهش فعا

در  کجادشدها اییرهزنج یهاواکنشخرکدند و کاال و خدماز می

 لرزهی زمسیست  اقتصادی ناحیه از طرکق هرک  از ااراز مستقی  

 باشند. می
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در شهرستان ورزقان  1392از منظر دکگر طی تحقیقی در سال 

مربوط به اک  شهرستان که از  لرزهی زمااراز اقتصادی و معیشتی 

طرکق پرسشنامه و نظرسنجی از مردم درکافت گردکد، در چند 

دسته تغییر وضعیت الگوی مصرف مواد نذاکی، تغییراز شغهی، 

، بره  خوردن تعادل در روابط اقتصادی یوربهرهکاهش میزان 

اقتصادی و تجاری، ادم دسترسی به  یهانقشمنطقه، تحول در 

ی، مختل شدن ارتباطاز اجتماای و کاهش خدماز بهداشت

، از دست رفت  اموال و گذاریکهسرماامکاناز ارتباطی، اختالل در 

داراکی، کاهش رضاکت از زندگی شغهی و ادم دسترسی به نذای 

شده که نقش هرکدام با توجه به  بندیی تقسکافی و مناسب 

ضرکب وزنی آن مشخص گردکده است و اک  ضراکب برای مناطق 

مختهف ممک  است متفاوز باشند )حیدری ساربان، وکیل؛ 

1392.) 

 بازار مسكن یهاگسلا ر زلزله بر  -1-9

شائبه بروز  شدنمطرح رن به« خبرگزاری اقتصادنیوز»به نقل از 

بر بازار معامالز مسک ،  اییرهزنج هایلرزهی زمتنش در پی وقوع 

تان روز نخست زمس 10آمارهای اولیه از حج  معامالز در 

مقاوم بودن بازار مسک  در برابر ااراز روانی ناشی از  دهندهنشان
اخیر صرفا در حد نوکز در  یهازلزلهاخیر بوده و تاایر  یهازلزله

مناطق خاص بوده است. ردکابی اار زلزله بر وضعیت بازار مسک  از 

مهکی و آمار معامالز  یهاواسطهدو مسیر تحقیقاز میدانی از 

حاکی از مقاوم بودن بازار مسک  در  ماهیداول مسک  در دهه 

برابر ااراز نیروی زکرزمینی بوده و همننان در مسیر رشد 

 معامالز قرار دارد. 

 هازلزلهکنند اگر می بینییشپمشاوران امالک مناطق مختهف 

در اار زلزله  هاساختمانادامه پیدا کنند و نگرانی نسبت به تخرکب 

تواند روی رفتار آتی د، اک  موضع میبزرگ احتمالی شدز کاب

خرکداران مسک  اار بگذارد؛ بدک  معنا که نوکز زلزله بر بازار 

تواند بر مناطق بیشتری نیز به شکل فراگیر شدن مسک  می

پرسش درباره مقاومت بنا در برابر زلزله نمود پیدا کند. به باور 

-مسک  میدر بازار  یالرزه، پیامد فراگیر شدن پرسش هاواسطه

تواند کاهش محسوس حج  معامالز آپارتمان باشد. اهت 

دالالن مهکی را باکد در اک  موضوع جستجو کرد که آنها  بینییشپ

حهقه واسطه میان سازنده و خرکداران، از ک  و کیف  انوانبه

دانند اگر پرسش درباره ضد مطهع بوده و می وسازهاساختوضعیت 

شود، راهی برای ارائه پاسا مستند به زلزله بودن ساختمان فراگیر 

 وسازساختپرسشگران در زمینه کیفیت  یجهدرنتآن وجود ندارد و 

به اطمینان نخواهند رسید. اک  نبود اطمینان قطعا موجب تاخیر 

 در خرکد شده و نتیجه آن کاهش حج  معامالز خواهد بود. 

بیعت معامالز مسک  در برابر نیروی زکرزمینی ط یالرزهمقاومت 

، خرو  بازار مسک  از فاز میانی ترمه دو اهت دارد. اهت نخست و 

بود. بنابراک  با  آذرماهرکود و رونق و رونق گرفت  معامالز در 

زمان، وزن اار  درگذرافزاکش تعداد افراد مصم  به خرکد مسک  

روز  10در  ک دستفاز رونق بر تحرک  تقاضای خرکد،  یریگشکل

ر از فاکتور زلزله بوده است. اهت دوم اک  است بیشت ماهیدنخست 

که اکنون سمت تقاضای بازار مسک  از نوساناز قیمتی دو ماه 

که رشد مسک   قرارگرفتهاخیر مطهع شده و در جرکان اک  موضوع 

به میزان خیهی محدود از نرخ تورم بیشتر بوده است. اک   آذرماهدر 

به انجام معامالز ماسهه سبب شده تقاضای خرکد همننان مصم  

 هایمتقزمستانی در بازار مسک  باشد تا تحت تاایر رشد احتمالی 

 یهازلزلهاگر  ااتقاددارنددر بازار شب اید قرار نگیرد. کارشناسان 

بود، شاکد  دادهرخهفته اول زمستان در شراکط رکودی بازار مه  
قرار  بود و تعداد مناطق بیشتری تحت تاایر زلزلهاار آن بیشتر می

توانست رکود معامالز ، زلزله قطعا میترتیبک ابهگرفتند. می

 کند.  تریقاممسک  را 

در کنار تحقیقاز میدانی، با توجه به آمارهای واصهه مشخص 

 نسبت، حج  معامالز مسک  96روز اول زمستان  10گردکد، در 

به مدز مشابه سال گذشته با رشد محسوسی همراه بوده است. 

در مسیر رشد  آذرماهبازار معامالز مسک  که در  رتیبتک ابه

رود. می یشپبهچشمگیر قرار گرفت، همننان در همی  مسیر 

خرکداران هنگام مراجعه به بازار مسک ، حساسیتی نسبت به 

دهند و انتخاب آنها بر اساس وضعیت اکمنی ساختمان نشان نمی

 ک ترمه پارامترهای سنتی اارگذار بر خرکد مسک  است. اولی  و 

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 
ام حاضر چهار پارامتر اصهی انتخاب مسک  هستند که در تم

اوامل  ک ترمه گیرند. خرکدها دخیل بوده و مورد ارزکابی قرار می

دخیل در انتخاب خرکداران مصرفی مسک ، قیمت و در کنار آن 

گوکند، که مشاوران امالک می گونهآنموقعیت مکانی مه  است. 

حتی به  هابنگاهاخیر موجب کاهش میزان مراجعه به  یهازلزله

 (.1396)اقتصاد نیوز؛ شکل موقتی نیز نشده است 

 صنعتی یهاشهرکا ر زلزله بر  -2-9

صنعتی استان البرز  یهاشهرکچناننه پیشتر نیز بدان اشاره شد، 

. با انددادهرا به خود اختصاص  یتوجهقابلتقرکبا  کیزااشتغالرق  

توجه به محتمل بودن زلزله به دلیل وجود گسل فعال اشتهارد، 

باکد طبق قوانی  و مقرراز  اهشهرکاک   یوسازهاساختکهیه 

با شدتی مطابق  هاکیلرزهی زمو تواناکی تحمل  شدهانجاممهندسی 

منجر به وقوع  صورز ک اگسل ناحیه را داشته باشد؛ در نیر 

بیکاری هزاران نفر، مهاجرز به مرکز  ازجمههتبعاز بسیار سنگینی 
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 استان و کا استان تهران و اکجاد معضالتی همنون بزهکاری و

 گردد.مواردی از اک  قبیل می

 سیاسی زلزله-ابعاد اجتماعی -10

 ابعاد اجتماعی -1-10

، ااراز اجتماای و لرزهی زماز دکگر اوامل موار حی  وقوع 

باشد که ابعاد مختهف اک  موضوع نیز در خوکشاوندی آن می

در شهرستان ورزقان  1392تحقیقی که توسط حیدری در سال 

مختل شدن رابطه خانوادگی، قرار گرفت که شامل  یموردبررس

اجتماای،  یهاشبکهاجتماای، صدمه شدکد به  یختگیگسازه 

شدن و احساس  خانمانیبکاهش انسجام و تعامالز بی  افراد، 

ناامنی فردی و اجتماای، فوز نزدککان و فامیل و کاهش تماکالز 

که در  کیهاپرسشنامهاجتماای است که نقش هرکدام با توجه به 
گیرد. قرار می یموردبررسضرکب وزنی  صورزبهشوند یمحل پر م

 (.1392)حیدری ساربان، وکیل؛ 

 ابعاد سیاسی -2-10

نظام اجتماای شهری )که سیست   کهیدرصورت، رفتهه یرو

کند( دارای ساختار قدرتمندی سیاسی در قالب آن فعالیت می

 زابحران تنهانهنباشد، وقوع زلزله و حوادث پس از آن در شهر، 

سیست   یهاضعفبهکه فرصت مناسبی برای احیاء  ؛واهد شدخ

اما در جهت اکس، ساختار شهری نامناسب ؛ آوردیمسیاسی پدکد 

دهد. بالقوه نظام سیاسی را نیز مورد تهدکد قرار می طوربهو ضعیف 

کا طبیعی مثل  در صورز بروز ک  حاداه انسانی مثل جنگ و

کنند می یرگدام را  متعددی نظام سیاسی یهابحرانزلزله، 

 .(170،ص1387)هرکسون و همکاران،

 نظام سیاسی پذکرییبآسلمپ  مخالف نظام و  یهاگروهظهور -1

لمپ   یهاگروهبعد از زلزله، بحرانی به اس  ظهور  کهک ااحتمال 

در ارصه حیاز اجتماای به منصه ظهور برسد، بسیار زکاد است. 

دومی   محرومیت است. ککی از خصوصیاز لمپ  های اجتماای،

وکژگی لمپ  های اجتماای، فاصهه فرهنگی که با قشرهای دکگر 

لمپ  های اجتماای اموما دارای فرهنگ منحط،  باشد.دارند، می

، انگل بودن، جهل، خرافی گرییالابال فاسد، دزدی، تکدی گری،
 هاییلتحهباشند. طبق بودن، خشونت و انحراف جنسی می

که در ای   شوندیما به قشری اطالق مارکسیستی، لمپ  ه

محرومیت شدکد اقتصادی، فاقد نقش تولیدی هستند و به سبب 

 انددادهازدستطبقاتی خود را  یهاخصهتناآگاهی حاک  بر جامعه، 

 .(20،ص1374)بشیرکه، اندشدهو به فساد و انحطاط دچار 

شوند مادی وارد امل می هاییزهباانگ هاگروهاکثر اک  افراد و کا 

 یهاگروهافراد و کا  و خواستولی در ادامه احتماال تحت القاء 

مالی وارد ارصه  هاییعتطمداخل و خار  با  کنندهکتهدا

 هاییزهانگهای سیاسی شده و در راستای نیاز و خرابکاری

زنند. اسکان موقت سیاسی ضربه می نظامبه کنندهکتهدا یهاگروه

گسترده  هایکتینارضا، ومر هر راه با در مراحل آنازک  هم کژهوبه

مردم، کاس و ناامیدی، اضطراب و استرس ناشی از وضعیت 

احتمالی آکنده و ن  و اندوه از دست رفت  ااضا خانواده کا مال و 

، شراکط کافتهسازماناک  وضعیت در نبود ک  مدکرکت  اموال است.

سیاسی فراه   نظامبهلمپ  در ضربه زدن  یهاگروهرا برای فعالیت 

کند. لمپ  ها ممک  است به چند شکل وارد امل شوند : مثال می

 نشی یهحاشبا اکجاد آشوب و تنش در میان جمعیت  هاگروهاک  

نسبی مردم را از امل کرد ضعیف  هایکتینارضا، مو  توانندیم
 یهاآشوبرا برای  کطو شرادام  زده  موقعبه یامدادرساننظام در 

در اک  زمان ساکر ارکان  کهک اکنند. با توجه به سیاسی فراه  

امنیتی نیز دچار آسیب  -مراکز نظامی کژهوبهنظام سیاسی و 

 ورشعههتواند می یراحتبهسیاسی  یهاتنشو  هاآشوب، اندشده

 هاگروه، اک  ترگسترده. در سطحی یرددربگشده و کل جامعه را 

سیاسی وارد امل  یهاانقالب یاندازراه باهدفممک  است 

 .شوندیم

 اجتماای شهری و پیامدهای سیاسی آنها هاییناامن-2

اجتماای ناشی از زلزله در دو سطح  هاییناامن یطورکهبه

که احتماالدر فقدان  هاکییناامناست. نخست  مطالعهقابل

و  شوندیممرکزنظامی ی امنیتی در قالب فساد، قتل ونارز اکجاد 

ناشی از شراکط وقوع زلزله و همننی  مدکرکت که  هاکییناامندوم 

 .آن است
امنیتی و فضای متشند پس از زلزله،  -در فقدان مراکز نظامی

-ارصه مناسبی برای انجام اقداماز خرابکارانه ضد نظام فراه  می

شود. در اک  شراکط سیست  سیاسی از جانب هر دو محیط 

شود. در یاجتماای داخهی و محیط خارجی مورد تهدکد واقع م

نهادها و مراکز نظامی ی امنیتی در اار  کهیدرصورتارصه داخهی، 

زلزله تخرکب و نظام امنیتی شهر دچار ناکارکردی شده باشد، 

ناامنی سیاسی بر محیط اجتماای مستولی شده و فضا را برای 

سازد. در چنی  سیاسی ی اجتماای مهیا می یهابحرانظهور ساکر 

 یهاگروهبرای ظهور و کا قد برافراشت   شراکطی، فرصت مناسبی

 .(76،ص1378)انبری، .شودیممعارض نظام اکجاد 

قومی و نژادی  یهاگروهوجود  استان البرز،در ترکیب جمعیتی 

که در شراکط بحرانی پس از زلزله ممک   شودیممختهفی دکده 
 . کر است منجر به اختالفاز نژادی ی قومی و جنگ داخهی شود

 یباندهااجتماای و  یهاگروه ترک کافتهسازمان محل سکونت

 بامطالعهتوان تنها سارقی  و اامهی  فساد است. اک  مسئهه را می
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 کجادشدهانشرکاز روزانه و هفتگی اک  شهر در مورد میزان فساد 

درک کرد. تصور اک  وضعیت در شراکطی که امنیت دولت کامال 

کند که در می   متبادربرقرار است، ناخواسته اک  فکر را به ذه

گونه پس از زلزله و در نبود کامل امنیت چه  ومر هر شراکط 

 .وضعی پیش خواهد آمد

 مهاجرز، انبوه جمعیت و پیامدهای سیاسی آنها -3

انبوه و ازدحام جمعیت در شراکط ضعف حاکمیت مرکزی و در 

فضاکی که قدرز تحرک  و تهیید افکار امومی از جانب مخالفان 

سیست   هاییبآسدر داخل و خار  وجود دارد، ککی از نظام 

. به گفته شودیمسیاسی در دوره بحران پس از زلزله قهمداد 

 یهاکنشجامعه شناسان در چنی  شراکطی، مردم ممک  است 

 درهرحالمتفاوز  یهاکنشمتفاوز رفتاری نشان دهند. اک  

  سازد. پذکریبآسنظام سیاسی را  تواندیم
که به اک  شهر  ایروکهیباز زلزله به دلیل مهاجرز بعد  چراکه

 یاادهجمعیت وجود دارد.  یرمنتظرهنخواهد شد، احتمال افزاکش 

بستگان  واحوالاوضاعکم  کردن به اقوام و خبر گرفت  از  قصدبه

به دلیل امداد و نجاز و  یااده، کنندیمبه اک  شهر مسافرز 

رای به دست آوردن منافع ب یاادهو  دکدهیبآسکم  به مردم 

در ب  اتفاق  آننهمانند  ،شوندیم کر وارد  کیسودجوفردی و 

مهاجرز، با افزاکش به دلیل  درهرحال(. 76،ص1378افتاد)انبری،

 .شد ی مواجه خواه و تراک  شدکد جمعیت

مخالف ظهور  یهاگروهفضاکی احتمال دارد افراد و کا  ی در چن

زکرا  یه نظام سیاسی اکجاد کنند.اه یاگستردهکرده و تحرککاز 

ها به چنی  فضاهاکی نیاز دارند و استفاده از آن را به اک  گروه

دلیل صرف کمترک  هزکنه و کمترک  زمان، بهترک  موقعیت برای 

 .دانندیمپیش بردن اهداف خود 
ناشی از  رهاشدهازدحام جمعیت، امکاناز مادی زکاد، پول و اروز 

کند. انبوه کرکت صحیح، افراد را جذب میتخرکب زلزله و ادم مد

به آسیب دکدگان بهانه مناسبی برای افراد  یرسانکم جمعیت و 

است. قتل، نارز، فساد که در ذکل مقوله ناامنی اجتماای قرار 

 هستند.اک  وضعیت  های، پیامدگیرندیم

 سیاسی آن هاییبآساسکان موقت و  -4

و کا  هایبآسسکان موقت و ککی از تبعاز شهری زلزله احتمالی، ا

سیاسی برآمده از آن است. فرض اصهی اک  است که  یهافرصت

برای  خودیخودبهبعد از زلزله احتمالی  کجادشدهااسکان موقت 

، بهکه در جهت اکس  شودینمنظام سیاسی تهدکد محسوب 

ابزاری در جهت تقوکت  انوانبهپتانسیل آن را نیز دارد که 

سیاسی زلزله  یهابحرانی نظام و فائق آمدن بر مشروایت هایکهپا
 (130-127،ص1379قرار گیرد)ناطق الهی، مورداستفادهنیز 

 هاییزشانگاشاره شد، االوه بر اکجاد  کهچنان جمعیت زکاد،

در  یراحتبهنیست و  کنترلقابلسیاسی به لحاظ مدکرکتی نیز 

زدحام ا .گیردیمسیاسی معارض قرار  یهاگروهمعرض تحرککاز 

تواند تولید معارض می یهاگروهجمعیت در حاشیه با تحرک  

 یاامدهسیاسی کند. جمعیت  یهاانقالبآشوب، تنش و کا حتی 

 شوند.اسکان داده می هایهحاشاز تهران در صورز زلزله شدکد در 

 کانو آشناجهت کاری اقوام  هاشهرستان، تعداد کثیری از یرازاک ن

شوند. بنابراک  ازدحام شدکد جمعیت در یبه اک  جمعیت اضافه م

مراکز اسکان موقت قدرز کنترل و مدکرکت صحیح را سهب خواهد 

الزم را برای بروز آشوب و تنش سیاسی پدکد  هاییلپتانس کرد و

 .آوردیم

 شناختیینزمابعاد  -11

 مالرد لرزهینزممسب   یهاگسل -1-11

 صفاکی نهماکو اصفهان؛ از« فناوری و اه  خبرگزاری» گزارش به
 در اصفهان دانشگاه شناسیی زم استاد و اهوم دانشکده رئیس

 مسبب یهاگسل: داشت اظهار فناوری، و اه  خبرنگار با گفتگو

مالرد استان البرز را شناساکی کرده و در جهسه  لرزهی زم

شناسی با متخصصی  و اساتید برجسته کشوری در حوزه زلزله

 ٦کشور در اصر چهارشنبه  حضور ابدالرضا رحمانی فضهی وزکر

که در  ایلرزهی زم کهک اوی با کادآوری  است. شدهارائه ماهید

 روی رکشتر 5 /2امسال در مالرد استان البرز با بزرگی  آذرماه 29

 موجب و لرزانده را کر  و تهران شهرهای ازجمهه مناطقی داد،

 با لرزهی زم اک  سازوکار و موقعیت: کرد تصرکح شد، مردم نگرانی

 هماهنگ اکران فعال یهاگسل نقشه در شدهیمعرف یهاگسل

 اک  مسبب گسل ،تریقدق بررسی با تا کافت ضرورز لذا و نبوده

 شناساکی شود. لرزهی زم

 یهادادهمنطقه و همننی   یاماهوارهرقومی  یهادادهبا پردازش 
ها بر روی سطح زمی  و همننی  در مغناطیسی اار گسل سنگیپ

گسل  ازجمهه هاگسلاماق بررسی شد و بر اک  اساس تعدادی از ا

فعال اکران معرفی نشده  یهاگسلکه در نقشه  لرزهی زممسبب 

برخالف نظراز قبهی که ادامه گسل شمال  بود، شناساکی شدند.

درجه از شمال شهرستان کر  ابور  50تهران با چرخش حدود 

جنوبی کر   یهاشتد، ادامه گسل شمال تهران در شدیمداده 

-و مشخص شد که اک  گسل به گسل اکپ  می شدهکیشناسا

 پیوندد.

رئیس دانشکده اهوم دانشگاه اصفهان، اذاان کرد: در نقشه 

در اک  مطالعه و  شدهکیشناسا یهاگسلفعال اکران  یهاگسل

جنوب کر   یهادشتهمننی  ادامه نربی گسل شمال تهران در 

اک  متخصص تکتونی ، خبرداد: گسل  تشخیص داده نشده بودند.

کیهومتر و  100با طول بیش از  ک کررباط
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 لرزهی زم مسبب( جنوبی -شمالی به نزدک ) Az160 راستای

 لرزهی زم اک  یهالرزهپس و هالرزهیشپ از زکادی تعداد و اصهی

گسل دکگری نیز  ،شدهانجامتخصصی  هاییبررسدر  .است بوده

 شده است. یگذارنامه نام گسل کر  شناساکی نموده که ب

 شمال) Az45 کیهومتر و راستای 70گسل کر  با طول بیش از 

 در احتماال و کندیم ابور کر  شهر زکر از( نربی جنوب -شرقی

معموال در  .است داشته نقش ترکوچ  هایلرزهی زم برخی اکجاد

در . دهدیمبیشتری روی  یالرزه هاییتفعال هاگسلمحل تالقی 

، گسل کر  و ادامه ک کررباطاکنجا نیز در محل تداخل سه گسل 

 است. دادهیرواخیر  یالرزه هاییتفعالگسل شمال تهران 

 

 
محدوده شهرهای تهران و کر  به همراه  یاماهوارهتصوکر -1اکس

 و آذرماه رکشتر 2 باالی هایلرزهی زم و  شدهکیشناسا یهاگسل

 اصل لرزهی زم کارسازو به همراه 96 ماهید

 
تهران و کر  به مقیاس  شناسیی زم یهانقشه-2اکس

 هایلرزهی زم و  شدهکیشناسا یهاگسل همراه به  1 /100000
 در گسل دو اک  از کیهابخش ، 96 ماهید و آذرماه رکشتر 2 باالی

 اندشدهکیشناسا قبل از هانقشه

 

 یكدیگربر  هاگسلو ا رگذاری  لرزهینزم بینییشپ

احتمالی وقوع  زمینهیشپ انوانبه هانشانهاگرچه برخی از 

با سطح  یالرزه هاییتفعال بینییشپ، اما اندشدهیمعرف لرزهی زم

دانش امروز بشر مقدور نیست و مسائهی که توسط متخصصی  

 اک  در متاسفانه و احتماالز است برحسبهمگی  ،شودیمانوان 

دهند )دروکش زاده، می نظر نیز صیرمتخصن افراد حتی زمینه

ک  خصوص نیز با توجه به تحرک  شدن ا (. در1370اهی؛ 

ساکنی  شهر کر  و  خصوصبه، مردم البرز در منطقه هاگسل

گسل ماهدشت با  اطراف آن باکد آمادگی الزم را داشته باشند.

دکگر همنون گسل اکپ  و  یهاگسلتوجه به تهاتری که با 

در تهران و البرز شود.  یتربزرگتواند سبب زلزله اشتهارد دارد، می

شدکد در اار فعالیت گسل  یهازلزلههمننی  با توجه به سابقه 

نیز در  کرناپذجبراناشتهارد، امکان تاایرپذکری تهران و صدماز 

 مورد آن وجود دارد.

 
 محدوده استان البرز و تهران یهاگسلنقشه -3اکس

 

 گیرییجهنت -12

فراوانی  یهاگسلو  شدهواقعن بر روی کمربند زلزله اکرا ازآنجاکه

ها و وقوع زلزله در اکران در آن وجود دارد، بنابراک  فعالیت گسل

است. استان البرز نیز با داشت  چندک  گسل فعال و  کرناپذاجتناب

نیمه فعال از اک  قااده مستثنی نبوده و با توجه به تارکخنه 

منطقه، لذا در خصوص اقداماز  مرگبار در اک  هایلرزهی زم

باکد حداکثر توان را در  وسازساختپیشگیرانه خصوصا در حوزه 

و  روکهیب. فقر بااث اسکان کاربردهای اجراکی به دستورالعمل

پاکی  در حاشیه شهرها  یفیتباکبدون کنترل و  یوسازهاساخت

 یزآمفاجعهها و وقوع زلزله شود که خود در هنگام فعالیت گسلمی

 خواهد شد. 

های مختهفی دارند که از آن جمهه خساراز وارده در اار زلزله جنبه

 شناسیی زمسیاسی و -های اقتصادی، اجتماایتوان به جنبهمی

اشاره نمود. از حیث ابعاد اقتصادی خساراز وارده به دو گروه 

شوند. خساراز مستقی  خساراز مستقی  و نیرمستقی  تقسی  می
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و ... ( بالفاصهه پس  هامغازه، بسته شدن هاساختمان )مانند تخرکب

و خساراز نیرمستقی  )کاهش تقاضا و کاهش  لرزهی زماز وقوع 

( از ناحیه انددادهازدستخرکد کاال توسط افرادی که شغل 

شوند. اقتصاد به خساراز مستقی  اکجاد می اییرهزنج یهاواکنش

ود به تخرکب مسک  نیست فقط محد لرزهی زمفهذا ابعاد اقتصادی 

 یهادندنهترک  ککی از اصهی شدهکبتخرهای ولی بازسازی مسک 

اخیر ااری روی  یهازلزلهباشد. می لرزهی زماقتصادی پس از وقوع 

منجر به تخرکب، به  هایلرزهی زمبازار قیمت مسک  نداشته؛ اما 

اهت اکجاد ااراز روانی بر مشتری و اکجاد حساسیت بر نوع 

آن  تبعبه، موجب کاهش تقاضا در برخی مناطق و وسازاختس

 رکود قیمت خواهد شد. 

های قدکمی در اکثر مناطق استان خصوصا با توجه به وجود بافت

تواند بزرگ می ایلرزهی زم، وقوع هاشهرستانروستاها و برخی 
های صنعتی بزرگ و اشتغال افراد باشد. وجود شهرک ک آفرفاجعه

باشد؛ های استان البرز میوکژگی ک ترمه ربومی ککی از بومی و نی

اما در صورز ادم رااکت قوانی  و مقرراز اکمنی، در چنی  

ها خواهی  بود که از تبعاز مواقعی شاهد از بی  رفت  اک  سرماکه

ها، معیشتی خانواده -توان به اکجاد مشکالز اقتصادیآن می

رفت  توازن جمعیتی و  ی از بمهاجرز هزاران نفر به مرکز استان و 

 بروز جرم و جناکت اشاره نمود. 

هستند که  لرزهی زمابعاد اجتماای، از دکگر اوامل موار حی  بروز 

باشد. شامل مختل شدن رابطه خانوادگی و مواردی از اک  قبیل می

های اجتماای نبود امکاناز کافی در اک  مواقع بااث بروز خشونت

، لرزهی زمد. از دکگر اوامل موار حی  بروز گرددر سطح جامعه می

های ابعاد سیاسی است که در صورز ادم مدکرکت صحیح، بحران

قرار دهند.  موردتهاج توانند ک  نظام سیاسی را متعددی می
های لمپ  مخالف نظام، به ظهور گروه توانیمها اک  بحران ازجمهه

در اار مهاجرز و های اجتماای شهری، تهیید افکار امومی ناامنی

ازدحام جمعیت و همننی  آسیب فکری به افراد دارای اسکان 

های قدکمی های معارض اشاره نمود. وجود زندانموقت توسط گروه

-بیشتر البرز می پذکرییبآسنیز از دکگر اوامهی است که بااث 

-در صورز تخرکب و فرار زندانیان شاهد تشدکد جرم چراکهگردد، 

 سرقت و ... خواهی  بود. هاکی همنون قتل،

-هستند؛ اما می کرناپذاجتناب، یموردبررسهرچند برخی از اوامل 

های احتمالی زلزله را با مدکرکت مناسب از توان برخی آسیب

 مثالانوانبهرسیدن به مرحهه بحران جهوگیری نمود. 

مواردی است که االوه بر کاهش  ازجمههاصولی  یوسازهاساخت

جسمی، روحی و روانی  هاییبآساز اکجاد  خساراز اقتصادی،
کند. ابعاد سیاسی ناشی از زلزله تا حد زکادی جهوگیری می

در سطح استان بهکه در سطح کشور نیز تبعاتی  تنهانه لرزهی زم

از قبیل آموزش صحیح  اییشگیرانهپدارند. در اک  بخش اقداماز 

صبر و  یسازفرهنگ، هارسانهرفتار پس از وقوع زلزله از طرکق 

شکیباکی بیشتر با الگو گرفت  از کشورهای همنون ژاپ  و 

در  یرسانکم های ، اکجاد اکستگاهیافزارسختهمننی  در بحث 

همنون اشتهارد،  هاشهرستانمواقع ضروری برای برخی 

و استحکام بخشیدن به  زدهزلزلهبه افراد  ترکعسر یرسانکم 

ب سرکع آنها و افتادن زمام مراکز نظامی جهت جهوگیری از تخرک

 توانند در دستور کار قرار گیرند. های معاند میامور به دست گروه

، هرچند که برخی شواهدی را لرزهی زم بینییشپدر مورد 

کنند، اما هنوز دانشمندان اک  آن معرفی می زمینهیشپ انوانبه

وز های امروزی، هنفرضیاز را قطعی ندانسته و همننی  تکنولوژی

 یلبه دلاستان  یهاگسلاز اک  قابهیت برخوردار نیستند. از طرفی 

توانند بر روی ککدکگر اارگذار باشند؛ نزدککی به ککدکگر، می

بنابراک  در حال حاضر اکجاد آمادگی الزم در افراد جامعه برای 
 است. مدنظرمسائل  ک ترمه از  ایکدهپدمواجهه به چنی  
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