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و مخاطرات  ورزقان –اهر ۀدوگانهای رسانی در زلزلهفرایند اطالعبررسی 

 ناشی از آن

  *پروانه پیشنمازی
مرر یریخ رپرپرر یری و ب،ررران،  ةپ و شرر   گردکتررری ومرررت ارتتاطررات و پ و شرر

  شناسی و مهن سی زلزلهزلزله المممیپ و شگاه بین

(izad@iiees.ac.ir)یاسمین استرار ایزدرراه

 

 المممری پ و شرگاه برین   مر یریخ رپرپر یری و ب،رران،    ةاستادیار و وضر  یرتت وممری پ و شر     

 شناسی و مهن سی زلزله زلزله

 (25/6/1394 :تاریخ پ یرش -6/3/1394 :تاریخ دریافخ) 

 چکیده
دقیقره از  ر ،    11 ۀفاصم بهرود که  شمار می بهدوگانه   ای زلزلهجممه ورزقان از  -ا ر 1391مرداد  21  ای لرزهمینز

. جای گ اشرخ ر زرمی ب 3000کشته و  300بیش از  این زلزله .اتفاق افتادریشتر  3/6و دیگری  2/6اولی با بزرگای 
ای گرنره  اما کنترل و م یریخ آن بره  مم ن نیسخ،منفی یک زلزله در حال حاضر  آثاراز رسارات و  کاملجمرگیری 

. اسرخ پر یر   با اسرتفاده از فراینر  مر یریخ ب،رران صر،یا ام ران       ،کا ش یاب که رسارات م کرر به ح اقل ررد 
ترانر   مری تنهرا   نه، نادرسخ ب،رانم یریخ تران  مص اق پی ا کن ؛ ب ین معنا که  مچنین و س این مرضرع    می

اجتمراوی،   نظمری به مخاطرات ثانریه مثل نارضایتی، اوتراض و بری  مم ن اسخ، بم ه د  رسارات را افزایش  ۀدامن
وقررع ب،رران و انتشرار ارترار دقیرح و صر،یا از        ۀمرحمر رسرانی در  اطالع مین دلیل  بهتت یل شرد.  ... اغتشاش و

و جمررگیری از برروز   ای در فراین  م یریخ ب،رران  کنن هتعیین واملآن در ساوات اولیه،  آثارمشخصات یک زلزله و 
ای و نیرز مصراحته برا    اسنادی و کتابخانه ةش  اطالوات گردآوریدر این مقاله که بر اساس . اسخمخاطرات م،یپی 

ویر ه سرازمان    ه ا و برسانی رسانهورزقان تهیه ش ، وضعیخ اطالع -ا ر نۀدوگا ای الن و م یران در مررد زلزلهرئمس
ی عر  اصرم  و بُبر ین منظررر د   و ممری، بررسری شر ؛    رسرمی  ۀونران رسان ص ا و سیمای جمهرری اسالمی ایران، به

 «زلزلره  آثرار رسرانی از  اطرالع »و  «رسانی از وقرع زلزلره و مشخصرات آن   اطالع» :شامل راندر حین ب،رسانی  اطالع
گیرری  آم ه در ایرن مقالره نتی ره    ومل به ای بررسی براساس .شرد آن تشریا می  ای و قرت  ا ارزیابی ش ه و ضعف

درستی ان رات گرفرخ کره ایرن مرررد ناشری از        بهورزقان  -ا ر ۀدوگان ای هرسانی از وقرع زلزلاین ه اطالع باشرد می
زلزلره   آثرار رسرانی صر،یا و سرریز از    اطالع امانگاری در کشرر اسخ،  نگاری و شتاب ای لرزهارتقای ومم رد شت ه

تری پمرب ای م،می ومم رد می ی دیگر از نتایج این پ و ش متین آن اسخ که رسانه  مچنان دچار نقصان اسخ.
ممری از ایرن واقعره،     ۀرسران رسانی کامل ممی داشتن  و و ت اطالع ۀرسانم کرر در مقایسه با  ۀزلزلدر پرشش رتری 

  ای غیررسمی و بیگانه و بروز شایعات  مرار سارخ.ورصه را برای فعالیخ رسانه

 .مخاطراتو سیما،  ص اتر، سروخ ر ،ورزقان -ا ر ۀزلزل دقخ و ص،خ رتر،رسانی، اطالع: ی کلیدیهاواژه

                                                           
  نریسن ه مسئرل  Email: p.pishnamazi@iiees.ac.ir 
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 مقدمه

کنن ه در فراین  م یریخ ب،ران یرک  ثیرگ ار و تعیینتاز جممه وناصر و اجزای ت «رسانیاطالع»

تران  فراینر  مر یریخ   رسانی غمط و ناقص، میبه آن یا اطالع یترجه بیطرری که  بهزلزله اسخ. 

[. 1] کن و دچار ارتالل  کردهثر تمت ش ت بهو م یران ب،ران را رالن ئمسگیری و تصمی  سان،ه

ونرران ی ری از    بره مرقرز،   بره رسرانی   ونران مثال آش ار ش ن ا میخ کسب اطالوات و اطرالع  به

 ای مرتتط برا امر اد و    وپفی در بهترد برنامه ۀنقپ 1995در  ژاپن ۀکرب ۀزلزلت ارب حاصل از 

رد سرریز رسرارات و تمفرات    در این زلزله مشخص ش  که برآو .دشر مین ات در ژاپن م،سرب 

در بسریج ام انرات و نیرو را بررای      حر  مرقز تا چه  بهناشی از زلزله و ارسال اطالوات ص،یا و 

شر گان ایرن حادثره را در     ابت ا تع اد کشته ا  روزنامه، م کرر ۀزلزل. در داردام ادرسانی ا میخ 

ایرن در   (؛تفراق افتراده بررد   صتا ا 6نفر اوالت کردن  )زلزله در ساوخ  430روز تنها  مان وصر 

 نفر ترا آن زمران جران رررد را از دسرخ داده بردنر        6000حالی برد که در این روی اد بیش از 

ترانسرخ در بسریج ام انرات     زلزله تا چره حر  مری    آثار. مشخص اسخ که برآورد اشتتاه از [19]

زایش تمفرات زلزلره   اف ستبترتیب  و ب ین کن ن ات ارالل ای اد ام اد و ر مات  ۀارائمنپقه و 

 را   ش  دولخ م،می و دولخ مرکرزی ترا سراوخ    ستبمناسب نارسانی  کربه اطالع ۀزلزل. در شرد

ای راد   سرتب . نترایج ایرن رویر اد    [1] گیرری کننر    نترانن  در رصرص نیاز ای منپقه تصمی 

م انات  ای بع  ا که در سال طرری ه، بش رسانی ب،ران در ژاپن ای در نظات اطالع تغییرات وم ه

ان ازی شر    متع دی برای برآورد سریز تمفات و رسارات زلزله در نقاط مختمف ژاپن نصب و راه

پیشررفخ  . ش  ا تهیه و اجرایی  ای برای انتشار ارتار ناشی از سرانا در رسانه  ای وی ه و پروت ل

سرن ایی در  وقرع زلزله و سررنامی   پس ازرسانی ب،ران در ژاپن من ر به این ش  که نظات اطالع

 ای العاده کرد و سامانهزده اوالت وضز فرقزلزله ۀپهن، دولخ ژاپن بالفاصمه در 2011مارس  11

فعالیخ ررد را در سرن ایی و   -السیر شین انسن و قپار ای سریز رانیمترو، کشتی -نقل و حمل

ز ژاپرن ترا   ا ،پس از رر اد مترقف کردن .  مچنین آژیر  ش ار سرنامی نخسخترکیر در ساوات 

مناطح ساحمی تمامی کشرر ای اقیانرس آرات به مردت  ش ار داد تا ساحل را ترك کنن . ازآن ا 

کره   کررد ترران بررآورد   کیمرمتر در ساوخ برد، می 950از سرنامی ح ود  ناشیکه سروخ امراج 

 در -ساحل سرن ایی  ۀنقپترین  دقیقه طرل کشی  تا به نزدیک 8امراج حاصل از سرنامی ح ود 

 ای  ش ار تا ح  زیرادی ترانسرتن  جران بسریاری از     برس ، بنابراین سامانه -غرب کانرن زلزله 

تران به کشرر  ن وستان اشراره   ونران مثالی دیگر در این زمینه می هب .[9] مردت را ن ات د ن 

رصررص بعر  از وقررع     هرسانی در  ن وستان بر   ای سیست  کسب اطالوات و اطالع کرد. ضعف
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 . در ایرن زلزلره اطالورات الزت از    شر بیش از پیش آشر ار   2001 ۀبرج )گ رات( در ژانری ۀزلزل

 ای ام اد و  پس از وقرع زلزله تی رو  ازاین ا در دسترس نترد.  دی ه و ح   آسیب آسیب ةگستر

دی ه حضرر یابن . در ایرن رویر اد اطالورات     ای بیشتر آسیب مرقز در م،ل بهن ات نترانستن ، 

امر اد و ن رات دارمری یرا      ةویر   ای  گروهمرقز اوالت نش  و  بهتع اد تمفات و مص ومان  الزت از

ریر به منپقه رسی ن  و به  مین ومرخ  ترسانی با ت دلیل مش ل اطالع اوزامی از سایر کشرر ا به

 .[1] واقز شرن ثر ؤمطرر که بای  در ام ادرسانی  آنها نیز نترانستن  آن

سخ کره ضرعف   ا آی  آنرسانی در مراقز بروز زلزله برمیوضعیخ اطالعدر ایران آنچه از بررسی 

رررداد   31رودبار و من یرل )  ۀدر زلزل برای مثال. [7] اسخ م،سرسوم ه و ج ی در این زمینه 

لرررزه و فرسررتادن  ایررن زمررین (Macroseismic Epicenter) ایلرررزه ( شناسررایی کررانرن مرره1369

سراوخ بره درازا کشری . ضرمن      7تا  6از تهران، دسخ ک   رسانی و ن ات ای کمکنخستین گروه

دیممان در نزدی ی ال ی ان اورالت شر  و برراین اسراس      ۀاین ه کانرن سپ،ی زلزله در ابت ا منپق

سررا ر  داده اسرخ.   صرمعه و تصرر ش  که بیشترین رسارات و تمفات در شهر ای رشخ، ال ی ان

یل و رودبار و روسرتا ای م راور کره بیشرترین     و ت ترجه فرری به شهر ای من  ستب مین امر 

ایرن زلزلره ترسرط     آثرار .  مچنین اطالوات مربررط بره   [11] ش رسارات را مت،مل ش ه بردن ، 

شر ه در روز رای    ارائهنادرسخ ارائه ش . برری از آمار  گاهصررت متناقض و  به ای مختمف و  کانال

ن ایرن زلزلره کره در مپترورات     اوحر تمفرات و م ر  شرمار من یرل دررصررص    ۀزلزلر بع  از وقرع 

 رای  بیرانگر اررتالو و تنراقض    ،نگاری مرنع س شر ه بررد    کار روزنامه ۀسابقو دارای  شمارگانپر

 رزار نفرر و    35تمفرات زلزلره را    ،اطالورات  ۀونران مثرال در روز دوت تیرر روزنامر    بهمعناداری برد؛ 

در مثرالی دیگرر در مرررد     .[3] کررد الت نفر اور  950 زار و  28ابرار در  مان روز تمفات را ۀ روزنام

 ۀمؤسسر ( اشاره کررد کره   1382دی  5ب  ) ۀزلزلتران به  ای ایران، میرسانی زلزلهوضعیخ اطالع

سراوخ   دوو بعر  از   کررد اورالت   اشتتاه جازمرریان ژئرفیزیک پس از وقرع زلزله م،ل آن را ابت ا به

ریر تدانری  تر  طرر که مری  ش .  مانالع داده سسه اطؤطرر رسمی وقرع زلزله در ب  ترسط این م هب

در اوالت وقرع زلزله ب  از یک طرو و و ت ام ان بررآورد رسرارات و تمفرات ناشری از آن از سرری      

شر  نیرو رای    ستبو  ش این ب،ران ممی  زمینۀکشرر در رالن ئمسگیری سریز دیگر مانز تصمی 

قیح این رر اد و ح ر  وممیرات مرررد    ام ادی تا چن  ساوخ پس از وقرع زلزله نستخ به م،ل د

 .  [4] آن، اطالوات الزت را ن اشته باشن  آثارنیاز برای پاسخ به 

به مفهررت ورات آن در   رسانی اگر چه اطالعتران اذوان داشخ که با مرور ت ارب ذکرش ه می

حرین وقررع   »، «پریش از وقررع ب،رران   » ۀمرحمادبیات م یریخ رپرپ یری و ب،ران در  ر سه 

 ا از ا میخ چشمگیری برررردار اسخ؛ اما آنچه ومم رد رسانه «پس از وقرع ب،ران»و  «نب،را
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فعالیرخ و پرشرش    ةن،رر گر ارد،  نقر  مری   ۀبرتو در  کن  میرسانی نمایان اطالع ونران ابزار بهرا 

یرابی و  حرین ب،رران، اطرالع    ۀمرحمر رسرانی در  . اطرالع [7] اسرخ رتری ب،ران در حین وقرع 

ص،یا بخش ان ارناپ یر فراینر  مر یریخ ب،رران در مراقرز برروز زلزلره م،سررب        رسانی  اطالع

 چراکه اگرر اطالورات صر،یا در ارتیرار     ؛ترین گات در این زمینه اسخو اولین و اساسیشرد  می

 گیری و اق ات الزت نیز با رپا مراجره ررا ر  شر    و م یران ب،ران قرار نگیرد، تصمی رالن ئمس

وقرع ب،ران و انتشار ارتار دقیح و ص،یا از مشخصات یک زلزلره   ۀمرحمرسانی در . اطالع[17]

.  مچنرین  [16] م یریخ ب،ران دارد رون در ای کنن ه تعیین ا میخآن در ساوات اولیه،  آثارو 

ع  اصمی انتشار اطالوات ص،یا از مشخصات زلزلره  رسانی در حین ب،ران ررد دارای دو بُاطالع

اسرخ  ( نامصر وم تمفات و  زلزله )تخمین رسارات، آثارجغرافیایی آن( و  ةگسترگا، م،ل و )بزر

والوه بر این اگر چره  [. 1] شردمی م،سربرسانی در  نگات وقرع زلزله از ارکان اصمی اطالعکه 

، درتران  ستب کا ش آثار سرء ب،ران ش ا در این مرحمه، میرسانی ص،یا و سریز رسانهاطالع

 رای مسراو  بررای برروز     زمینره ومم ررد نرامپمرب،    ۀنتی ر در رود که مینیز ن آفی بی  از طر

، انتشرار شرایعات  نیرز  و  رای اجتمراوی   نظمری مخاطرات م،یپی و انسانی نظیر اوتراضات و بی

زلزلره   ۀت ربر ه در  ر چنان ؛[13] وجرد آیر   بهدیگر  ج ی  ای  ب،رانیا  ایمرقعیخ جنگ رسانه

رسرانی  به رون  اطالع ،در این مقاله وجرد آم . های کشرر بیش در فضای رسانهب و ک ورزقان  -ا ر

 ۀدوگانر  رای  در دو بع  م کرر در زلزلهوی ه ص ا و سیمای جمهرری اسالمی ایران،  بهو   ارسانه

  شرد.آذربای ان ر  داد، پردارته می ۀمنپقدر  1391مرداد  21 درورزقان که  -ا ر

 روش تحقیق  

و رالن ئمسر ای و نیرز مصراحته برا    اسرنادی و کتابخانره   ةشر   گردآوریه براساس اطالوات این مقال

این پ و ش از حیر  نررع ت،قیرح    ورزقان تهیه ش ه اسخ.  -ا ر دوگانۀ ای م یران در مررد زلزله

رسرانی در  ضرعف اطرالع   مسرئمۀ   و نهایی آن حل ت،قیقات کاربردی قرار دارد، چراکه  ةدر زمر

و در پری   اسرخ ایرن ت،قیرح انتقرادی     مچنرین از حیر  روی ررد،    . اسرخ ای ایران  ب،ران زلزله

در حقیقخ  ، ای انتقادیاسخ. پ و شرسانی در زلزله ضعف اطالعدر زمینۀ االت ؤبه سد ی  پاسخ

که بای  در جهخ تص،یا سارتار اجتمراع،   ان  وراممیگرایانه دارن  و در پی بررسی روی ردی اصالح

 اسخ.فی، ت،میمی و مرردی . روش ت،قیح نیز ترکیتی از چن  روش ترصی[6] شرن اصالح 

 ةشریر  بره بخش اوظ  این پر و ش   ا، آوری دادهزار ای جمزذکر اسخ که از حی  اب شایان

دسخ آم  و در بخشی دیگرر اطالورات مرررد     هش ه ب آوریجمزاطالوات سازی  مستن اسنادی و 

 .ش ن رکاران تهیه ان و دسخرالئنیاز از طریح مصاحته با مس
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 معرفی رویداد

کیمررمتری   23 ۀفاصمدر  2/6با بزرگای گشتاوری  16:53پی، اولی در ساوخ  در پی ةلرززمیندو 

 50کیمرمتری ا ر در ح ود  30در  3/6با بزرگای گشتاوری  17:04غرب ا ر و دومی در ساوخ 

 ۀپهنر مرالی و  رراس مرردت در    کیمرمتری شمال شرق تتریز مرجرب تمفرات جرانی و رسرارت     

کیمررمتر و   10ژرفای کانرنی ح ود  دارای ا رومرکزی در استان آذربای ان شرقی ش . این زلزله

نگاری بانر   لرزه ۀشت لرزه در پس 35 ،ساوخ اول پس از رر اد 24در  .سازوکار امت ادلغز بردن 

 ۀشرت   را در  لررزه  . پرس ثترخ شر   شناسری و مهن سری زلزلره    المممی زلزلهبینپهن پ و شگاه 

ر  داد. تمفرات   -ح  فاصل ا ر و ورزقان –رو مرکزی  ةم، ودبان  پهن پ و شگاه در نگاری  لرزه

ثیر رر اد و ررابی در روستا ای ت زار نفر ت،خ ت 120و برد م روح  3037کشته و  307جانی 

مرردت مرجرب اسرتقرار در     و ورزقان گزارش ش .  راس ،  ریسا ر ةم، ودرومرکزی در  ۀپهن

. بیشرترین تمفرات انسرانی از    شر   رای باز در شهر ای م کرر و  مچنین شهر تتریرز   ةم، ود

  .[5] روستا ای باجه باج، گرردره و دبنر و شهر ورزقان گزارش ش 

زن ران و   پنج استان آذربای ان شررقی، آذربای ران غربری، اردبیرل،     ةدرگسترلرزه این زمین

 100ترا   40ا رر، ورزقران و  رریس برین      رای   نشهرسرتا روستا در  237و  گیالن احساس ش 

مررداد   21 ۀزلزلن . شش شهرستان کمیتر، جمفا، ا ر، ورزقان،  ریس، تتریز از ش تخریب  درص 

صررت  به ا  و آسیب دی ن  که در نقشه این شهرستان ش ن ثر تمستقی  متطرر مستقی  و غیر به

ورزقران از   -ا رر  دوگانرۀ  رای  لررزه  زمین (.الف و ب -1  ای ش ل) [5] ان  داده ش ه نشانرنگی 

رومرکزی  ۀپهنکه رسارات بسیاری را در ن  کیمرمتر برد 10ومح و کمتر از  ای ک  جممه زلزله

ویر ه   بهوارد آم ن رسارات سنگینی  ستبومح بردن زلزله  ک . در پی داشتن مررد نظر  ۀمنپق

 .ش ن به روستا ای ا ر،  ریس و ورزقا

تران ونرران کررد    ای اریر در این گسل و استان آذربای ان شرقی می زلزله ۀتاریخچ ةدربار

گسل جنرب تتریز ر  ن اده برد و در رصرص تتریرز نیرز    ۀمهمی در منپق  ۀزلزلتا آن زمان که 

ریشتر اشراره   7/7میالدی( با بزرگای  1780سال گ شته ) 232آن در  ۀتران به آررین زلزل می

مهمری ر  نر اده بررد و شرای       ۀسال پیش تاکنرن  ری  زلزلر   1300ا ر نیز از  ۀد. در منپقکر

 [.10دانسخ ] 1391مرداد  21 ةلرز ای این منپقه را بتران زمین ترین زلزله مه 
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 )ب( )الف(

  شناسی والمللی زلزله بین: پژوهشگاه خذأم) اهر و ورزقان در ایران دوگانۀهای موقعیت زلزله (الف .1شکل 

 (ان شرقیخذ: استانداری آذربایجأم آنها در استان )ة محدودموقعیت  (ب ؛(مهندسی زلزله

 و تحلیل آنها هایافته

 انتشار اطالعات از وقوع زلزله و مشخصات آن 

آن بالفاصرمه   ةگستربه م،ل دقیح وقرع، بزرگا، ش ت و  اطالوات مربرط بای پس از وقرع زلزله 

. چنرین  شردگیری و اق امات الزت اوالت تصمی  برایربط  و مراجز ذیرالن ئمس معین ش ه و به

ممری   ۀشت  یک دانشگاه تهران وژئرفیز ۀسسؤمنگاری   ای شتابط شت هدر ایران ترس اطالواتی

رصر ، مشرخص،    ،شناسری و مهن سری زلزلره   زلزلره  المممری  برین و شگاه نگاری بان  پهن پ لرزه

در مرررد   .[1] رسر  میرالن ئمس تمفنی به اطالع  پیامک یا تماس باو  شرد میپردازش و ت،میل 

ب،رران اسرتان اری آذربای ران    وقرخ  بنا به اظهرارات مر یرکل    ،ورزقان -ا ر لۀزلزدر این بخش 

ژئرفیزیرک دانشرگاه تهرران     ۀمؤسسر ی از طریح پیامرک از سرر  شرقی، اولین رتر از وقرع زلزله 

دقیقره   26استانی رسی . ح ود رالن ئمس دقیقه پس از وقرع زلزله به م یران و 15تا  10ح ود 

در  سران،ه م یریخ  ۀجمسپس از آن اولین یک ساوخ و نی  و ح ود  ش تعیین اتفاق  م،لبع  

 [.  10]  م،ل استان اری آذربای ان شرقی برگزار ش

رسانی ص،یا، سرریز و  گ ارن  و با اطالع ا پا به ورصه میین بخش، رسانهبع ی ا ۀمرحمدر 

وقررع زلزلره    ۀمرحمر  را در  وتارتی رسرانه  بهنن . ترانن  م یریخ ب،ران کدقیح ررد به نروی می
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با انتشار ارتار مرتتط با پراکن گی رسارات جانی و مرالی، اطالورات الزت در رصررص    ترانن   می

دیر ه و  آسریب  ۀمنپقر امن شهرون ان، وضرعیخ امر ادی و... در    ۀتخمی ةن،روقرع و  م،ل دقیح

 دیر گان را بره مرردت و   و وضعیخ و نیاز ای واقعری آسریب   کردهسایر اطالوات مرتتط را کسب 

 .[16] منع س کنن رالن ئمس

ای هرسران  ۀورزقان در ورصر  -ا ر دوگانۀ ای وقرع زلزله ۀاولیدر این زمینه آنچه در ساوات 

 را در مقابرل   رسرانه  ، و ت تشخیص ق رت زلزله، غفمخ و تسا لوجرد آم ، سردرگمی هکشرر ب

ژئرفیزیرک دانشرگاه    ۀمؤسسر ریشتری ترسرط   3/6و  2/6 ای این حادثه برد. بع  از اوالت زلزله

 رای اجتمراوی   و شرت ه   اسایخ ، ادر ورزقان، بالفاصمه این رتر در رروجی رترگزاریتهران 

صر ا و سریما در    رای سراسرری   شرت ه لررزه ترسرط    ای این زمین اما پرشش رسانه گرفخ.قرار 

ممری   ۀرسانچراکه این مه  از سری تنها  ؛روز ای نخستین )دو روز اول( مررد انتقاد قرار گرفخ

و  گرفرخ لرزه صرفاً در ح  اوالت یک تیتر و مشخصاتی مختصر ان رات   زمینکشرر، در روز وقرع 

پس از گ شخ سره روز از وقررع زلزلره و درپری     . نتردممی  ۀحادثمتناسب با یک مراجهه با آن، 

 اغمرب  ای رارجی کره   ای اجتماوی م ازی و رسانهپرشش رتری مفصل این روی اد در شت ه

، ص ا و سریما  روزدر سرمین  ،طمتانه بردبا ا  او سیاسی و ت زیه  مراهجانت ارانه و مغرضانه و 

  رای  گزارش ۀارائو با  کرد ای سراسری ررد در شت هاسب این واقعه اق ات به پرشش رتری من

 پردارخزده  ای مختمف سراسری به پرشش رتری مناطح زلزلهل،ظه به ل،ظه و زن ه از شت ه

در روز رای نخسرتین   صر ا و سریما،    ۀمنفعالنر روی رد ترین دالیل این  شای  ی ی از مه  [.14]

ررابری   وسعخدر رصرص ش ت و  نادرسخگاه دریافتی طالوات اوالت اورزقان؛  -ا ر ۀزلزلوقرع 

ایرن رسرانه بره    تررجهی  نشان از بیاما این روی رد ص ا و سیما  ،بردزده زلزله ۀمنپقو تمفات در 

زیرادی را مترجره رررد     نارضرایتی رسانی داشخ که در فراین  اطالع «ص،خ و دقخ رتر»اصل 

لررزه، منتقر ان بره پرشرش بسریار کر         مرین سارخ. در  مان نخستین ساوات پرس از برروز ز  

اوج ایرن   مسائل اوتراض داشتن .سایر جای آن، پردارتن به  بهلرزه از سری ص ا و سیما و  زمین

( 1391 دمرردا  22ه توقرع پیرسخ که در شرامگاه روز بعر  از زلزلره )ی شرن     هاوتراضات زمانی ب

 ۀبرنامر ص ا و سیما  ،والت ش ه بردکه در استان آذربای ان شرقی دو روز وزای ومرمی ا درحالی

 ای اجتماوی و حتی در  این امر در شت ه .سراسری پخش کرد 3 ۀشت را از  «رن ه بازار»طنز 

در ایرن  م مس شررای اسالمی از سری نماین گان و ریاسخ م مس نیز مررد انتقراد واقرز شر .    

سعی در ت،ریک احساسرات قررمی   طمتانه  ای مغرضانه و ت زیهمیان برری از منتق ان با انگیزه

بر    ۀزلزلورزقان با  -ا ر ۀزلزلپرشش رتری  ةمیزان و ن،ر ۀمقایسبه و  ن داشتآذربای ان  ۀرپ

بر ، صر ا و سریما نقرش زیرادی در پرردارتن بره         ةلرز زمیندر » داشتن  که اظهارو  ن پردارت
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 مالحظره . [15] «خزدگان و بسیج اف ار ومرمی برای کمک به مردت م،روت داش مش الت زلزله

تنها بره کرا ش ب،رران کم ری      شرد که در این راستا سازمان ص ا و سیما با ومم رد ررد نهمی

مخاطرات اجتمراوی  ساز وقرع زمینه مم ن بردای، ضمن ای اد مرقعیخ ب،ران رسانهن رد، بم ه 

افیرایی و  چراکه مخاطرات طتیعی و م،یپی و ورامل جغر ،دیگری نیز بشردثانریه  ای  ب،رانو 

ارتتاط مستقیمی با امنیرخ ممری دارنر . شرررش، غرارت، اغتشراش و اوتراضرات         ،شناسیزمین

تران  جممه زلزله می و از رر اد ای طتیعی برری از ۀثانریسیاسی از جممه رر اد ا و مخاطرات 

   .[2] ان ازد میباش  که امنیخ ممی کشرر را به مخاطره 

ترتثیر  تران   ا در این مقاطز، میومم رد ب ای رسانه رسانی ص،یا وطتیعی اسخ که اطالع

مین امنیخ ممی و بروز مخاطرات ناشی از زلزله داشرته باشرن .  مچنران کره ور ت      تدر ت زیادی

 را در  رسانه دوگانۀ تتثیروتارتی  بهمع رس دربرداشته باش .  ۀنتی تران  رسانی ص،یا میاطالع

ب،ران آش ار اسخ. امروزه در وصرر   ۀورصنظران  صاحب ک  بر دسخزدایی، سازی و ب،رانب،ران

کن ، این اسخ د   آنچه ذ ن را به ررد مشغرل میارتتاطات و اطالوات،  ر گاه ب،رانی ر  می

رفرخ از آن گرات برررا نر      برون ا با م،رك ب،ران  مراه ررا ن  ش  یا در مهار و که آیا رسانه

یرا کرا ش   زدایی  ب،رانترانن  ابزاری در ر مخ  ا میهوتارتی، در  مان حال که رسان بهداشخ. 

 [.  8] شمار رون  بهسازی و تش ی  ب،ران در ر مخ ب،رانابزاری ترانن  اثر آن باشن ، می

  کننر  مری را ترد وممی را اتخاذ  چهار ایرسانه  ای در مراجهه با ب،ران، سازمان طرر کمی به

 :  [18]   ازنوتارت که

 نگرات مراجهره برا     بره د ر   بر این اساس رسانه ترجیا می(: Inactive) لیرا ترد انفعا (الف

در ایرن را تررد   ترجهی باشر .  شرایط ب،رانی، س رت ارتیار کن  و واکنش آن از نرع ان ار یا بی

 رسانه سعی دارد برای جمرگیری از گسترش ب،ران بر آن سرپرش بگ ارد.

اساس روی رد قانرن طتیعری طراحری شر ه    این را ترد بر (:Reactive)را ترد واکنشی  (ب

اسخ و سعی بر این اسخ که در آن، واکنشی منپقی در برابر ب،ران نشران داده شررد. براسراس    

 ومل کرد. (Selective) ارتار و اطالوات مربرط به ب،ران، بای  گزینشی ۀارائچنین را تردی در 

شررن   وقرع ب،ران وارد ومل می م،ض به ا (: در این را ترد رسانهActiveرا ترد فعال ) (ج

 ای  آین . رسانه در چنین شرایپی از تمامی ظرفیخکنترل و مهار ب،ران برمی ص دو فعاالنه در

 کن .ررد برای جمب مشارکخ ومرمی و ای اد  متستگی اجتماوی استفاده می

سرخ.  این را ترد براساس روی رد تعاممی طراحری شر ه ا   (:Proactive)را ترد فرق فعال  (د

شرد و حتری در بررری   یاد می «فرصخ»با ونران    ا نگاه مثتخ به ب،ران دارن  و از ب،رانرسانه
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. این روی رد بر این وقی ه اسرترار اسرخ کره ب،رران بررای رشر  و       دشرمیمرارد از آن استقتال 

 شرد. تعامل وناصر و ورامل جامعه م،سرب می ۀص،نجامعه الزت اسخ؛ چراکه ب،ران  ۀترسع

در )دو روز اول( رسانه ممی  ۀاولیکه را ترد  کرداستنتاط تران ترجه به مرارد ذکرش ه می با

کره پرس از گ شرخ ایرن زمران و      ورزقان انفعرالی بررد    ۀزلزلدر مراجهه با  ای سراسری شت ه

اسرتانی   ۀشت . اما را ترد رسانه ممی در ش اوتراض مراجز رسمی، تت یل به را تردی واکنشی 

ورزقان، را تردی  ۀزلزل ای  م رار در پخش ارتار و پرشش رتری  و استانشرقی(  )آذربای ان

 ای این واقعه، سرعی در برقرراری نظر  و    فعال برده و با پخش گسترده و م اوت ارتار و گزارش

ورالوه برر مررارد    امنیخ، و م یریخ و کنترل این ب،ران و نیز جمرب مشرارکخ ومررمی داشرخ.     

نیز مپررح اسرخ کره ی ری از      "سروخ رتر"نات  بهرسانی، اصل دیگری اطالع ۀورصدر ، یادش ه

ای  مان ل،ظه، رتری را منتشر ن ن  از قافمره وقرب   رسانه رسانی اسخ و اگرارکان اصمی اطالع

مرجرز و منترز رترر    ای که اولین بار رترری را منتشرر کنر ،     رسانهررا   مان  و رترگزاری یا 

رتر باش . از طرفی این امر  ةکنن  منتشرانه یک امتیاز اسخ که اولین و این برای  ر رسشرد  می

صر،خ  »و  «دقخ رترر »حساب آی  که اصرل:  بهتران  برای یک رسانه امتیاز و برتری زمانی می

بر این ه بای  دارای ارزش  شرد والوه مینیز آن را  مرا ی کنن . در واقز رتری که منتشر  «رتر

با ترجه بره ایرن مررارد     [.12] ی  کامل، جامز، دقیح و ص،یا نیز باش باش ؛ با «تازگی»رتری 

 :تران از ومم رد سازمان ص ا و سیما بیان داشخ این اسخ کهآنچه در این زمینه می

ورزقران، بر ون درنظرر گررفتن      -ا ر ۀسازمان ص ا و سیما در مررد وقرع زلزل ۀاولیارتار  .1

آن  آثرار به اوالت وقرع زلزله ب ون اشاره بره ابعراد و    ش  و صرفاً اوالت «دقخ»و  «ص،خ»اصرل 

 .ش  «سروخ رتر»ف ای اصل  «دقخ»و  «ص،خ»وتارتی اصرل  بهبسن ه ش  و 

 ویر ه  به ای وادی و پخش برنامهبا زلزله،  آثاربا ترجه به مررد م کرر و تسا ل نستخ به  .2

 را  ممی را در قیاس با سایر رسانه ۀن  و رساشبه اوتتار این رسانه ر شه وارد  «رن ه بازار»طنز 

. سازمان ص ا و سریما برا   کردای  ای اجتماوی وارد مرقعیخ چالشی جنگ رسانهوی ه شت ه بهو 

ای را  ر  بره   این ومم رد، مرج احساسات قرمی و ممی را ومیه ررد برانگیخرخ و ب،رران رسرانه   

 .قتمی )زلزله( افزود ةآم پیشب،ران 

ترران  از وقررع زلزلره، مری   پرس  ج ی از سری ایرن رسرانه دو روز   نظر به پرشش رتری  .3

مر یریخ ارترار و پرشرش    نیز در ومم رد ایرن رسرانه در    «سروخ رتر»که اصل  کرداستنتاط 

در این زمینه وضعیخ مپتروات سراسری کشرر     برد. کاستیورزقان دچار  -ا ر ۀزلزل رادثح

حتی در صتا  ... و، یراالنتشار مثل ابرار، رسالخ ای کثچن ان مپمرب نترد و بسیاری از روزنامه

. از  رتری در ایرن زمینره منتشرر ن ررده بردنر      ،لرزه در آذربای ان شرقیروز بع  از وقرع زمین
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تران به ایران،  مشهری، شرق  ایی که به پرشش رتری این روی اد پردارتن  میجممه روزنامه

 .  کردو اطالوات اشاره 

 زلزله تأثیراتمورد  انتشار اطالعات در 

 ةن،رترانن  با انتشار ارتار مرتتط با پراکن گی رسارات جانی و مالی،  ا میدر این مرحمه رسانه

دیر ه و سرایر اطالورات مررتتط را     آسریب ۀ منپق... در  تخمیه امن شهرون ان، وضعیخ ام ادی و

 .ع س کنن منرالن ئمسدی گان را به مردت و کسب و وضعیخ و نیاز ای واقعی آسیب

، ام ادرسرانی،  ه،سران زلزله، در رون  م یریخ  آثار ا از رسانی رسانهبا ترجه به ا میخ اطالع

ویر ه   به ا و این بخش از کارکرد رسانه  ،زدگان زلزله ای  اقالت و نیازمن یۀ تهی میاری مردت و 

 .دارد ثیر چشمگیری در م یریخ ب،ران و کا ش رسارات ناشی از زلزلهتص ا و سیما ت

 آثرار رسانی در مررد سفانه اطالعتش ه از سازمان ص ا و سیما، مت پخشبنا به مستن ات مرجرد 

کره  گرنره    مانوقرع و برآورد رسارات و تمفات احتمالی با رپا مراجه ش  و  ۀاولیزلزله در ساوات 

 شر  اورالت   بای ان شررقی آذر از طریح ص ا و سیمای استاندر ارتار دریافتی پیشتر نیز اشاره ش  

رسانی و مر یریخ ب،رران را برا اشر ال مراجره      که  مین امر رون  اطالع برده اسخی ئجزرسارات 

رسرانی  زلزله و کرتا ی در پرشرش مناسرب و اطرالع    آثارومم رد سازمان ص ا و سیما در بع   .کرد

ی بر ون  مرا نگی   نهایخ به آشفتگی و  میاردر که  ش کافی، ستب بروز و ت اطمینان در مردت 

 ای منتهی به م،ل وقرع زلزلره   ای وریض و طریل در جادهبن انکه راه طرری به، ان امی مردمی 

 .کرد)ا ر، ورزقان( وممیات ام ادرسانی رسمی را با مرانعی ج ی مراجه 

 ۀترر بررد. بنرا بره گفتر      ای استانی )آذربای ان شررقی( مقتررل  در این زمینه ومم رد رسانه

رالن ئمسر رترنگراران و  »قائ  مقات سازمان ص ا و سریمای اسرتان آذربای ران شررقی:      ومیزاده،

کرپتر رای  رالل    مری  رتری این رسانه با  م اری دو نهاد  الل احمر و سپاه و برا اسرتفاده از  

مرقرز بره    بره و  کننر   ای مردمری وتررر    احمر ترانستن  از ازدحات ترافی ی ناشی از ام ادرسانی

ح   دربارة در  مین زمینه و  مچنین  .[10] «وضعیخ مرجرد منپقه بپردازن رسانی از اطالع

اولرین پایگراه   ، «نصرر نیررز  »ت،میمی  -تران به فعالیخ پایگاه رتریرسانی از این واقعه میاطالع

 ۀزلزلر در  ،این رسانهرل ئمسم یر  ۀگفتاشاره کرد که بنا به  ت،میمی شمال غرب کشرر، -رتری

 32اول  ۀ فتر کره فقرط در    طررری  بهای از رر اد ا را داشخ  اوت و ل،ظها ر، پرشش رتری م

 353رتر ترلی ی و پنج گزارش تصریری مفصل از واقعه داشخ که تع اد آنها در ماه نخسخ بره  

 .[10] گزارش تصریری افزایش یافخ 60رتر، گزارش، مصاحته و یادداشخ و 

 



 167 ورزقان و مخاطرات ناشی از آن –را  ۀ ای دوگانرسانی در زلزلهفراین  اطالعبررسی 

 

   نتیجه

ن و پس از ب،رران ان ارناپر یر و   قتل، حی ۀمرحمر سه رسانی در  و کارکرد اطالع ا میخاگرچه 

- را آشر ارتر مری   و کارکرد اطالوات و رسانه ا میخ ،حین ب،ران ۀمرحمدر اما ثیرگ ار اسخ، تت

 را و رسرالتی کره برر     رسانی، سیاسخ ای اطالع  ا با ترجه به ظرفیخرسانه ،ونران مثال بهشرد. 

ورزقان ترسط صر ا و   -ا ر ۀزلزلکه در  یا  مچنان د ن ب،ران را کا ش ترانن  وه ه دارن ، می

 . برا  نب،رانی ج ی  دامن بزنمخاطرات و به ای اد  رردسیما صررت گرفخ، با ومم رد نامپمرب 

-رسانی این زلزله مری اطالع ۀحیپدر داده  ر ش ه در این مقاله و اتفاقات  مپرحترجه به مپالب 

 تران نتی ه گرفخ که:

 ای دوگانه و مشخصات آن در مررد زلزله ، م،ل وقرعاز وقرع زلزله مرقز بهرسانی اطالع .1

 ای مشرابهی  ای این زلزله با زلزلهدرستی صررت گرفخ که با ترجه به ت،میل مقایسه به

نگراری و  لررزه   رای سرخ کره ومم ررد شرت ه    ا من یرل، بیرانگر آن   -برار دچرن ب  و رو

 ؛یافته اسخ تقاارر ارتار  ا در انتشارسانهسروخ نگاری کشرر و نیز  شتاب

 ۀسرامان مترین آن اسرخ کره     کره زلزله، ضعیف بررد   آثاررسانی ص،یا و سریز از طالعا .2

ویر ه   بره  را و  رسرانه  نیزمستمزت ترسعه و تقریخ اسخ و  ،برآورد سریز رسارات و تمفات

مربرط بره پخرش، اصرل صر،خ      ای گیری تصمی ممی در اوالت و انتشار ارتار و  ۀرسان

که این امر نیازمنر    کردن تر و آن را ف ای اصل سروخ ر دادن مررد غفمخ قرار  رتر را

در پرشش رتری روی اد ای مربررط  بازنگری ج ی در فراین  اوتتارسن ی و دقخ رتر 

 ؛اسخبه ب،ران و زلزله 

 رای کثیراالنتشرار و نیرز سرازمان صر ا و سریما در پخرش        با ترجه به ومم رد روزنامره  .3

شررد کره  نررز    مری  طورزقان و پرشرش تتعرات آن، اسرتنتا    -ا ر ۀلزلزسراسری ارتار 

ای کشررر تعریرف و    رای رسرانه   را تردی قپعی برای مراجهه با ب،ران زلزله در سازمان

و  وظیفره اتخاذ نش ه که این مستمزت تسریز در تر وین را ترردی مناسرب بره فرارررر      

 ؛ ای گرناگرن اسخاثرگ اری رسانه ةگسترکارکرد و نیز 

 رای سراسرری و   رسانی شت هاطالع ةن،ر ۀمقایسورزقان و  -ا ر ۀزلزل ۀت رببا ترجه به  .4

 ؛کنن می تر وملتر و سریز مرفح ای استانی و م،می رسانهکه  رس نظر می بهاستانی، 

 رای  زلزله کافی نترد و  مین امر ورصه را برای فعالیرخ رسرانه   آثاررسانی رسمی اطالع .5

 .  کردو نیز بروز شایعات فرا    نهرسمی و بیگاغیر
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نشران داده شر ه    2فمرچارت را تردی اق امات رسانه در پرشش رتری ب،رران زلزلره در شر ل    

 اسخ.  

 
 

 راهبردی اقدامات رسانه در پوشش خبری بحران زلزله نمودار .2کل ش

 وتارت اسخ از :پ و ش ن یرا تردی انتایج 

وی ه سازمان ص ا و سیما در مراجهه برا ب،رران    به ا و معین برای رسانه یت وین را ترد .1

 ؛داده ر  ۀحادثزلزله و طتعیخ از آن در پخش ارتار و پرشش 

کسرب   ،ترجه بیش از پیش به اصررل سرروخ، صر،خ و دقرخ در انتشرار ارترار زلزلره        .2

 ؛صالح و قانرنی اطمینان از ص،خ رتر با مراجعه به مراجز مختمف و متع د ذی

مف از جممه امنیخ ممی، مالحظات قرمی، فر نگی، مر  تی و  درنظر گرفتن جرانب مخت .3

 ؛سیاسی در انتشار ارتار زلزله  ر چن  ش ت آن مترسط یا ک  باش 

ترازی  منظرر جمرگیری از برروز شرایعات و ی ره    بهپرشش رتری مپمرب مربرط به زلزله  .4

    ای اجتماوی و بیگانه.رسانه
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