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 کلیات -1

 1ق( و زمان وقوع که در جدول زلزله ای با مشخصات اصلی بزرگی، مختصات مکانی )شامل طول و عرض جغرافیائی و عم

 نشان داده شده است، رخ داد.
 زلزله بیدروبه:مشخصات کلی 1 جدول

 
 نشان داده شده است. 2 در جدول)به کیلومتر( زلزله فاصله مستقیم رومرکز زلزله از تهران و نزدیکترین شهرها به رومرکز

 ه مستقیم رومرکز از نزدیکترین مراکز شهریفاصل:2 جدول

 
 

 واقعاستان خوزستان ایران و در گستره محدوده مرکزی رومرکز در  است.، موقعیت رومرکز زلزله نشان داده شده 1در شکل 
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 شده است.

 
 بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز :1شکل

 مراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله -2

نشان داده شده دورتر(  ) بترتیب از نزدیک بهفاصله مستقیم تعدادی از مراکز جمعیتی شهری از رومرکز زلزله  3جدول در 

  است.
 فاصله مستقیم مراکز جمعیتی شهری از رومرکز زلزله:3 جدول

 
 

، www.sapla.irده است. در سامانه سپال، نیز موقعیت و پراکنش مراکز شهری اطراف رومرکز نشان داده ش 2در شکل 

 با کلیک بر روی هر کدام از مراکز شهری، نام و مشخصات کلی شهر نشان داده می شود.

 

http://www.sapla.ir/
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 و شهرهای اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 2 شکل

  عدادی از  آبادی ها را از رومرکز زلزله نشان می دهد.، فاصله مستقیم ت 4جدول 
 فاصله مستقیم مراکز جمعیتی روستائی و آبادی ها از رومرکز زلزله:4 جدول

 

، www.sapla.ir، موقعیت و پراکنش مراکز آبادی و روستائی اطراف رومرکز را نشان می دهد. در سامانه سپال 3شکل 

 بر روی هر کدام از مراکز آبادی، نام و مشخصات کلی روستاها نشان داده می شود.با کلیک 
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 و آبادی اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 3 شکل

 دسترسی به محدوده رومرکز زلزله -3

ا انتقال نقطه مبدا به روی نقطه دلخواه) ب از سامانه سپال با لینک به گوگل مپ می توان از تهران) بصورت پیش فرض ( و هر

ه رومرکز زلزله از بمسیر دسترسی  4مکان مورد نظر( مسیر دسترسی با خودرو و مدت زمان حرکت را بدست آورد. در شکل 

مسیر و مدت زمان  تهران در نقشه بطور شماتیک نشان داده شده است. در ستون اطالعاتی سمت راست نقشه نیز اطالعات

 نشان داده شده است.حرکت 

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز لینک داده  141عالوه بر آن، به سامانه  www.sapla.irدر سامانه سپال 

الزم به شده است که از آن طریق می توان به وضعیت برخط جاده های دسترسی به رومرکز زلزله در زمان حرکت واقف شد. 

مسیر دسترسی به نقطه رومرکز زلزله، به دلیل عدم وجود جاده دسترسی، نشان داده نمی شود. در تذکر است در بعضی مواقع، 

این حالت پیشنهاد می شود، شهر و یا روستای نزدیک به رومرکز بعنوان مقصد انتخاب شود تا سامانه مسیر دسترسی را نشان 

 دهد.

http://www.sapla.ir/
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 و مسیر دسترسی به آن از تهران بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز :4 شکل

 شرایط آب و هوائی گستره رومرکز -4

استفاده از امکانات  قه ودسترسی به منط شرایط آب و هوایی یکی از عوامل بسیار مهم در زمان وقوع زلزله است واطالع از 

ی اقتصادی ناشی از بحران ها عامل بر میزان تلفات انسانی و نیز خسارتامداد و نجات به شدت از این عامل متاثر است. این 

یتواند تا میزان زیادی از ای م زمینلرزه تاثیرگذار است. شناسایی و آگاهی از این عوامل در راستای مدیریت خطرپذیری لرزه

 .ان میگرددتلفات و خسارتهای بحران زلزله بکاهد و عدم توجه به این عوامل سبب تشدید اثرات بحر

و اطالعات پیش بینی هوای  windy، امکان لینک مستقیم به سایت هواشناسی www.sapla.irدر سامانه سپال، 

اطالعات هواشناسی زمان ورود به آن سایت و اطالعات پیش بینی  5محدوده رومرکز زلزله قرار داده شده است. در شکل 

ی نشان داده شده است. عالوه بر دما، فشار هوا، سرعت باد، بارندگی و سایر اطالعات جزئی تر قابل استحصال روزهای آت

 است. 

موقعیت رومرکز  6ر شکل دهمچنین از سامانه سپال، می توان پراکنش ایستگاه های هواشناسی و باران سنج را مشاهده نمود. 

 5هواشناسی( در جدول  ست. مشخصات نزدیکترین ایستگاه ها)باران سنج ها وزلزله و ایستگاه های مذکور نشان داده شده ا

 نشان داده شده است.

http://www.sapla.ir/
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 )نقطه وسط نقشه( اطالعات پیش بینی هوا بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 5 شکل

 
 ایستگاه ای باران سنجی و هواشناسی اطراف و پراکنش بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 6 شکل

 طالعات ایستگاه های هواشناسی و باران سنجیاجدول  -5جدول
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 توپوگرافی محدوده رومرکز زلزله -5

ق کوهستانی و مواقع )این موضوع بویژه در مناطوضعیت توپوگرافی یکی از مهمترین عوامل از نظر دسترسی به منطقه است

دی و نیز وقوع مخاطراتی امداو نیروهای  ها . دسترسی از نظر امکان ارسال کمکهمیت تر می شود(بارندگی باران و برف با ا

حدوده رومرکز و متوپوگرافی آگاهی از وضــعیت ست. و مسدود شدن مسیرها حائز اهمیت ازمین و رانش  سنگ نظیر ریزش

امدادی ایت نیروهای هد ی حمل و نقل و همچنینها بینی تمهیدات آمادگی ســامانه میتواند به پیشگستره های اطراف آن 

 .برای منطقه زلزله زده کمک کند

ه است. مشاهده می شود که نقشه پایه سامانه سپال برای توپوگرافی گستره، همراه با نقطه رومرکز، نشان داده شد 7در شکل 

 کوهستانی می باشد. و ناهموارمحدوده رومرکز بطور کلی منطقه ای 

 
 و ناهمواری های اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 7 شکل

نقشه   8شکل ) گوگل ارث(  kmlسایت سپال، امکان دسترسی به نثشه ماهواره ای گوگل مپ و نیز امکان تهیه فایل در 

پوگرافی و مورفولوژیکی منطقه نشان داده شده ماهواره ای گوگل مپ محدوده رومرکز با هدف برداشتی از وضعیت واقعی تو

 است. 
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 و ناهمواری های اطراف آن در نقشه ماهواره ای گوگل ارث بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 8 شکل

 زمین شناسی گستره رومرکز -6

وجود اطالع از است.  ره رخداد زمین لرزهاصلی ترین الیه اطالعاتی گستزده یکی از  شناسی منطقه زلزله زمیناطالعات 

ر آنها از عواملی و ساختاو حدس گسل مسبب زمین لرزه، ایالت لرزه زمین ساختی محدوده رخداد زلزله  های مختلف گسل

  .با اهمیت باشددر ارزیابی های زلزله و اثرات آن است که میتواند 

، دو نقشه گسل های ایران) نقشه گسل های حسامی، خ.، پژوهشگاه زلزله، نقشه گسل www.sapla.irدر سامانه سپال، 

همچنین نقشه های مورد استفاده قرار گرفته اند.  GISهای ایران، سازمان زمین شناسی( بصورت فایل های رقومی تحت 

  تقسیمات ایالت های لرزه زمین ساختی ایران نیز قابل افزودن می باشد.

یز ایالت های ن 10موقعیت گسل های محدوده نسبت به رومرکز زلزله نشان داده شده است. همچنین در شکل  9 در شکل

 لرزه زمین ساختی ایران و ساختار زمین ساختی نقطه رومرکز زلزله نشان داده شده است.

 بیدروبه 4.5زلزله گسل مسبب  -1-6

این سگمنت  الحتمامی باشد که اباالرود سگمنت  –گسل پیشانی کوهستان گسلی به رومرکز زلزله،  های نزدیکترین قطعه

یلومتر بر اساس جدول ک 30) طول قطعه ای از این گسله در مجاور رومرکز زلزله می باشد بیدروبه 4.5زلزله موجب رخداد 

 . اطالعات فایل رقومی می باشد(

http://www.sapla.ir/
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 و گسل های اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله ز موقعیت رومرک: 9 شکل

 بیدروبه 4.5زلزله رومرکز لرزه زمین ساختی  ایالت -2-6

رکز زلزله را در ایالت ه روماساس تقسیم بندی های مختلف ایالت های لرزه زمین ساختی در سامانه سپال می توان محدودبر 

ر آن نشان داده شده دبندی ها و موقعیت رومرکز زلزله  یکی از این تقسیم 10شکل  عیین کرد درهای لرزه زمین ساختی ت

 است.
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 ر اطراف آندزاگرس  و ایالت لرزه زمین ساختی بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 10 شکل

 بیدروبه 4.5زلزله لرزه خیزی گستره رومرکز  -7

لرزه خیزی محدوده در بر گیرنده رومرکز زلزله، در ارزیابی ها و ارائه اطالع از سیمای لرزه خیزی گستره و چگونگی رژیم 

چندین الیه اطالعاتی ، www.sapla.irنظرات کارشناسی و تهیه گزارش ها جایگاه مهمی را داراست. در سامانه سپال، 

و باالتر  2.5و باالتر، کل زمین لرزه های با بزرگی  5ن هدف آماده شده است که زلزله های تاریخی، زلزله های با بزرگی با ای

تا زمان وقوع زمین لرزه، پسلرزه ها از آن جمله اند. همچنین در این سامانه موقعیت ایستگاه های زلزله نگاری)  2006از سال 

 ه( و ایستگاه های شتابنگاری)مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی( قابل مشاهده است.موسسه ژئوفیزیک و پژوهشگاه زلزل

  زمین لرزه های تاریخی اطراف رومرکز زلزله -1-7

ی تاریخی اطراف ، موقعیت زلزله ها 11در شکل اطالعات زلزله های تاریخی نشان داده شده است همچنین  5در جدول 

 . رومرکز زلزله نشان داده شده است

 اطالعات زمین لرزه های تاریخی اطراف رومرکز:5 جدول

 
 

 

 

http://www.sapla.ir/
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 و زلزله های تاریخی اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 11 شکل

 درجه اطراف رومرکز  1در شعاع  5زلزله های دستگاهی باالی   -2-7

 2005ازه زمانی تا آخر در دو ب 5زلزله های دستگاهی باالی  12اطراف و در شکل  5های باالی  اطالعات زلزله 6در جدول 

 تا زمان وقوع زمین لرزه نشان داده شده است.  2006و از اول 

 تا زمان وقوع زلزله 2006از  5اطالعات زمین لرزه های باالی  :6 جدول
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 دستگاهی اطراف آن 5و زلزله های باالی  بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 12 شکل

 تا زمان وقوع زلزله( 2006درجه اطراف رومرکز ) از  1در شعاع  2.5زلزله های دستگاهی باالی  -3-7

نشان داده شده  13زله، در شکل تا زمان وقوع زل 2006درجه زلزله های رخ داده از سال  1زلزله رخ داده، به شعاع به مرکزیت 

زمین  2و  5زلزله باالی  16، و باالتر 4زلزله با بزرگی  142زمین لرزه در این محدوده ثبت شده است که  3122است. حدود 

. این تعداد از زلزله ها و این تعداد از زلزله های متوسط و بزرگ نشان دهنده لرزه خیزی باالی محدوده است بوده 6لرزه باالی 

قرار داده شده است که  2006امکان برگرفتن فایل زلزله های مدرن از سال ، www.sapla.irاست. در سامانه سپال، 

سایت مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می برگرفته از اطالعات 

  (.ndex.php?lang=fahttp://irsc.ut.ac.ir/iباشد

http://www.sapla.ir/
http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa
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 تا زمان وقوع زلزله 2006دستگاهی اطراف آن از سال  2.5و زلزله های باالی  بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 13 شکل

لزله های از وقوع زلزله، ز و ماه قبل از ساعت قبل وقوع زلزله، یک هفته قبل 24در سامانه سپال امکان برگرفتن زلزله های 

و باالتر از آن، زلزله  5زرگی و مواردی دیگر که ذکر گردید مانند، زلزله های تاریخی، زلزله های با ب تا حال حاضر 2006سال 

مکان تصویری آن نشان ا 14میالدی تا االن و پسلرزه ها وجود دارد که در شکل  2006و باالتر از سال  2.5های با بزرگی 

 ظر را برگرفت.یت با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها می توان فایل اکسلی داده مورد نداده شده است. در سا

 

 
 www.sapla.irامکانات برگیری داده های مختلف لرزه ای از سایت : 14 شکل

http://www.sapla.ir/
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 ی اطراف رومرکزموقعیت ایستگاه های لرزه نگاری و شتابنگار -4-7

سامانه سپال، امکان نشان  با هدف اطالع از موقعیت ایستگاه های لرزه نگاری و شتابنگاری نسبت به نقطه رومرکز زلزله، در

ی شتابنگاشتی و شتاب دادن چگونگی پراکنش ایستگاه های مذکور قرار داده شده است. این امکان بویژه برای ایستگاه ها

 سهیل می نماید. نظر، برای کارشناسان و پژوهشگران، ارزیابی شدت و خسارت احتمالی را تثبت شده از زلزله مورد 

ه های شتابنگاشتی به موقعیت ایستگاه های لرزه نگاری و شتابنگاری نشان داده شده است. نزدیکترین ایستگا 15در شکل 

 می باشند.  7رومرکز زلزله بر طبق جدول 

 
 و پراکنش ایستگاه ای شتابنگاری و لرزه نگاری بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 15 شکل

 : فاصله ایستگاه های شتابنگاشتی از رومرکز زلزله7جدول

 

 شدت و خسارت زلزله -8

اط رهای مختلف برای ارتببرپایه روابط تجربی، ارزیابی زمین لرزه های رخ داده و شدت و خسارت های آنها، روابطی در کشو

 ه شده است.بین بزرگی یک زلزله و شدت آن ارائه شده است. در سامانه سپال تعدادی از این مقاالت قرار داد

، رابطه های شدت و ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(1388)براساس کار انجام یافته توسط بیت اللهی و همکاران
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ل و شکل در آورده شده است که نسخه پی دی اف آن در سامانه بزرگی بازای زمین لرزه های با بزرگی مختلف بصورت جدو

واضح است که این روابط کامال  قابل دسترسی است. بر این اساس شدت زمین لرزه ها محاسبه می گردد. الزم بذکر و پر

زلزله برآورد اولیه از تقریبی و تخمینی هستند. اهمیت و قابلیت این روابط و نتایج آنها اینست که در زمان بالفاصله بعد وقوع 

این امر برای مدیریت بحران زلزله در ساعات اولیه محدوده های متاثر از شدت های مختلف یک زلزله را نشان خواهد داد که 

  رخداد بسیار مورد نیاز و مفید خواهد بود. 

دت مرکالی اصالح درجات ش  شده است. ارزیابی 4حداکثر نشان داده شده است که برای این زمین لرزه شدت  16در شکل 

یرید. در صورت وقوع زلزله شده و توضیحات آن را می توانید از متن منتشر شده) بیت اللهی و همکاران( از سامانه سپال برگ

  های بزرگ جداول خسارت و شدت برای مراکز شهری و روستائی ارائه می شود.

 

 
 32با شعاع  4کیلومتری و شدت  5در اطراف رومرکز با شعاع حدود  5 )شدتو شدت تخمینی آن بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 16 شکل

 کیلومتری(

 شدت زلزله و اثر خاک و آبرفت  -1-8

یکی از عوامل موثر در شدت زلزله عالوه بر فاصله و بزرگی زلزله که دو پارامتر اصلی موثر در شدت زلزله ها می باشند، نوع 

ر افزایش شدت یک زلزله نقش مهمی را داراست. در سامانه خاک و ساختگاه است که همانند اثر پارامتر جهت یافتگی، د

سپال، فایل رقومی آبرفت های کشور قرار داده شده است. این فایل برگرفته از نقشه زمین شناسی کشوری و طبعا دارای 

ا سازندهای مقیاس بمراتب کوچکتری است، اما دید مناسبی از نحوه قرارگیری مراکز جمعیتی بر روی نهشته های آبرفتی و ی

بزرگنمائی خاک و اثر آن بر افزایش شدت زلزله، ارائه می دهد. بدیهی است که این اطاعات جای سخت را با هدف تخمین 

محاسبات دقیق شرایط ساختگاهی و برآورد ضریب بزرگنماوئی را نمی تواند بگیرد، اما برای محاسبات دقیق، نیاز به حفر گمانه 

که باید به مرکزیت رومرکز زلزله و در اطراف آن وجود داشته باشد. این امر برای گستره گشوری و اندازه گیری میدانی است 
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بهیچوجه نه مقدور است و نه منطقی، لذا می توان به روش های تقریبی روی آورد که در سامانه سپال، با استفاده از نقشه 

 آبرفت های کشور، سعی شده است که به این نیاز پاسخ داده شود.

ده است. واضح است، نقشه پهنه بندی آبرفت گستره در زمینه نقطه رومرکز زلزله و دایره شدت نشان داده ش 17ر شکل د

 ئی خواهند داشبت.مکان هائی که در گستره آبرفت و خاک نرم هستند، در مقایسه با نقاط نظیر دیگر آسیب پذیری باال
  

 
 و پهنه های گسترش آبرفت های اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله  موقعیت رومرکز: 17 شکل

 رومرکز زلزله و موقعیت آن در نقشه پهنه بندی خطر زلزله کشور -9

می باشد، کمک موثری  2800آگاهی از قرارگیری رومرکز زلزله رخ داده در زون های خطر زلزله که نقشه ضمیمه آئین نامه 

ت و خسارت های ناشی از زمین لرزه است. بر این مبنا در سامانه سپال، برای ارزیابی های لرزه ای منطقه و شد

www.sapla.ir.این امکان قرار داده شده است ، 

 زلزله نشان داده شده است.زیاد  محل رومرکز زلزله و قرار گیری آن در زون خطر 18در شکل 

http://www.sapla.ir/
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 پهنه خطر زیاد زلزله در بر گیرنده آنو  بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 18 شکل

 اطراف رومرکز زلزله یزیرساخت ها -10

، سامانه های حمل و نقل شامل جاده های دسترسی) در نقشه پایه توپوگرافی(، بزرگراه www.sapla.irدر سامانه سپال، 

اه ها، خط آهن وفرودگاه و همچنین سدها، با توجه به نقشه های رقومی موجود و در دسترس، بارگذاری شده و قابل ها، آزاد ر

و بروز مخاطرات  با دو هدف مهم ارزیابی آسیب پذیری این زیر ساخت ها ها مشاهد است. موقعیت رومرکز به این زیر ساخت

  امداد و نجات بموقع از سویی دیگر مورد توجه است. از یک سو و امکان سنجی دسترسی به منطقه و  ثانوی

 جاده های دسترسی -1-10

ز هر نقطه دلخواه قرار اعالوه بر امکانی که در سپال با استفاده از محیط گوگل مپ جهت دسترسی به نقطه رومرکز زلزله، 

سی اطراف رومرکز اده های دسترداده شده است، در بخش حمل و نقل و زیرساخت ها، با فعال کردن نقشه توپوگرافی، ج

اندیمشک  –پلدختر  ، در محدوده رومرکز، جاده واصل 19زلزله با بزرگنمائی مطلوب قابل مشاهده خواهد بود. در شکل 

 نزدیکترین مسیر به نقطه رومرکز است. 

ای با پتانسیل ریزش ه با مشاهده توپوگرافی و موقعیت جاده و رومرکز، محدودهدر اطراف رومرکز و در مناطق کوهستانی، 

حدوده های آسیب مسنگ و انسداد جاده های دسترسی را حدس زد. همچنین از این نقشه می توان برای دسترسی سریع به 

   دیده استفاده نمود. 

http://www.sapla.ir/
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 جاده های دسترسی به مراکز جمعیتی در اطراف رومرکز زلزله: 19 شکل

 و راه آهن  ه هابزرگراه ها و آزاد را -2-10

، با فعال نمودن www.sapla.irمسیرهای  بزرگراهی و آزادراهی در مجاورت رومرکز زلزله را می توان در سامانه سپال، 

 ود. آیکون های این المان های حمل و نقلی بر روی نقشه زمینه موقعیت جهانی و یا نقشه توپوگرافیکی مشاهده نم

 –سمنان  –تهران  بزرگراهموقعیت رومرکز زلزله و مسیرهای آزادراهی و بزرگراهی نشان داده شده است. ،  20در شکل 

غرب رومرکز قرار گرفته  دراهواز  –خرم آباد  مسیر مجاور رومرکز زلزله است. در حوالی رومرکز زلزله مسیر آزادراهمشهد 

. رومرکز گذر می کند جنوبز ااهواز  –تهران راه آهن یز در غرب رومرکز قرار دارد. ناندیمشک  –پلدختر بزرگراه است. 

وری از می توان برآ اهمیت این نقشه در اینست که با نگاهی به توپوگرافی منطقه، مجاورت رومرکز به خطوط مواصالتی،

عات همانگونه که گفته ریزش سنگ و احتمال مسدود شدن مسیرها بعمل آورد. همچنین در امدادرسانی نیز وقوف بر این اطال

 ئی دارد.شد اهمیت باال

http://www.sapla.ir/
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 اطراف رومرکز زلزله و ریلی مسیرهای آزادراهی و بزرگراهی: 20 شکل

 فرودگاه ها -3-10

زله بسیار مهم است. عالوه بر اطالع از موقعیت نزدیکترین فرودگاه به محدوده رومرکز زلزله نیز در زمان های اولیه رخداد زل

امر مهم است که در  دگاهی مجاور نقطه رخداد زلزله، خود دچار آسیب دیدگی شوند. اینآن امکان دارد که تاسیسات فرو

زمین لرزه، می توان در  همان لحظات برآورد درستی از فاصله فرودگاه تا محل رخداد زلزله بدست آید که با احتساب بزرگی

رودگاه به رومرکز فسائی محل نزدیکترین مورد احتمال آسیب دیدگی تاسیسات فرودگاهی گمانه زنی کرد. همچنین با شنا

 زلزله، می توان در خصوص مدیریت بحران و ارسال کمک و ... با سرعت بیشتری وارد عمل شد.

رومرز جنوب  یلومتریک 55 دردزفول به رومرکز زلزله نشان داده شده است، فرودگاه محل نزدیکترین فرودگاه  21در شکل 

 تقیم( به رومرکز زلزله است.زلزله نزدیکترین فرودگاه)فاصله مس
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 دگاه های مجاور آنوو فر بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 21 شکل

 سدها -4-10

لذا آگاهی  سدها بدلیل مخاطرات ثانویه ناشی از آسیب دیدگی در اثر زلزله و شکست آن، در رخداد زلزله ها حائز اهمیت هستند

، امکان نشان دادن www.sapla.irبت به محل رخداد زمین لرزه مهم است. در سامانه سپال، از موقعیت سدها نس

 موقعیت سدهای اطراف رومرکز فراهم شده است. 

 نب رومرکز قرار دارند. جسد بزرگ دز و کرخه در دو محدوده رومرکز زلزله و موقعیت سدها نشان داده شده است.  22در شکل 

http://www.sapla.ir/
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 و سدهای اطراف آن بیدروبه 4.5زلزله موقعیت رومرکز : 22 شکل

 نیازها و توصیه ها -11

ا باید بتوان به اطالع مردم و در گستره های اثر زلزله، بویژه زلزله اگر شدت باالئی داشته باشد، نیازهای مردم زلزله زده ر

یا کارشناسان و بطور کلی  ون رساند. در سامانه سپال، با این دیدگاه این امکان فراهم شده است که مردم زلزله زده مسئولی

ذاری شود. همچنین پیشنهادات همه، بتوانند نیازهای روستاها و شهرهای آسیب دیده راه به سامانه ارسال تا پس از کنترل بارگ

 وجود دارد که مناسب است همه مردم در جریان باشند.و توصیه هائی به مردم تحت اثر زلزله 

توجه با  ، توصیه خاصی بجز حفظ هوشیاری عمومی با فرض احتمال وقوع زمین لرزه بزرگتر وجود ندارد.بیدروبه 4.5زلزله در 

، www.sapla.irدر سامانه سپال،  د.به کیفیت ساخت و سازها هم ضرورت دارد در این مورد اقدام مقتضی صورت پذیر

 می توان کلیک کرده و توصیه ها و سفارش ها و پیشنهادات کارشناسان را دید.را هر زلزله اصلی آیکون مربوطه را برای 

 ارسال اطالعات زلزله رخ داده به ما -12
ارکت مردم و بدلیل احتمال دوردست بودن محل وقوع زلزله مشکل دسترسی بموقع جهت بازدید میدانی و با هدف مش

ن و ....( در سامانه سپال رسال اطالعات از طرف مردم و کارشناسان)مهندسین، مدیراکارشناسان در اقصی نقاط کشور، گزینه ا

وری ولی دقیق از (. از کلیه عالقمندان و داوطلبین دعوت می شود با هدف تهیه گزارش ف23تدارک دیده شده است)شکل

ا ارسال نمایند. همچنین مردم مداده را به زلزله ها در این راه با ما همکاری کرده و اطالعات و داده های مرتبط با زلزله رخ 

 ه ما ارسال کنند.محدود اثر رومرکز زلزله می توانند احساس خود از زلزله رخ داده را با هدف تخمین شدت زلزله ب

http://www.sapla.ir/
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 تاه به ماکلیک بر روی آیکون ارسال اطالعات این زلزله به ما و ارسال متن، فایل، عکس و فیلم کو: 23 شکل

 وانند دانلود کنند.تمتذکر می شود که از گوشه سمت چپ باالی صفحه اول سایت، گزارش تهیه شده زلزله را کاربران می 

 پوستر زلزله -13

ن پوستر نیز نقشه های ای بطور اتوماتیک در سامانه سپال، پوستر کلی زلزله در همان زمان وقوع زمین لرزه، تهیه می شود.

وستر تهیه شده است که در پ، بیدروبه 4.5زلزله برای  داشته و با هر بزرگنمائی، قابل ذخیره کردن هستند.قابلیت زوم کردن 

 نشان داده شده است. 24شکل 
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 بیدروبه 4.5زلزله پوستر : 24 شکل

 پیشنهادات -14

فایل گزارش های زمین لرزه های قبلی نیز  جهت ارسال نظرات خود به مولف، به سامانه سپال مراجعه کنید. جهت دریافت

، با هدف بهبود سطح کیفی خود، مستمرا در www.sapla.irمی توانید از طریق سامانه سپال اقدام کنید. سامانه سپال، 

و صاحبنظران و عموم مردم به یک سامانه حال بروز رسانی بوده و امیدواریم که با راهنمائی های کلیه کارشناسان و مدیران 

 ممتاز در زمینه مدیریت بحران زلزله و زلزله شناسی مهندسی در سطح جهانی تبدیل شود.

 

http://www.sapla.ir/

