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شهروند|  در ساعات سپری شــده از وقــوع زلزله 
7/3 ريشــتری در غرب ايران، تقريبــا تمام مقامات  
مسئول، مديران هالل احمر و كارشناسان بحران درباره 
شايعه سازی هشدار دادند و انتشار اطالعات نادرست 
پس از وقوع بحران را به  اندازه زلزله خطرناك و آسيب زا 
دانستند اما تمام اين پيام ها و درخواست ها نتوانست 
مانع از شايعه سازی در فضای مجازی و حتی رسانه های 
رسمی كشور شود. اگرچه درباره نيت سازندگان اين 
شايعات نمی توان قضاوت يكسان و قطعی داشت اما 
درباره تاثيرات منفی آنها، آن هم در شرايطی كه تعدادی 
از مردم همچنان زيرآوار يا بی اطالع از وضع خانواده خود 
روی تخت بيمارستان های صحرايی دراز كشيده اند، 
هيچ شك و شبهه ای وجود ندارد. شرايط پس از زلزله 
و بحران های اجتماعی، زمان همدلی و كمك رسانی 
به هر شيوه ممكن است و دامن زدن به شايعات امكان 
همدردی و امداد رسانی را كاهش خواهد داد. شايعات 
زير در ساعات گذشته بارها مطرح شده كه تمام شواهد 

كارشناسی از بی اساس بودن آنها حكايت دارد.
 آیا آمریکا 4 سال پیش این زلزله را پیش بینی 

کرده  بود؟
ساعاتی پس از وقوع زمين لرزه در غرب ايران و بخشی 
از عراق، خبری در خروجی خبرگزاری ايرنا قرار گرفت 
كه از ادعای پيش بينی چنين زلزله ای توسط آمريكا 
حكايت داشت: »در  سال 2013 سازمان زمين شناسی 
آمريكا، 13بار هشــدار داده بود كه در سال2013 بايد 
يك زمين لرزه بزرگ در عــراق رخ دهد كه اين اتفاق 
نيفتاد. اين ســازمان همان موقع اعالم كرده بود كه 
صفحه بزرگی در عمق 20كيلومتری از جنوب شرق 
ايران به سمت كشــورهای عربی حوزه خليج فارس 
از جنوب ايران به حركــت درمی آيد و جنوب عراق را 
نيز تحت تأثير قرار می دهد. كارشناســان زمين لرزه 
امروز را بی ارتباط با ايــن پيش بينی نمی دانند.« اين 
شايعه كه در بسياری از پايگاه های خبری بازنشر شد 
و همچنان درحال دست به دست شدن است، از اساس 
كذب و نادرست است. »مهدی زارع«، استاد پژوهشگاه 
بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله درباره اين 
خبر نوشته است: »هيچ منبعی قبل از رخداد 96/8/21 
وقوع اين زلزله را اعالم نكرده بود؛ ازجمله مطلبی كه 
به سازمان زمين شناسی آمريكا در  سال 2013 نسبت 
داده می شود، كذب اســت؛ چراكه اساسا آن سازمان 
هرگز چنين كاری نمی كند و نكرده اســت. متاسفانه 
خبرگزاری ايرنا متنی جعلی را كه بعد از زلزله 2013 
)1392ش( ســراوان در فضای مجازی منتشر شده 
بود، به عنوان پيش بينی سازمان زمين شناسی آمريكا 
منتشر كرده اســت كه اين خبر مطلقا واقعيت علمی 

ندارد.«
 زلزله حاصل انفجار بود؟

شايعه ای بی اساس، اين زلزله را غيرطبيعی و حاصل 
انفجار هسته ای يا عمليات نظامی دانسته و در بسياری 
از كانال های پرمخاطب تلگرام هم منتشر شده است؛ 
موضوعی كه تمام كارشناسان از كذب بودن آن سخن 
گفتند. عالوه  براين، مراكز بين المللی زلزله شناســی 

طبيعی بودن اين زمين لرزه را تأييد كردند.
 زلزله های شدیدتری در راه است؟

كانال هــای تلگرامی نامعتبر و برخــی پايگاه  های 
خبری غيرموثق برای جذب مخاطب يا بر اثر ناآگاهی 
از وقــوع زلزله های شــديدتر در منطقــه زلزله زده 

غرب كشــور يا ديگر استان های كشــور خبر داده اند 
درحالی  كه ابتدايی ترين اصول علم زلزله شناســی، 
غيرقابل پيش بينی بودن زلزله را اثبات می كند. هرچند 
كه بر ضرورت آمادگی هميشگی برای مقابله با زلزله 
تأكيد دارند. اگر زلزله قابل پيش بينی بود، چرا در تمام 
اين سال ها، بايد اين همه انسان جان خود را بر اثر اين 
بالی طبيعی از دســت بدهند؟ هشــدار درباره وقوع 
قطعی زلزله در هر منطقه ای از ايران يا دنيا، تنها يك 
شايعه كذب است كه ممكن است برای بعضی از مردم 

نگرانی ايجاد كند. 
 تعداد تلفات بیشتر از آمار اعالم  شده است؟

شبكه های اجتماعی پر از ادعاهايی است كه »به نقل 
از يك دوست، يك منبع آگاه، يك شهروند ساكن در 
مناطق زلزله زده...« تعــداد جانباختگان و مجروحان 
را بسيار بيشتر از آمار رسمی می داند؛ شايعاتی كه در 
حوادث و باليا معموال بيان و تكرار می شوند، بی آنكه 
كمترين كمكی به افراد آســيب ديده داشــته باشد. 
توجه به اخبار رسمی و همچنين دامن نزدن به چنين 
شايعاتی، وظيفه اخالقی و شهروندی هر انسان است 
و فعاالن اجتماعی از ضروت همدردی و كمك رسانی 
به هر شيوه ممكن و نه انتشــار اخبار نادرست سخن 

می گويند.
 هر تصویری از ساختمان های تخریب شده 

مربوط به این زلزله است؟
عطش ديده شــدن و جذب مخاطــب در چنين 
روزهايی، حتــی برخی پايگاه های خبــری معتبر را 
به رعايت نكردن حــق مولف )كپی رايــت( و حذف 
نام خبرنگار يا رســانه منبع، از تصاوير و گزارش های 
توليدی ديگر رســانه ها می كنند؛ رفتاری كه فارغ از 
غيرحرفه ای بودن، زمينه بی هويت شــدن مطالب و 
تصاوير توليدی و همچنين انتشار موارد غيرمرتبط را 
فراهم می كند. در روزهای گذشته هم تصاوير مختلفی 
از زلزله های پيشين در ديگر نقاط دنيا )از جمله تصوير 
معروف از زمين لرزه ايتاليا( به نام وضع كنونی سرپل  
ذهاب منتشر شده است كه كاركرد آن داغ شدن بازار 
شــايعات، نمايش تصويری غيرواقعی از محل حادثه 
و همچنين بی اعتمادی مردم به اخبار موثق اســت. 
ضروری است كه به هر نوشته و تصويری اعتماد نشود و 
اخبار را دست كم در اين روزها از منابع رسمی پيگيری 

كرد.
 به هــر شماره حســابی بــرای کمک به 

آسیب دیدگان اعتماد نکنیم؟
در ساعات گذشــته شماره حســاب و آدرس های 
متفاوتی برای ارســال كمك منتشر شــده و به نظر 
می آيد در روزهای آينده بيشتر هم شود؛ اگرچه نيت  
و هدف بعضــی از اين افراد، كمك رســانی و كار خير 
است اما ممكن اســت هدف بعضی هم سوءاستفاده 
از احساسات انسان دوســتانه مردم باشد. برای كمك 
به مردم آســيب ديده تنها و تنها به نهادهای رسمی و 
موسسات معتبر اعتماد كنيد، چون با توجه به  نياز فوری 
آســيب ديدگان چنين حوادثی به كمك های مردم، 
خوشبينی و اعتماد به اشخاص امری معقول و منطقی 

به  حساب نمی آيد. 
عالوه  بر اين و در كنار گســترش موارد مطرح شده، 
ممكن است شايعات تازه ای هم در ساعات آينده منتشر 
شود كه كارشناسان از لزوم هوشــياری شهروندان و 

همچنين دامن نزدن به شايعات سخن می گويند. 

زهرا جعفــرزاده|  درســت ســاعت 21:48 در 
30كيلومتری شمال غرب سرپل ذهاب و 32كيلومتری 
جنوب غرب حلبچــه، در ناحيه مرزی ايــران و عراق، 
زمين لرزيد. شدت لرزش بين 7.3 تا 7.6 ريشتر اعالم 
شد و تعداد كشته ها از دونفر شروع شد و تا ظهر ديروز 
به 387نفر رسيد، مصدومان هم باالی 6 هزار و 600نفر. 
كانون زلزله، منطقه ای ميان مرز ايران و عراق ثبت شد و 
اطالعات اوليه كانون زلزله را سليمانيه عراق و كمی بعد 
از آن، حلبچه همان كشور اعالم كردند. حلبچه ای كه تا 
سرپل ذهاب با باالترين خسارت جانی و مالی، نزديك 
5كيلومتر فاصله دارد. گسلی كه تكان خورد و اين همه 
خرابی به بار آورد، زاگرس بود؛ زاگرسی كه گفته می شود 
آخرين بار 34 سال پيش بود كه 5.1 ريشتر تكان خورد. 
حاال زلزله يكشنبه شــب، آن قدر وســيع بود و آن قدر 
پرانرژی كه 150 ميليون نفر در ايران و عراق و كشورهای 
همسايه آن را احساس كردند. حاال زلزله شناسان از مردم 
می خواهند كه نگران زلزله نباشــند، هرچه بود، اتفاق 
افتاد و حاال تا ماه ها در همان منطقه، پس لرزه ها، زمين 
را می لرزاند، البته نه بشدت تكانی كه يكشنبه شب خورد. 
فريبرز ناطقی الهی، بنيانگذار مقاوم ســازی و مديريت 
بحران زلزله در ايران و اســتاد پژوهشگاه زلزله شناسی 
می گويد كه هنوز كانون اصلی زلزله مشــخص نيست 
و بايد منتظر جمــع آوری اطالعات از 161 ايســتگاه 
لرزه نگاری ماند و افشــين خاتمی نوری، كارشــناس 
زلزله شناسی تأكيد می كند كه گسل های ايران توانايی 
لرزه های باالی 7 ريشــتر را دارند و هر 10 سال يك بار 

زلزله ای با اين شدت در كشور رخ می دهد. 
زلزله اخیر منطقی اما عجیب بود 

»گسل های زاگرس و البرز، دو گسل در ايران هستند 
كه از گذشته همواره در آنها لرزش ايجاد شده و ما آنها 
را به عنوان پتانسيل های زلزله می شناسيم، تاريخ نشان 
داده كه زلزله البرز با فاصله زمانی طوالنی و با ريشتر باال 
رخ می دهد، درحالی  كه گسل زاگرس، همواره درحال 
تكان است اما با ريشــترهای پايين تر. اما به اين معنی 
نيســت كه در زاگرس زلزله ای با ريشتر باال رخ ندهد.« 
اينها را فريبــرز ناطقی الهی، بنيانگذار مقاوم ســازی 
و مديريت بحران زلزله در ايران و اســتاد پژوهشــگاه 
زلزله شناسی به »شهروند« می گويد و درعين حال اين 
سوال را مطرح می كند كه چرا زلزله ای به اين بزرگی رخ 
داده؟ »زاگرس درست در جايی قرار دارد كه پر از گسل 
است، اصال زاگرس يعنی گسل. اين زلزله ها با توجه به 
اتفاقات تكتونيكی كه در آنهــا رخ می دهد، انرژی آزاد 
می كنند. حاال اين حجم انرژی رهاشده می تواند 7.3 يا 
7.4 باشد و زلزله يكشنبه شب را ايجاد كند، اين اتفاق 
برای زاگرس غيرمنطقی نيســت اما عجيب است.« به 
گفتــه ناطقی الهی، در محدوده زاگرس ممكن اســت 
زلزله بزرگتری هم رخ دهد: »می گويند شواهد تاريخی 
مبنی بر وقوع زلزله ای بزرگتر وجود ندارد، درســت هم 
می گويند، در گذشته ما زلزله های كوچكتر زياد داشتيم، 
زلزله اخير اما وســيع بود و بايد شكرگزار بود كه تراكم 
جمعيتی در منطقه حادثه، كم بود. اگر در خود تهران 
زلزله ای با اين بزرگا رخ می داد يا حتی در شهرهايی مثل 

شيراز، مشهد يا تبريز، قطعا اتفاقات بدی می افتاد.«
خاک منطقه، زلزله را خنثی کرد

 حاال با وجود خسارت زيادی كه به مناطق زلزله زده 
وارد شده، به گفته اين استاد زلزله شناسی، زلزله سريع 
خنثی شــده كه اگر اين اتفاق نمی افتاد تا خود همدان 
خسارت وارد می شــد: »درست است كه زلزله تا كويت 
هم احساس شده اما به سرعت خنثی شده، كه اين اتفاق 
خوبی بود، خاك آن منطقه نقش يك فيلتر را برای زلزله 
ايجاد كرد و آن را در خود فرو برد.« از يكشنبه شب، ديگر 
همه جا حرف از زلزله است؛ در خيابان، مترو، اتوبوس، 
صف نانوايی و از همه مهمتر فضای مجازی كه خبرها يك 
به يك، دست به دست می شود و اما و اگرهايی پيرامون 
برخی خبرها ايجاد شده. يكی از آنها كانون اصلی زلزله 
است، همان كه اول گفتند سليمانيه عراق است، يك بار 
اعالم شد حلبچه عراق و از گوشه و كنار شنيده شد كه 
كانون اصلی سرپل ذهاب بود، حتی بر سر ميزان ريشتر 
هم خبرها متناقض است، يك بار گفته شد كه زلزله 7.6 
ريشتر بود و يك بار هم اعالم شد 7.3 ريشتر و حاال اين 
استاد زلزله شناسی می گويد كه اطالعات ايستگاه های 
زلزله نگاری بايد جمع آوری شود تا نتيجه نهايی به دست 
آيد: »در دنيا 161 ايستگاه زلزله نگاری وجود دارد، اين 
دستگاه ها سنســورهايی دارند كه لرزش ها را احساس 

می كنند و محــل وقوع زلزله را تعييــن می كنند، اين 
دستگاه برای ثبت زلزله با كمترين خطا، بايد روی بستر 
سنگی قرار گرفته شود اما معموال روی خاك گذاشته 
می شود و اين باعث می شود تا كمی خطا داشته باشد.« 

از حلبچه تا از گله؛ کمتر از 5کیلومتر فاصله
ميان حلبچه عراق به عنوان يكی از كانون های زلزله 
تا ازگله ايران، كمتر از 5كيلومتر فاصله است و از نظر اين 
استاد زلزله شناسی اين فاصله، قابل توجه نيست: »خيلی 

طبيعی اســت كه ميان دو كانون 
زلزله، ابهاماتی وجود داشته باشد، 
آن هم به دليل فاصله كمی است 
كه ميان اين دو منطقه وجود دارد، 
ممكن  زلزله نگاری  ايستگاه های 
است در ثبت محل دقيق زلزله تا 
چند كيلومتر دچار خطا شوند.« 
اعالم مناطق مختلــف به عنوان 
كانون زلزله، موضوع ديگری است 
كه ناطقی الهی درباره آن توضيح 
می دهد: »مسأله ای كه وجود دارد، 
اين است كه جنوب عراق منطقه 
زلزله خيزی نيست. در طول تاريخ، 
تنها يــك زلزله آن هــم در كربال 

ثبت شده است، اما در شــمال عراق كه نزديك تركيه 
است، لرزش بيشتری وجود دارد، هرچند كه لرزه ها در 
آن منطقه شديد نيســت. بنابراين فاصله زيادی ميان 
پهنه زاگرس تا ســليمانيه عراق وجود دارد. ما براساس 
مشــاهدات عينی و تراكم تخريب، معتقديم كه كانون 
زلزله، منطقه ای در نزديكی ايران بوده، اما اگر بخواهيم 
علمی اعالم كنيم، بايد چند روز منتظر ماند تا اطالعات 
دستگاه ها و ايستگاه ها جمع آوری شود.« از يكشنبه شب 
تنها يك زلزلــه اصلی رخ داد كــه از عراق تــا ايران و 
ارمنستان و عراق و كويت و حتی گفته می شود عربستان 
را از كم تا زياد لرزاند و ناطقی الهی بر همين موضوع تأكيد 
می كند: »دو زلزله رخ نــداده، چون تنها يك زمين لرزه 
ثبت شده است، فرض ما اين است كه براساس اطالعات 
روی نقشــه، كانون زلزله، نزديك های حلبچه است اما 
بيشترين جايی كه خسارت ديده، منطقه از گله است، 
حتی از عراق اعالم شــده كه تلفات كمتری داشته اند 
اما مصدومانشان زياد است. يكی از داليل اعالم نكردن 
آمار دقيق در عراق، آماده نبودن تيم های امدادی است. 

از سوی ديگر، كردســتان اخيرا 
تنش هايی داشته و از نظر امنيتی 
ورود به روســتا، محدوديت هايی 
دارد.« حاال ســوال اينجاست كه 
حلبچه عراق را هم همين گسل 
زاگرس تكان داده؟ كه ناطقی الهی 
پاسخ می دهد: »حلبچه عراق روی 
انتهای گســل زاگرس قرار دارد، 
حاال بايد ديد كه به دليل گســل 
زاگرس آنها هم لرزش داشــتند 
يا خير. همه اينها با گذشت زمان 
مشــخص می شــود، همه آنچه 
تاكنون اعالم شــده، براســاس 

مشاهدات عينی است.«
 با همــه اينهــا او می گويد كه 
تعيين كانون دقيق زلزله اهميت 
چندانی ندارد، آنچه مهم اســت، 

آمادگی در مديريت حوادث است: »اينكه بدانيم زلزله 
چه مختصاتی داشته، خيلی به ما كمك نمی كند، خانه ها 
تخريب شــده و مردم عزادار شده اند، امكانات پزشكی، 
گازرسانی، برق رســانی و حتی آب، مختل شده است، 
اين مهم است. زلزله هميشــه رخ می دهد، نمی توانيم 
تنها در اتاق مديريت بحران بنشــينيم. ما بايد برنامه 
داشته باشيم.« به گفته او، شيوع بيماری، اسكان موقت 
و... معضالت پيش روســت. مردم درحال زجركشيدن 
هستند، قربانيان را بايد دفن كنند و در سرما بخوابند. 

برای اينها بايد برنامه ريزی كرد. 
حاال آنچه مردم را نگران كرده، فعال شدن گسل های 
ديگر، تحت تأثير گســل زاگرس اســت، تا جايی كه 
يكشنبه شب خيلی ها، كيلومترها دورتر از ازگله و سرپل 
ذهاب و گيالنغرب و... در هراس زلزله بودند. اين استاد 
زلزله شناســی اما می گويد كه هيچ كس نمی تواند اين 
موضوع را تأييد يا رد كند كه لرزش يك گسل، می تواند 

گسل ديگری را هم تحت تأثير قرار دهد.

 فعال نمی توان کانون دقیق زلزله را اعالم کرد
 زلزله در نزدیک حلبچه عراق رخ داده

افشين خاتمی نوری، كارشناس ارشد زلزله شناسی 
است. او هم صحبت های ناطقی الهی را تأييد می كند و 
می گويد كه بايد منتظر نتيجه بررسی ها ماند. نمی توان 
كانون دقيق زلزله را اعالم كرد. او به »شهروند« می گويد: 
»زلزله رخ داده، از شــمال غرب تا جنوب شــرق گسل 
زاگرس ادامه داشته، بنابراين يكشنبه شب تنها يك زلزله 
رخ داد، شــدت زلزله به اندازه ای 
اســت كه به هيچ وجــه نمی توان 
آن را به موضــوع ديگری مرتبط 
كرد، چنانچه در فضــای مجازی 
در برخــی خبرها آمــده كه اين 
زمين لرزه ممكن است نتيجه يك 
انفجار هسته ای يا اقدامات نظامی 
باشــد. اين موضوع كامال اشتباه 
است، بزرگای اين زلزله به اندازه ای 
اســت كه به هيچ وجه نمی تواند از 
طريق ابزار دســت ساختی ايجاد 
شــده باشــد.« به گفته او، زلزله 
7.3ريشــتری، نســبت به زلزله 
6.6ريشــتری بم، 25برابر انرژی و 
قدرت داشت و 150 ميليون نفر آن را حس كرده و تقريبا 
تمام شبكه های لرزه نگاری جهان با همين بزرگا، آن را 
ثبت كردند: »تنها اتفاق خوبی كــه رخ داد، اين بود كه 
منطقه حادثه ديده، كم جمعيت بود، در غير اين صورت 

فاجعه بزرگی در كشور رقم می خورد.« 
وقوع 130 پس لرزه از یکشنبه شب تا ظهر 

دوشنبه؛ 4/7ریشتر بزرگترین پس لرزه
او به نگرانــی مردم از پس لرزه ها هم اشــاره می كند، 
به طوری كه گفته می شــود از يكشنبه شب تا ظهر روز 
گذشــته بيش از 130پس لرزه در همان منطقه ازگله 
رخ داده اســت: »بزرگترين پس لرزه در ســرپل ذهاب، 
4.7ريشــتر بود. اين پس لرزه ها تا ماه ها می تواند ادامه 
داشته باشد. به هرحال زلزله اصلی رخ داده و انرژی اصلی 
تخليه شده است، اما پس لرزه ها به دليل بازشدن مسير 
حركت گسل، ادامه دارد.« مركز زمين شناسی آمريكا، 
شدت زلزله را 7.6ريشتر اعالم كرد و مركز زلزله نگاری 
ايران، 7.3ريشــتر. حاال اين زلزله شناس می گويد كه 
تفاوت در اعالم شــدت زلزله، به دليل دوری و نزديكی 
به محل وقوع حادثه است: »مركز 
لرزه نگاری ما دقيق تر است، دليلش 
هم نزديكــی دســتگاه به محل 
وقوع حادثه اســت، بنابراين همان 
7.3ريشتر درست است. در كنار اين 
موضوع، مركز زمين شناسی آمريكا، 
عمق زلزله را 11كيلومتر اعالم كرد 
و در ايران، عمقــش 19كيلومتر 
تعيين شــد.« آخرين بــاری كه 
در منطقه زاگرس زميــن لرزيد، 
34 ســال پيش بود، يعنی  ســال 
1983 به بزرگی 5.1ريشتر. زلزله 
يكشنبه شــب، 30برابر بيشتر از 
زلزله قبلــی، انرژی داشــت. حاال 
خاتمی نوری می گويد كه زلزله ای 
با اين شــدت، هر 10 سال يك بار 
در كشور رخ می دهد: »ما در ايران 
سه گسل اصلی داريم كه توان لرزه زايی با شدت 7ريشتر 
دارند، اگر اين زلزله در تهران رخ دهد، در همان فاز اول، 
يك تا يك و نيم ميليون نفر جانشان را از دست می دهند 
و حتی امدادرسانی قطع می شود. االن در شهر كوچكی 
مانند سرپل ذهاب، مشكل آب ايجاد شده، اگر اين اتفاق 
در شهرهای بزرگتر رخ می داد، قطعا اتفاقات ناگوارتری را 

به همراه داشت.«
9 گسل مشترک میان ایران و کشورهای همسایه

حاال همه جا صحبت از گســل زاگرس است، گسلی 
كه گفته می شود؛ سامانه اش از مرز ايران و عراق يعنی از 
مريوان آغاز می شود تا شمال بندرعباس به طول مجموعا 
1000كيلومتر كشيده شده اســت. اين سامانه گسلی 
طوالنی ترين سامانه گسلی ايران است. اينها را مهدی زارع 
كه استاد پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله است، به ايسنا می گويد. به گفته او، ايران با كشورهای 
همسايه 9 گسل مشترك دارد؛ گسل شمال تبريز، گسل 
درونه،گسل آستارا، گسل عشــق آباد، گسل حاجی آباد، 

گسل سراوان، گسل مكران و گسل اصلی جوان  زاگرس. 
زارع در ادامه بر تعامل با محققان كشورهای همسايه برای 
مطالعه روی گسل های مرزی، تأكيد می كند و به ايسنا 
می گويد: »مطالعه روی برخی از گسل ها مانند گسل درونه 
كه ادامه آن وارد خاك افغانستان می شود، سخت است، 
به گونه ای كه مطالعاتی در منطقه خاف در استان خراسان 
داشتيم، ولی به دليل نبود امنيت مناسب اين مطالعات 
در مرز ايران متوقف شــد.« او گســل مكران را ازجمله 
گسل های طويل در ساحل دريای عمان در جنوب شرق 
ايران نام می برد: »گسل مكران تنها گسلی است كه چون 
در لبه فرورانش پوسته اقيانوسی به زير پوسته قاره ای قرار 
دارد، زلزله هايی با بزرگای بيشتر از 8 در آن رخ می دهد، 
ضمن آن كه احتمال وقوع زلزله ای با بزرگای 9 نيز در آن در 
صورتی كه كل طول گسل مكران در يك رويداد گسسته 
شود )در بدترين سناريوی ممكن( وجود دارد.« به گفته 
اين محقق، گســل مكــران در 7 آذر 1324 )28 نوامبر 
1945( زلزله ای با بزرگای 8.2ريشتر را تجربه كرده است. 
مدير گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه زلزله شناسی 
به سامانه گسلی قطر- كازرون به عنوان يك سامانه گسلی 
مهم ايران هم اشاره می كند: »اين گسل دارای چند قطعه 
اســت كه ازجمله می توان به قطعات گسل »برازجان«، 
»كنار تخته«، »كازرون« و گســل »دنا« اشــاره كرد.« 
براســاس اعالم او، زمين شناسان معتقد هستند كه اين 
گسل تغييراتی در كف خليج فارس ايجاد كرده است اما 
اطالعات زيادی درباره تغيير شكلی كه اين سامانه گسلی 
در كف خليج فارس ايجاد كرده، موجود نيســت و تنها از 
نظر فيزيكی و شكلی در تصويرهای ماهواره ای و بعضی 
برداشت های ژئوفيزيكی و همچنين ژئوموفولوژی می توان 

اين سامانه را تا شبه جزيره قطر دنبال كرد.

 در ساعات بعد از زلزله غرب کشور هم مثل بیشتر حوادث طبیعی در ایران
نقل قول های اشتباه بسیاری به راه افتاد

این شایعات بی اساس

از یکشنبه شب تا ظهر 
دوشنبه 130 پس لرزه در 

منطقه رخ داد که شدیدترین 
آن 4.7 ریشتری در سرپل 

ذهاب بود
  

 منطقه حادثه دیده، 
کم جمعیت بود، در غیر این 

صورت فاجعه بزرگی در کشور 
رقم می خورد

خاتمی نوری، زلزله شناس:
ایران 3 گسل اصلی دارد 

که توان لرزه باالی 7ریشتر را 
دارند، اگر این زلزله در تهران 

رخ دهد، در همان فاز اول، یک 
تا یک و نیم میلیون نفر جانشان 

را از دست می دهند 
  

از حلبچه تا ازگله ایران، 
کمتر از 5کیلومتر فاصله 

است، ابهام میان 2 کانون زلزله 
به دلیل نزدیک بودن، طبیعی 

است


