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 فهرست اشکال 
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 6 _________________________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  ریتاث تحت یتیجمع مراکز و شدت نقشه -1-2شکل

 7 ______ رخداد بعد روز 5 یبرا دما ینیب شیپ و کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز محدوده یهوائ و آب طیشرا -1-3شکل

-یشرق لیپروف و آن اطراف و کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  مرکزرو گستره یدسترس یرهایمس و یناهموار نقشه: الف -1-4شکل

 8 ______________________________________________________________ آن یارتفاع  یغرب

-یشمال لیپروف و آن اطراف و کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز گستره یدسترس یرهایمس و یناهموار نقشه: ب-1-4شکل

 9 ______________________________________________________________ آن یارتفاع یجنوب

 10 ___________________ تهران از کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز به( خودرو) یدسترس ریمس نقشه -1-5شکل

 10 _____________________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز به آهنراه و فرودگاه نیکترینزد نقشه -2-5شکل

 12 __________________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز اطراف یشهر یتیجمع مراکز تیموقع نقشه -1-6شکل

 13 ________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز اطراف یهایآباد از یتعداد یاطالعات جدول و تیموقع نقشه -2-6شکل

 14 _____________________________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  رومرکز اطراف یهاگسل نقشه -1-7شکل

 15 _____________________________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  اطراف گستره یزیخلرزه نقشه -1-8شکل

کیان شهر  4.1زلزله  رخداد زمان تا ساله 5 یزمان بازه در آن از کوچکتر و بزرگتر و 4 یبزرگ با یهازلزله رخداد تعداد راتییتغ -1-9شکل

 16 ________________________________________________________________ استان کرمان

 18 _________________________________________ کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  پوستر -1-10شکل
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 پیشگفتار

شود که مستندی قابل گزارش مخاطرات بویژه مخاطرات تاثیرگذار با این هدف توسط مولف و همکاران تهیه و منتشر می

ها تا درسبوده شاند، موجود پواتکا از آنها پس از گذشت زمانی چند که معموال غبار فراموشی، ابعاد حوادث و سوانح را می

وان نکات مثبت مدیریتی، ها ثبت گردد تا در ادامه بتاشد. نقاط ضعف و قوتو تجربیات آن قابل مرور و ارزیابی مجدد ب

عالقمندان  دانشجویان و ها را برطرف نمود. همچنین پژوهشگران، کارشناسان،آموزشی، عملکردی و ... را تقویت و کاستی

 نمایند.زم را بهای البتوانند در صورت نیاز و عالقمندی به این اسناد ارزشمند رجوع کرده و استفاده

کوتاه و حافظه عمومی  دهد که معموال عمر توجه به حوادث بوقوع پیوستهتجربیات ما در زمینه وقوع مخاطرات نشان می

وجهات عمومی، تکار است. معموال با وقوع مخاطرات دامنه های آموخته شده از حوادث ضعیف و فراموشما از درس

یشرفته، ولی مدت دوام ل مالحظه و بسیار باالتر از سطح توجهات در کشورهای پای به آن مخاطره قابمدیریتی و رسانه

سطح جهانی است. این  تر ازای بر روی همان مخاطره، بسیار زودگذر و کوتاهتوجه و تمرکز عمومی و مدیریتی و رسانه

در ادامه قابل استفاده  آید تاهای مکتوب درکند که رخداد حوادث تا حد امکان مستند و بصورت گزارشخصوصیت الزام می

 باشد. 

این گاه  ،ر راه تهیه آنبدلیل مشکالت بر سگیری است و بر و وقتاز طرفی باید اذعان نمود که تدوین گزارش کار زمان

زا در سطح ملی محدود تنها به وقوع مخاطرات سترگ و بحرانتهیه و تدوین آن پاسخ مانده و نیاز ضروری بیکار و 

و بویژه  خاطراتممقدماتی  ای برای تدوین گزارششد تا سازوکار تسهیل کنندهبراین اساس ضرورت احساس میشود. می

 تعیین شود. تفصیلی کارشناسی و های و در ادامه گزارش زلزله

)از میان چندین مخاطره  ها، با هدف ارائه سریع گزارش زلزلهیکارشناسهای پردازی و مشورت با گروهایدهپس از 

ای به سامانهکه هم اکنون  د، راه اندازی گردیسپالای ایران، سامانه پایش لرزه ،هادار( و پایش روند رخداد زلزلهاولویت

های متعددی ه قابلیتاین سامان. های ایران تبدیل شده استو پایش زلزله گیریدهی، گزارشدر امر گزارشنسبتا مناسب 

هواشناسی محل آن نظیر  متعددو اطالعات برخط و اتوماتیک  اجعه به آن از امکاناتتوانند با مردارد که عالقمندان می

مراکز جمعیتی اطراف،  های دسترسی، ساخت و ساز وشناسی، حمل و نقل و راهشناسی، لرزهوقوع زلزله، مورفولوژی، زمین

 استفاده نمایند.مرتبط آنها  هایخسارت همراه با نقشهشدت و برآورد نتایج 

دار آن در لحظات اولیه رخداد زلزله، و با استفاده از چند خروجی اولویت سامانه سپال های برخطخروجیها و قابلیتاساس بر

و کارشناسان، رود برای مدیران تهیه شده است که امید می  کیان شهر استان کرمان 4.1 زلزلهبرای حاضر مقدماتی  گزارش

 عالقمندان و عموم مردم مفید واقع گردد.

 

  بیت اللهیکتر علی د                                                                                      
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 کیان شهر استان کرمان 4.1 زلزلهاز  کلیاتی-1

 مورخ ، رمانکیان شهر استان ک 4.1زلزله  (IRSC) نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانبه گزارش مرکز لرزه

کیلومتری راور   23 ،کیلومتری کیانشهر  ) کرمان ( 22کیلومتری و بفاصله  8.0عمق  در 00:26:23ساعت  1399/07/09

د. محل و موقعیت رومرکز رخ داکیلومتری تهران  686و در فاصله مستقیم  کیلومتری کوهبنان  ) کرمان ( 32 و ن () کرما

جمعیتی و مسیرهای مواصالتی اطراف( نشان داده شده بر روی نقشه جغرافیائی )همراه با مراکز  1-1این زلزله در شکل 

 است. 

جمعیتی با آبادی   13و نفر  0 شهر با جمعیتی معادل 0، تعداد با توجه به بزرگی زلزله و فاصله مراکز جمعیتی اطراف از آن

   اند.لرزه قرارگرفتهاین زمین "تحت تاثیر"( 1395نفر )آمار  3457در حدود  

زده شده است، در این  ها خسارت با درصدهای مختلف تخمینمنظور از واژه تحت تاثیر، مراکز جمعیتی هستند که در آن"

د. همانطور که در شدرج خواهد  1-1تفکیک در جدول سمت راست شکل ه حالت جمعیت کل مراکز شهری و روستائی ب

شهری و روستائی نیز  این جدول قابل مشاهده است، عالوه بر تعداد کل جمعیت شهری و روستائی، تعداد مراکز جمعیتی

ریف درجات مختلف این گزارش، عالوه بر تع 1گردد. در پیوست تفکیک درج میه صورت برآورد خسارت احتمالی، بدر 

مانه سپال آورده شده شدت بر مبنای مقیاس مرکالی اصالح شده، کلیاتی در خصوص نحوه برآورد خسارت اتوماتیک در سا

ئه سیمائی از گستره اثر جربی و تخمینی بوده و با هدف اراشود که برآورد شدت و خسارت از روی روابط تاست. تاکید می

های مدیریتی در گیریشدت زلزله و برآورد کلی و تخمینی از خسارت در مراکز تحت تاثیر زلزله و کمک به تصمیمو 

ه، ناطق خسارت دیدهای میدانی و بازدید ملحظات اولیه زمان وقوع زلزله ارائه گردید است. واضح است که پیمایش

 "ترین برآورد خسارت را بدست خواهد داد.دقیق

 و جدول مشخصات کلی آن  کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله نقشه موقعیت رومرکز  -1-1شکل
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 یان شهر استان کرمانک 4.1شدت و خسارت احتمالی زلزله -2
الزم  شود.یح داده میبترتیب توضدر ادامه و   کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  برآورد شده و احتمالی شدت و خسارت

وست آورده شده رت پیبذکر است که جدول تعاریف درجات مختلف شدت مرکالی اصالح شده در انتهای این گزارش بصو

در محدوده  رمانکیان شهر استان ک 4.1است که پیشنهاد می شود جهت تطبیق مقادیر شدت با اثرات محسوس زلزله 

 به آن مراجعه شود. رومرکزی 

 کیان شهر استان کرمان 4.1شدت احتمالی زلزله -2-1

  17 و بشعاع در حوالی رومرکز 4محسوس ، براساس روابط تجربی، شدت کیان شهر استان کرمان 4.1برای زلزله 

 محاسبه شده است. کیلومتری از زلزله 

 نفر جمعیت شهری ساکن هستند.   0 زلزله، تعداد 4در محدوده شدت 

 .جمعیت روستائی ساکن هستند، نفر 3457د زلزله، تعدا 4در محدوده شدت 

  نفر برآورد شده است. 3457برابر  4تعداد کل جمعیت ساکن )شهری و روستائی(، در محدوده شدت 

  نفر 3457  مانکیان شهر استان کر  4.1)شهری و روستائی( در محدوده شدت محسوس زلزله  تعداد کل جمعیت ساکن

 باشد.مرکز آمار ایران( می 1395)طبق آمار سال 

رومرکز  بترتیب نزدیکی به اسامی و اطالعات پایه تعدادی از مراکز جمعیتی شهری و روستائی واقع در دوایر شدت زلزله و

های شدت ست. اسامی و اطالعات تمامی مراکز جمعیتی واقع در محدودهاآورده شده  1-2زلزله، در جداول زیر شکل 

 باشد.متفاوت زلزله در سامانه سپال بصورت فایل اکسل قابل برگرفتن می

 شهر استان کرمانکیان  4.1خسارت احتمالی زلزله -2-2

 باشد.می 0 ه احتمالیتعداد شهرهای آسیب دید وبرآورد شده  0 احتمالیمسکونی شهری خسارت دیده  تعداد کل واحدهای

 نفر 0شهری،  کونیحتمالی با توجه به نسبت جمعیت به واحد مستعداد جمعیت ساکن در واحدهای شهری خسارت دیده ا

  برآورد شده است.

احدهای مسکونی و و، اطالعات جمعیتی، تعداد ی نزدیک به رومرکزشهرها تعدادی از در صورت برآورد خسارت، اسامی

اطالعات  شود.آورده می 1-2ت در آنها )غیرقابل استناد( در جدول زیر شکل نوع آنها و نیز درصد احتمالی و تخمینی خسار

 است. کامل مراکز جمعیتی شهری خسارت دیده احتمالی در سامانه سپال بصورت فایل اکسل قابل دریافت

 ل ایران بطورک، نسبت جمعیت به واحد مسکونی برای مراکز شهری در 1395الزم بذکر است که براساس آمار سال 

دار ازمند و اولویتبرآورد شده است که با توجه به تعداد واحدهای آسیب دیده می توان جمعیت شهری نی 3.4متوسط 

   اسکان پس از زلزله را تخمین زد. 

های خسارت دیده احتمالی و تعداد آبادیرد شده برآوواحد  0تعداد کل واحدهای مسکونی روستائی خسارت دیده احتمالی 

سارت دیده احتمالی با خ تعداد جمعیت ساکن در واحدهای روستایی .آبادی است 0 کیان شهر استان کرمان   4.1در زلزله 

  برآورد شده است.نفر  0، روستائیت به واحد مسکونی توجه به نسبت جمعی

، اطالعات جمعیتی، تعداد واحدهای مسکونی و ی نزدیک به رومرکزروستاهاتعدادی از در صورت برآورد خسارت، اسامی 

اطالعات  شود.آورده می 1-2استناد( در جدول زیر شکل  )غیرقابل نوع آنها و نیز درصد احتمالی و تخمینی خسارت در آنها
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  های خسارت دیده احتمالی در سامانه سپال بصورت فایل اکسل قابل دریافت است.کامل آبادی

های کل ایران بطور متوسط ، نسبت جمعیت به واحد مسکونی برای آبادی1395الزم بذکر است که براساس آمار سال 

دار اسکان پس د و اولویتتوان جمعیت روستائی نیازمنبا توجه به تعداد واحدهای آسیب دیده میبرآورد شده است که  3.6

   از زلزله را تخمین زد. 

ن گزارش، بطور اجمالی مبانی روابط تجربی، شدت زلزله و خسارت احتمالی آن قابل تخمین است )در انتهای ایاساس بر"

مرکز، نوع ساختگاه، فاصله از رو آورده شده است(. شدت زلزله به بزرگی زلزله،بزرگی زلزله اساس برتخمین شدت و خسارت 

تر و با رویکرد تخمین تقریبی و اولیه یافتگی و مواردی مانند این وابسته است که با توجه به فقدان اطالعات دقیقجهت

شدت و شتاب تخمینی  –ربی بزرگی ابط تجمطالعات متعدد انجام یافته و با استفاده از رواساس برخسارت در سامانه سپال، 

یاز است. خسارت ندرصد خسارت،  تخمین شدت و خسارت بعمل آمده که در لحظات اولیه رخداد مفید و مورد  –زلزله 

ان، دوری و نزدیکی به ها، به نوع ساختگاه، ارتفاع ساختمای ساختمانلرزه نیز عالوه بر خصوصیات سازهناشی از زمین

قیق خسارت را امری یافتگی در زلزله و مواردی از این قیبل وابسته است که مسلما برآوردهای دی، جهتاچشمه لرزه

رتی محاسبه نخواهد نماید. در صورت کوچک بودن بزرگی زلزله، شدت نامحسوس بوده و خساپیچیده و نیازمند زمان می

 "خالی خواهد بود. 1-2ر شکل دصورت جداول مراکز جمعیتی شد، در آن

 

 
 کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله نقشه شدت و مراکز جمعیتی تحت تاثیر  -1-2شکل
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 کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله در زمان وقوع آب و هوائی محدوده  شرایط-3
بوده باالی صفر  درجه 10لرزه، زمانی رخداد زمینبازه  در کیان شهر استان کرمان 4.1حدوده رومرکز زلزله دمای هوای م

عت وزش باد در محدوده سرشود. بینی میپیشدرجه سانتیگراد  20 تا 8 شبانه روز بعد رخداد بین 5و تغییرات آن در طی 

مان بارندگی در ز برخط، بینی شده است. براساس اطالعاتنات پیش 7 تا 1نات و در طی پنج روز آتی بین  2مرکز رو

اطالعات . (www.windy.comت )اطالعات سای واهد بودخمیلیمتر  2.1 تا 0.4روز آتی بین  5میلیمتر و در  0.4 لدرخداد معا

نشان داده  1-3کل شدر روز آتی  5برای زمان وقوع و طی  کیان شهر استان کرمان 4.1هواشناسی محدوده رومرکز زلزله 

   شده است.

از  بعدروز  5تا و  )متناسب با زمان رخداد زلزله( www.windy.comاز زمان مراجعه به سایت  هواشناسی برخط اطالعات"

مهیدات الزم در مدیریت برای چند روز آتی بعد از رخداد با هدف اتخاذ ت هوای منطقه بینی وضعیت آب و)بعنوان پیش آن

سرما و ع از وضعیت هوا، فرض است. در زمان رخداد زلزله، اطالبصورت پیشمد نظر قرار گرفته و ( بحران زلزله رخ داده

موثر مهم و داد و نجات ریت بحران و امآن در امر مدینظیر ، بارندگی، بارش برف و مواردی گرمبسیار هوای  یخبندان،

ومرکز را گستره ری توان به سایت ویندی متصل شد و اطالعات هواشناساز سامانه سپال میبرای این منظور  ،باشدمی

  "بدست آورد. بینی وضعیت هوابصورت پیش برای روزهای آتی نیززمان رخداد زلزله بر عالوه 

 

 

و برآورد اولیه  کیان شهر استان کرمان 4.1 حدوده رومرکز زلزلهتوپوگرافی م-4

 و ریزش سنگ ع زمین لغزش احتمال وقو
نشان الف و ب  1-4 هایلکدر ش و شرایط توپوگرافیکی آن کیان شهر استان کرمان 4.1ناهمواری محدوده رومرکز زلزله 

 
 روز بعد رخداد 5و پیش بینی دما برای کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله ده رومرکز شرایط آب و هوائی محدو -1-3شکل
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از  یعبورجنوبی  -و شمالی غربی –متر است. پروفیل ارتفاعی شرقی 2700ارتفاع نقطه رومرکز زلزله داده شده است. 

 -شرقی کیلومتری پروفیل 50دهد که در طول نشان می الف و ب 1-4 هایدر شکل (در وسط پروفیل)نقطه رومرکز 

 تا 1618 ، ارتفاع سطح زمین ازجنوبی -و در راستای پروفیل شمالی متر 3269متر تا  1170ارتفاع سطح زمین از  غربی

 تند استای شیب دامنهدر برخی نقاط توان گفت که محدوده ناهموار و یاین اطالعات م براساس. کندتغییر می متر 2775

رخ بدهد  های دسترسی با توجه به تغییرات ارتفاعی ریزش سنگ و لغزش زمیندر امتداد جادهشود و لذا  احتمال داده می

  .که الزم است مورد توجه قرار گیرد

گستره  های مواصالتیمسیرموقعیت ای محدوده وقوع زلزله و اطراف آن و نیز هناهمواریالف و ب،  1-4 هایدر شکل"

رف و نیز با توجه به پستی و بلندی آن از یک ط، نشان داده شده است. با توجه به مورفولوژی گستره رومرکزی زلزله

از احتمال ردی اولیه برآوتوان موقعیت رومرکز زلزله و موقعیت مراکز جمعیتی و مسیرهای دسترسی از طرف دیگر، می

 هایاهی به شکلبا نگهمچنین بدست آورد. ریزش سنگ، لغزش زمین، نحوه دسترسی در شرایط آب و هوائی مختلف را 

معیتی در معرض توان مراکز جمی کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله پهنه اطراف و شرایط مورفولوژیکی الف وب  4-1

ها بویژه در این ارزیابید. را بصورت تخمینی و کلی تعیین کر مورفولوژیکی و آب و هوائیاز نظر شرایط تر باال نسبی خطر

که شرایط آب و هوائی را نشان  1-3شود با تلفیق نقشه شکل توصیه میو  مهم و مورد نیاز است زمان اولیه وقوع زلزله

ی مسیرها و مشکالت بارندگی و لغزندگنیاز مردم تحت اثر زلزله، شرایط  نوع در خصوص ،1-4 هایدهد و نقشه شکلمی

 "های الزم بعمل آید.بینیتما پیشح ،از نظر انسداد مسیر جاتنتردد در امداد و 

 

 

  غربی  ارتفاعی آن-و اطراف آن و پروفیل شرقی کیان شهر استان کرمان 4.1الف: نقشه ناهمواری و مسیرهای دسترسی گستره رومرکز زلزله  -1-4شکل
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و مراکز جمعیتی  کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله رومرکز محدوده دسترسی به  -5

 اطراف 

)براساس ترافیک موجود  مراجعه به سایتدر زمان ، کیان شهر استان کرمان 4.1از مرکز شهر تهران تا نقطه رومرکز زلزله 

(. نزدیکترین فرودگاه به نقطه 1-5طول زمان حرکت خواهد بود )شکل  ،خودرودقیقه با  16 ساعت و 10که متغیر است( 

 آهن به نقطه رومرکز زلزلهنزدیکترین خط راههمچنین بوده و   کیلومتری 115در فاصله  فرودگاه کرمانرومرکز زلزله 

  (.2-5)شکل آن فاصله داردکیلومتر  45 حدود

مپ و یافتن مسیر دسترسی به محدوده رومرکز و مراکز جمعیتی ، امکان لینک به گوگلwww.sapla.irدر سامانه سپال، "

پیش فرض مبدا شهر تهران و مقصد نقطه رومرکز زلزله است. البته بصورت برخط و  تحت تاثیر زلزله وجود دارد. بصورت

توان از هر نقطه دلخواه بعنوان مبداء حرکت به نقطه رومرکز یا مراکز جمعیتی تحت تاثیر در سامانه، از روی نقشه می

 وی نقطه مورد نظر با موس جابجا شود. زلزله مسیریابی نمود. برای این کار فقط کافیست که نقطه مبدا از روی تهران به ر

ها نیز قابل بارگذاری و مشاهده است که در صورت نیاز ها و آزادراهو مسیر بزرگراهدر سامانه سپال موقعیت سدهای منطقه 

   "مراجعه نمود. www.sapla.irتوان به سامانه سپال می

 

  آن جنوبی ارتفاعی-و اطراف آن و پروفیل شمالی کیان شهر استان کرمان 4.1ب: نقشه ناهمواری و مسیرهای دسترسی گستره رومرکز زلزله -1-4شکل

http://www.sapla.ir/
http://www.sapla.ir/
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 کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله ز جمعیتی اطراف رومرکز مراک-6

اطراف  ، برآورد کلی از کیفیت ساخت و سازهای مسکونی شهری و روستائیزلزله با هدف اطالع از جمعیت تحت تاثیر

اطراف شهری و روستائی  مراکز جمعیتیاطالعات کلی  ،انو اتخاذ تمهیدات امداد و نجات و مدیریت بحر رومرکز زلزله

 
 

 از تهران کیان شهر استان کرمان 4.1به رومرکز زلزله  )خودرو( دسترسی نقشه مسیر -1-5شکل

 
 کیان شهر استان کرمان 4.1به رومرکز زلزله  آهننزدیکترین فرودگاه و راهنقشه  -2-5شکل
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 در این قسمت آورده شده است.مربوطه همراه با نقشه و جداول  (کیلومتری 55)حدود  نیم درجه تا شعاع رومرکز زلزله

وص گیری در خصواضح است که با اطالع اولیه از تعداد جمعیت و ابعاد مراکز جمعیتی اعم از شهری و روستائی تصمیم

 .تر و بر مبنای اطالعات خواهد بودمنطقی مدیریتی و امداد و نجات اقدامات

 مراکز جمعیتی شهری -6-1

 که نزدیکترین شهرها عبارت (1-6)شکل اندکیلومتری اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته 55 حدود تا شعاع شهر 5تعداد 

 ست از:ا

 22در فاصله  ت(اقد اسکلواحد مسکونی ف 1025) واحد مسکونی 1240تعداد و با  نفر 4543با جمعیت  کیانشهر -

 کیلومتری از رومرکز زلزله.

 23ت( در فاصله واحد مسکونی فاقد اسکل 3862) واحد مسکونی 6567نفر و با تعداد  22729با جمعیت  راور -

 کیلومتری از رومرکز زلزله.

کیلومتری  32ر فاصله واحد فاقد اسکلت( د 2359) واحد مسکونی 3205نفر و با تعداد  10761با جمعیت  کوهبنان -

 زلزله.از رومرکز 

، تعداد کل واحدهای نفر 104010، کیلومتری( 55حدود ) تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی شهری واقع در شعاع نیم درجه

 باشد.واحد می 15888ی فاقد اسکلت واحد، تعداد کل واحدهای مسکون 28501مسکونی 

  نفر است. 60370با جمعیت  زرند هترین شهر در این محدودپرجمعیت

لزله نشان داده شده رومرکز ز نزدیک اکز شهری اطرافمرتعدادی از نقشه موقعیت و جداول اطالعاتی  1-6در شکل "

اکسل  ولامچنین در جدهبترتیب آمده است. زلزله نیز است. در جدول زیر نقشه موقعیت مراکز شهری، فاصله تا رومرکز 

درج شده نیز  یعات واحدهای مسکونی از نظر تیپ ساختمانو اطال تعداد جمعیت شهری ،(www.sapla.ir) سامانه سپال

لت فوالدی و بتنی( و فاقد شامل اسک) دار، تعداد واحدهای اسکلتمرکز آمار ایران آماراساس بر است، در این جداول

ده نائی نیز نامیبکه اصطالحا واحدهای  ،های با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...()ساختمان اسکلت

  "شود آورده شده است.می
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 استان کرمانکیان شهر  4.1زلزله   های اطراف رومرکزآبادی-6-2

 ها عبارتاند که نزدیکترین آبادیاطراف رومرکز زلزله قرار گرفته (کیلومتری 55نیم درجه )حدود  تا شعاع آبادی  155 تعداد

 ست از:ا

کیلومتری از  4واحد مسکونی فاقد اسکلت( در فاصله  9) واحد مسکونی 10نفر و با تعداد  35با جمعیت  توتک -

 زله.رومرکز زل

کیلومتری از  9ی فاقد اسکلت( در فاصله واحد مسکون 1) واحد مسکونی 5نفر و با تعداد  16با جمعیت  سرمور -

 رومرکز زلزله.

کیلومتری از  10واحد فاقد اسکلت( در فاصله  9) واحد مسکونی 21نفر و با تعداد  75با جمعیت  سینه کوییه -

 رومرکز زلزله.

نفر، تعداد کل  54875کیلومتری(،  60تا  50)شعاع  تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی روستائی واقع در شعاع نیم درجه

ترین آبادی در باشد. پرجمعیتواحد می 7241واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت  15316واحدهای مسکونی 

  (.2-6)شکل  نفر است 5708با جمعیت  شاه جهان اباد/روح اباد/این محدوده 

نفر و تعداد کل واحدهای  158885تری( کیلوم 55)حدود  های در شعاع نیم درجهجمع کل جمعیت شهری و آبادی

)شکل  باشدواحد فاقد اسکلت می 23129واحد بوده که از میان این تعداد از واحدهای مسکونی تعداد  43817مسکونی 

6-2).  

ها، فاصله باشد. در جدول زیر نقشه، فاصله آبادیقابل مشاهده می( www.sapla.ir) ها در سامانه سپاللیست کامل آبادی"

 
 کیان شهر استان کرمان 4.1نقشه موقعیت مراکز جمعیتی شهری اطراف رومرکز زلزله  -1-6شکل
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نظیر جداول شهرها، تعداد جمعیت  ،تا رومرکز بترتیب از نزدیکترین به دور آمده است. همچنین در جداول اکسل سامانه

دهای مسکونی از نظر تیپ ساختمانی نیز نشان داده شده است. الزم بذکر است که اطالعات روستائی و اطالعات واح

 "مرکز آمار ایران است. 1395آمار سال اساس بر، این گزارشول اآماری درج شده در جد

 

 

 کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله گسل مسبب -7

کیلومتری غرب رومرکز و گسل بهاباد در  20کوهبنان در هائی از گسل نشان داده شده است که سگمنت 1-7در شکل 

شده  کیان شهر استان کرمان 4.1موجب رخداد زلزله گسل بهاباد و احتماال جنبائی  امتداد دارندکز زلزله مجاورت رومر

 است.

بر این اساس و  نهی گردیدبرهم های ایرانه گسلهبر روی نقش 1-7شکل در  کیان شهر استان کرمان 4.1رومرکز زلزله 

های مهم دیگر برای تعیین گسل مسبب زلزله استفاده از یکی از داده. حدس زده شده استمسبب زلزله احتمالی گسل 

وده و گزارش پیش رو، گزارش مقدماتی زلزله ب باشد.ها میسازوکار تعیین شده برای زلزله رخ داده و نیز استفاده از پسلرزه

  گیرد. مورد استفاده قرار میهای بیشتری برای تعیین گسل مسبب زلزله ، دادههای بعدیدر ویرایشدر صورت ضرورت 

 
 کیان شهر استان کرمان 4.1های اطراف رومرکز زلزله نقشه موقعیت و جدول اطالعاتی تعدادی از آبادی -2-6شکل
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 کیان شهر استان کرمان 4.1های اطراف رومرکز زلزله نقشه گسل -1-7شکل

 کیان شهر استان کرمان 4.1زله زلخیزی محدوده رومرکز لرزه-8

شده است. فایل  های تاریخی و دستگاهی در نقشه نشان دادهزلزلهو  خیزی گستره اطراف رومرکزلرزه 1-8در شکل 

 باشد.های از سامانه سپال قابل برگرفتن میاکسل این زلزله

کیان شهر استان  4.1ه زلزلدرجه در اطراف رومرکز  1های دستگاهی تا شعاع درجه و زلزله 2اع های تاریخی تا شعزلزله

حاضر تهیه شده زارش زمان تدوین گمیالدی تا  1900های دستگاهی از سال کاتالوگ زلزله نشان داده شده است. کرمان

. همچنین شده است کیلومتری اطراف زلزله نشان داده 100در بافر دستگاهی  تاریخی و هایهزلزل 1-8که در شکل 

تهران و بهم پیوستن  نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاهخیزی ایران که با توسعه شبکه لرزههای نوین لرزهبراساس داده

ارائه  سال اخیر 14های لرزهرومرکز زلزله، زمیندرجه از  1، در شعاع فراهم آمده 2006های استانی از اوایل سال ایستگاه

 اند. خیزی منطقهلرزهمیزان کننده، معرف نگاری ثبتهای لرزهتعداد ایستگاهبا توجه به  شده است که

کیان  4.1زلزله ان وقوع زم تا میالدی 2006از سال  باالتر در گستره اطراف رومرکزو  2.5زلزله با بزرگی  3333تعداد 

زلزله با بزرگی  146 و ترباالو  5لرزه با بزرگی زمین 15است. از این تعداد  ثبت شده ساله( 14)مدت  شهر استان کرمان

توان مشاهده نمود که می 1-8اند. از شکل در اطراف رومرکز گسترده شده 4ها کوچکتر از بزرگی لرزهو بقیه زمین 5تا  4

  خیزی بسیار باالئی را دارد.زهلر رخداد زلزله، محدوده
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 کیان شهر استان کرمان 4.1خیزی گستره اطراف زلزله نقشه لرزه -1-8شکل

ان شهر استان کی 4.1زلزله ای گستره رومرکز تا زمان رخداد نتایج پایش لرزه-9

 کرمان

خیزی گستره رومرکز و اطراف ای و رژیم لرزههنجاری در رفتار لرزههای تاثیرگذار، احتمال بروز بیلرزهپیش از وقوع زمین

شود اما پیش از وقوع، انتظار تغییر رفتار در نُرم های بزرگ میآن وجود دارد. تجمع تنش در نهایت منجر به رخداد زلزله

خیزی ناحیه )البته ممکن است در بعضی موارد هم تغییرات خاصی از نظر رویداد لرزه ها در ناحیه وجود داردهرخداد زلزل

ای برای نقطه مورد نظر با وارد نمودن مختصات طول امکان پایش لرزه ،www.sapla.ir مشاهده نگردد(. در سامانه سپال،

کل  -1ه فراهم آمده است. بر این اساس با وارد نمودن مختصات رومرکز زلزله نمودارهایی در دوحالت و عرض آن نقط

های زمانی مختلف شود که در سامانه سپال به تفکیک هر کدام از آنها برای بازهها تهیه میبا حذف پسلرزه -2ها زلزله

 ش از وقوع زلزله تاثیرگذار است. شناسی نواحی مختلف پیقابل مشاهده است. هدف در واقع رفتار

و بزرگتر از  4های و زلزله 4های کوچکتر از در دو حالت زلزله ساله( 5)در بازه  نمودار تعداد رخداد ماهیانه 1-9در شکل 

 کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله نشان داده شده است. نقطه مرکز ناحیه مورد نظر، مختصات رومرکز بعنوان نمونه آن 

برای مشاهده نمودارهایی که معرف رژیم گیرد. میکیلومتری( اطراف آن را در بر 100بوده که تا شعاع یک درجه )حدود 

ها رزهها و با حدف پسلباشند، به سامانه سپال مراجعه شود که در دو حالت با پسلرزهخیزی محدوده رومرکز زلزله میلرزه

 ها رسم شده است. های زمانی ماهانه تا چند سال نمودارهای مختلف تعداد و انرژی زلزلهبرای دوره

ای نیز برای هر نقطه دلخواه مپ رخدادهای لرزهای عالوه بر نمودارهای خطی هیتدر سامانه سپال و در قسمت پایش لرزه

شود که معرف تغییرات زمانی ماهانه تعداد رخدادهای نیز تهیه می کیان شهر استان کرمان 4.1و از جمله نقطه رومرکز زلزله 

http://www.sapla.ir/
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 باشد.ای میلرزه

ساله  5زمانی  بازهازای هبتا قبل از این زلزله  4از بزرگتر های تعداد زلزلهدر شود که مشاهده می 1-9در نمودار شکل 

اناتی بوده که بیشترین دارای نوس 4های کوچکتر از رخداد زلزله اما، بروز کرده است1396در آذرماه  هنجاریبی گذشته

 4های کوچکتر از اد رخداد زلزلهنیز نوسان در تعددیگر  های زمانیاست. البته در بازه ودهب  1396آذر   نیز در تعداد رخداد 

اخیر را بصورت رنگی نشان  سال 14در مدت ها مپ رخدادهای ماهیانه زلزلهنیز نمودار هیت 2-9شکل  شود.دیده می

توان بوضوح تعیین نمود و به یتا زمان رخداد را م 1384ها از سال های با رخداد باالی زلزلهدهد. از این نمودارها، ماهمی

  .های بزرگ پی بردلرزهها و بویژه زمینوقوع زلزلهای قبل از ههای لرزهنجاریبی

 

 

 کیان شهر استان کرمان 4.1زلزله  ساله تا زمان رخداد 5و بزرگتر و کوچکتر از آن در بازه زمانی  4های با بزرگی تغییرات تعداد رخداد زلزله -1-9شکل

 هر استان کرمانکیان ش 4.1زلزله پوستر -10
لرزه ارائه گردد. در سامانه ای رخداد زلزله، مرسوم است که در یک برگ، موضوعات کلی و مهم زمینبا هدف ارائه خالصه

شود و عالوه بر آن گزارش جهت استفاده کارشناسان و مدیران بطور اتوماتیک تولید می A3سپال پوستر زلزله در سایز 

 
 کیان شهر استان کرمان 4.1درجه اطراف رومرکز زلزله  1اخیر بشعاع  ساله 14های مپ زلزله مودار هیتن -2-9شکل
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 امانه قابل برگرفتن است. ای زلزله نیز از ستک صفحه

اطالعات شود. شان داده میندر پوستر زلزله، موقعیت رومرکز و موقعیت مراکز جمعیتی بر روی نقشه پایه جغرافیای جهانی 

شدت محاسباتی و همر های اطراف محدوده وقوع زلزله، دوایخیزی گستره رومرکز، گسلتوپوگرافی محدوده رومرکز، لرزه

مراه با جدول اطالعات ، ه2800بندی خطر زلزله آئین نامه مالی و موقعیت رومرکز بر روی نقشه پهنهمیزان خسارت احت

ستند که بصورت )در صورت برآورد خسارت برای این زلزله( مجموعه کارهای مفیدی ه هاکلی زلزله و جدول خسارت

کیان شهر استان  4.1 پوستر زلزله 1-10کل شود. در شمیو نشان داده یکجا توسط سامانه سپال بطور اتوماتیک تولید 

 نشان داده شده است. کرمان
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 کیان شهر استان کرمان 4.1پوستر زلزله  -1-10شکل
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  پیشنهادات-11

زلزله محل رخداد ف ای محدوده اطراو ریسک لرزههمچنین پهنه رومرکزی خیزی باالی کشور در کل و با توجه به لرزه

 گردد:موارد زیر بعنوان پیشنهادات ارائه می

شی رفتار صحیح در زموآضرورت دارد در هنگام رخداد زلزله و بعد از آن خونسردی خود را حفظ و با رعایت مالحظات  -

 ها بود.زهبرابر زلزله، مراقب پسلر

ر برای کشور کیفیت واحدهای مسکونی شهری و روستائی ، یک ضرورت مستمبویژه ارتقاء کیفی ساخت و ساز و  -

 شود. خیز ایران است. این امر با اولویت مناطق با خطر باالی زلزله باید بطور پیوسته دنباللرزه

 ضروری است. از عموم خوانندگان این گزارش های عمومی رفتار صحیح در برابر زلزله برای عموم مردم امرآموزش -

بارگذاری شده  ، www.sapla.irهای آموزشی رفتار صحیح در برابر زلزله که در سامانه سپال، شود که کالکتدرخواست می

ی رفتار صحیح در برابر زلزله در کل است را مالحظه و بطور مقتضی بازنشر نمایند، با این امید که سطح آموزش همگان

 کشور ارتقاء یابد.

هندسان، مکارشناسان،  و اطالعات این گزارش از سامانه سپال قابل برگرفتن است. از همه پژوهشگران، هاکلیه نقشه -

ل اعالمی ت خود را به ایمیمدیران و کلیه عالقمندان و عموم مردم تقاضا دارد در جهت بهبود سطح کیفی سامانه پیشنهادا

 در سامانه ارسال نمایند. 
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 برآورد شدت و خسارت زلزله -1پیوست
 ابتدا بطور مختصر، دو مفهوم شدت و خسارت در ارتباط با زلزله ها توضیح داده می شود. 

 شدت زلزله

ته است. عالوه بر این، شرایط ز زلزله وابسواضح است که شدت زلزله در درجه اول به بزرگی زلزله و فاصله نقطه مورد نظر از رومرک

نه سپال، نقشه پراکندگی )در ساما ساختگاهی و نوع زمین و ساختگاه یک سایت در میزان شدت زلزله در آن سایت موثر خواهد بود

مشاهدات بازدیدها و  سنگ و آبرفت با هدف حدسی از نوع ساختگاه در مقیاس کشوری قرار داده شده است(. شدت زلزله براساس

ها و بویژه یه رخداد زلزلهشود، اما از دیدگاه مدیریت بحران زلزله که بتوان در ساعات و دقایق اولتر برآورد میمیدانی دقیق

دیر شدت زلزله در های بزرگ، برآوردی ولو تقریبی از شدت و خسارت های محتمل بدست آورد، بسیار مهم است مقالرزهزمین

ر شده و طی مقاالت شدت کا –برآورد گردد. بر این اساس در سطح جهانی روابط مختلفی بین بزرگی  همان لحظات نخست رخداد

 متعددی منتشر شده است. مقیاس شدت و درجات آن نیز در تعدادی از کشورها متفاوت است.

سیبرگ   –کانسانی –لیاز روی مقیاس مرکا 1931مقیاس مرکالی اصالح شده اولین بار توسط وود و نیومن در سال در ایران، 

نیز معروف است. در  MMI56مورد بازبینی قرار گرفت که به  1956( به انگلیسی ترجمه شد و بعدها توسط ریشتر در سال 1923)

لرزه با انرژی آزاد ای از لحاظ مقاومت صورت گرفته است، به صورت تجربی شدت زمینبندی سادهها، طبقهاین مقیاس برای سازه

توان با شود میضعیف میتباشد. از آنجا که انرژی با توجه به اصول گسترش هندسی با فاصله از رومرکز ن مرتبط میشده توسط آ

 ارائه نمود. لرزه و انرژی آزاد شده روابط مشابهی را برای شدت زمینلرزهاستفاده از رابطة تجربی بین شدت زمین

لرزه ین تضعیف شدت زمینهای سترگ ایران زمین قوانلرزهد مشخصی از زمین( با استفاده از تعدا1381( و ایمانی )1381مرادی )

اده از بزرگی مشخص برای دو با استف  R  و فاصله از رومرکز  Iلرزه در ایران را مورد مطالعه قرار داده و روابط بین شدت زمین

( بطور مختصر به شرح 1381ی )ا استناد به کار ایماناند. نوشتار حاضر بیشتر براستای عمود بر گسل و در امتداد گسل ارائه کرده

ترین ها دارد. هر چند که دقیقلرزهپردازد که اهمیت بسیار باالئی در هنگام رخداد زمینهای شدت و جداول مربوطه میبیضوی

بزاری بسیار نیرومند در ه ابرآورد شدت بازدیدهای میدانی پس از رخداد است ولی داشتن الگوئی اولیه از گستره تحت تاثیر زلزل

 دارد شدت در سامانه سپال قرار –)متن کامل نوشتار ما در خصوص بزرگی لرزه خواهد بودمدیریت بحران زمین

WWW.SAPLA.IR). 

باشد. در می 4جدول اساس بربندی شدت کنیم که در آن درجهما در اینجا از مقیاس شدت مرکالی اصالح شده استفاده می 

شود. بر این تعاریف اولیه زیر و ... اشاره می A ،Bهای ساختمانی مشخص است به تیپ 4ت، همانطور که از جدول بندی شددرجه

 نیز آورده شده است:

ای طراحی شده که در طراحی، ساخت و مالط ساختمان مناسب؛ ساختمان تقویت شده در جزئیات و به گونه:  Aساختمان نوع 

 اند.صل شدهشد و اجزا ساختمان با استفاده از فوالد و بتن و ... به یکدیگر متمقابل نیروهای جانبی مقاوم با

ر مقابل نیروهای که د ای طراحی شدهاما در جزئیات بگونه ؛ساختمان تقویت شده ؛طراحی، ساخت و مالط خوب:  Bساختمان نوع 

 تواند مقاوم باشد.جانبی نمی

 وساختمان درمقابل نیروهای جانبی مقاوم نیست. : طراحی و ساخت و مالط معمولی Cساختمان نوع 

جانبی در از نظر ومصالح ضعیف از قبیل خشت، مالط نامرغوب و ضعیف، استانداردهای ساخت رعایت نشده  : Dساختمان نوع 

 مقابل نیروهای افقی مقاوم نیست.
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 مقیاس شدت مرکالی اصالح شده -4جدول

 شده اصالح مرکالی درجات شدت تشریح                                                             I شدت

 بیدار خواب از ایدهع است ممکن شب در. است احساس قابل معدودی عده توسط باز فضای در و حس زیادی عده توسط بسته فضای در روز طی در 4
 در. است ساختمان با سنگین کامیون یک دبرخور همانند زلزله. خورندمی ترک دیوارها و کنندمی صدا و سر هادرب و هاپنجره.هابشقاب. شوند

 .است درک قابل ارتعاش ایستاده هایاتومبیل

 ساختمان هایکاریگچ. شوندمی شکسته وغیره هاپنجره.  هابشقاب از برخی. شوندمی بیدار خواب از بسیاری. است احساس قابل فردی هر توسط زلزله 5
 هادرب.  گردندمی متوقف هاساعت آونگ و شودمی شنیده مرتفع اشیای سایر و درختان سروصدای. گردندمی واژگون ناپایدار اشیای.  ندخورمی ترک

 .است درک قابل لرزهزمین حرکت امتداد و شوندمی بسته و باز

 کاریگچ از قطعات و. شوندمی جابجا سنگین اشیای.  آورندمی پناه ازب فضای به زدهوحشت مردم از بسیاری و شودمی حس افراد از بسیاری توسط زلزله 6
 و هادرب. هاپنجره ایستند.می یا و زنندمی قدم دلنامتعا حالت به افراد.  آیدمی بار به جزئی تهایخسار و ریزندمی فرو هادودکش.  شودمی  کنده

 . آیندیم در صدا به کوچک هایزنگ و دارند برمی رکت ضعیف و خشتی هایساختمان. شوندمی شکسته هابشقاب

 هایساختمان به. شودمی وارد انددهش ساخته و طراحی خوب که هاییساختمان در کمی بسیار خسارت.  کنندمی فرار باز فضای به زده وحشت مردم 7
 به خسارت شود.می وارد شده طراحی بد و ضعیف هایساختمان در ایمالحظه قابل خسارات. گرددمی وارد متوسط و جزئی خسارات معمولی و متوسط

.  آیدمی وجود به C نوع هایساختمان در هاییترک.شوندمی لق سست آجرهای و است هاکاریگچ فروافتادن و ترک شامل D نوع هایساختمان
 هایلغزش بینندمی خسارت  آبرسانی سیمانی هایزهکش. آیندیم در صدا به بزرگ هایزنگ. شوندمی شکسته اثاثیه و شودمی مشکل ایستادن
 . افتدمی اتفاق کوچک

 در و است همراه جزئی هایروریزشف با C نوع معمولی هایساختمان در و است جزئی بسیار اندشده ویژه طراحی که هاییساختمان در خسارت 8
 و هادیوار. هاستون. هادودکش. شوندمی پرتاب ساختمان هایقاب از خارج به جداکننده یهادیوار است شدید بسیار D نوع ضعیف هایساختمان
 مقدار به گل و ماسه. شودمی ایجاد آبها سطح رد تغییراتی گردندمی واژگون سنگین اشیای کنندمی سقوط یادبود سنگهای و هاکارخانه هایدودکش

 حرارت درجه و آب در شودتغییراتیمی ایجاد مالیم هایشیب و مرطوب هایزمین در هاییترک گرددیم مشکل رانندگی شودمی زده بیرون کم
 .شوندمی شکسته درختان هایشاخه و کنندمی حرکت پی سطح روی بر دار اسکلت هایخانه. شودمی ایجاد هاچاه و هاچشمه

 بر ساختمان. شوندمی کج شده طراحی خوب اسکلتی هایساختمان شودمی ،ایجاد اندشده ژهیو طراحی که هاییساختمان در ایمالحظه قابل خسارت 9
. شودمی غالب مردم بر عمومی وحشت.شوندمی شکسته زیرزمینی لوله خطوط. گرددمی ایجاد زمین در آشکار هایترک هدمی مکان تغییر پی روی

 B نوع هایساختمان. ریزندمی فرو کامالُ گاهی و گرددمی وارد سنگین خسارت C نوع هایانساختم بر و گردندمی ویران D نوع هایساختمان

 .آیندمی بیرون گل و ماسه آبرفتی مناطق در. گرددمی وارد پی به اساسی خسارت و بینند می جدی خسارت

 ایجاد بزرگی هایترک زمین در. شوندمی ویران پی ههمرا به بنایی ارد اسکلت هایسازه از شوند،بسیاریمی ویران شده ساخته خوب چوبی هایسازه 10
 زیادی سروصداهای آب.افتندمی اتفاق مالیم هایشیب و رودخانه کنار در ایمالحظه قابل هایلغزش زمین.شوندمی کج آهن راه خطوط. گرددمی
 و هادریاچه هارودخانه و هاکانال و مخازن از آب و افتدمی اتفاق بزرگ هایلغزش ، زمین در. گرددمی وارد مخازن و سدها به جدی خسارات کندمی

 .شودمی ریخته بیرون غیره

 کج شدت به آهن راه خطوط .شوندمی استفاده قابل غیر کامالا  زیرزمینیلوله خطوط. گردندمی ویران هاپل. مانندمی باقی استوار کمی هاساختمان 11
 .شودمی ایجاد نرم هایزمین در هاییلغزش. شودمی باتالقی زمین .شوندمی

 .گردندمی جابجا بزرگ هایسنگ شوندومی پرتاب هوا به اشیا. شوندمی مشاهده زمین سطح روی بر امواج.  کلی خسارت 12

 برآورد خسارت زلزله

شد( و محاسباتی استوار است. در گزارش و باتر می)که دقیق برآورد خسارت نیز بطور عمده بر دورش برآوردهای میدانی

)مدل دکتر قدرتی و همکاران( و به مرکزیت نقطه رومرکز، ابتدا شتاب  های کاهیدگیمدلاساس بردر سامانه سپال، ما 

های شکنندگی درصد خسارت را تخمین و در نهایت با داشتن آمار واحدهای زلزله را حدس زده و سپس براساس منحنی

 ( به تعداد تخمینی واحدهای مسکونی تخریب شده در مراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله1395ر مرکز آمار مسکونی )آما

گیر توان دست پیدا کرد. این مکانیسم در سامانه سپال بدلیل اینکه محاسبات آن بطور دستی وقت)شهری و روستائی( می

های ها در کلیه کشورها، بطور تقریبی بوده و برداشتبرآوردشود. بدیهی است که این قبیل است، بطور اتوماتیک انجام می

سامانه اساس برهای رخ داده و مقادیر برآورد شده میزان تخریباساس برهای ما کند. بررسیمیدانی نتایج کار را تدقیق می

راکز جمعیتی نزدیک به زمینرود که مالبته انتظار می باشد.دهد که نتایج برآوردهای سامانه قابل قبول میسپال نشان می
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