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 پیشگفتار
تندی شود که مسمی شرگزارش مخاطرات بویژه مخاطرات تاثیرگذار با این هدف توسط مولف و همکاران تهیه و منت

 پوشاند، موجود بوده تامی نح رافراموشی، ابعاد حوادث و سوا راقابل اتکا از آنها پس از گذشت زمانی چند که معموال غب

نکات مثبت  مه بتوانادا رها ثبت گردد تا دها و تجربیات آن قابل مرور و ارزیابی مجدد باشد. نقاط ضعف و قوتدرس

دانشجویان  ن،اسرشنان، کاها را برطرف نمود. همچنین پژوهشگرالکردی و ... را تقویت و کاستیمدیریتی، آموزشی، عم

 ا بنمایند.رهای الزم فادهنیاز و عالقمندی به این اسناد ارزشمند رجوع کرده و است و عالقمندان بتوانند در صورت

افظه وتاه و حوسته کبه حوادث بوقوع پیدهد که معموال عمر توجه تجربیات ما در زمینه وقوع مخاطرات نشان می

هات امنه توجطرات دکار است. معموال با وقوع مخادث ضعیف و فراموشاوهای آموخته شده از حعمومی ما از درس

رفته، ولی رهای پیشر کشودعمومی، مدیریتی و رسانه ای به آن مخاطره قابل مالحظه و بسیار باالتر از سطح توجهات 

ز سطح اتر  هوتار و کمرکز عمومی و مدیریتی و رسانه ای بر روی همان مخاطره، بسیار زودگذمدت دوام توجه و ت

ی مکتوب در آید تا هاشان مستند و بصورت گزارجهانی است. این خصوصیت الزام می کند که رخداد حوادث تا حد امک

 در ادامه قابل استفاده باشد. 

گاه  ،نآاه تهیه رر سر ببر و وقت گیری است و بدلیل مشکالت ر زماناز طرفی باید اذعان نمود که تدوین گزارش کا

ی محدود زا در سطح ملحرانبپاسخ مانده و تهیه و تدوین آن تنها به وقوع مخاطرات سترگ و بینیاز ضروری  واین کار 

مقدماتی  –ری ای برای تدوین گزارش فوشد تا سازوکار تسهیل کنندهمی شود. براین اساس ضرورت احساس می

 یین شود. عتی کارشناسی و تفصیلی هامخاطرات و بویژه زلزله و در ادامه گزارش

ن مخاطره )از میان چندیها ی کارشناسی، با هدف ارائه سریع گزارش زلزلههاپس از ایده پردازی و مشورت با گروه

د که هم اکنون ازی گردیاه اند، رسپالای ایران، ، سامانه پایش لرزه هادار( از یک طرف و پایش روند رخداد زلزلهاولویت

امانه سست. این ال شده ی ایران تبدیهاامر گزارش دهی، گزارش گیری و پایش زلزله ربه سامانه ای نسبتا مناسب د

ن تیک متعدد آو اتوما برخط توانند با مراجعه به آن از امکانات و اطالعاتی متعددی دارد که عالقمندان میهاقابلیت

ت و ساز ی دسترسی، ساخهانقل و راه وشناسی، لرزه شناسی، حمل نظیر هواشناسی محل وقوع زلزله، مورفولوژی، زمین

 ایند.ده نمی مرتبط آنها استفاهاو مراکز جمعیتی اطراف، نتایج برآورد شدت و خسارت همراه با نقشه

ولیه رخداد ار لحظات دار آن دتفاده از چند خروجی اولویتی برخط سامانه سپال و با اسهاو خروجی هابر اساس قابلیت

ن و رود برای مدیرامید میاتهیه شده است که  دماوند استان تهران 4زلزله  مقدماتی حاضر برای – زلزله، گزارش فوری

 کارشناسان، عالقمندان و عموم مردم مفید واقع گردد.

 

 و همکاران بیت اللهی                                                                                      

 

 

 

 

                                                                 



   

3 

 

 بیت اللهی و همکاران کتر علید             1399-03-07د رخدا ، ستان تهراندماوند ا 4 زلزله مقدماتی –فوری  گزارش                                 

 دماوند استان تهران 4زلزله کلیاتی از-1

ر محدوده ای که در شکل د دماوند استان تهران 4زلزله  اننگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهربه گزارش مرکز لرزه

فاصله  نشان داده شده است. کلراف آن، در شرومرکز و اط جانمائی شده است، رخ داد، موقعیت و مشخصات 1-1

شان داده شده کل نش ارکن ولرومرکز این زلزله از چند مرکز جمعیتی مهم اطراف و تا تهران )بطور مستقیم( نیز در جد

 است.

ست. ایتی و جمعیت تحت تاثیر زلزله نیز نشان داده شده ، مراکز جمع1-1همچنین در انتهای جدول سمت راست شکل 

( بر اساس بزرگی زلزله و و به باال 4)شدت  از واژه تحت تاثیر، مراکزی هستند که احتماال شدت محسوس زلزله منظور

لف شدت بر مبنای مقیاس این گزارش، تعریف درجات مخت 1 ه کرده باشند. در پیوستفاصله از رومرکز زلزله را تجرب

 مرکالی اصالح شده آمده است.

 7کیلومتری و بفاصله  12ق عمدر  13:41:37اعت س 1399-3-7روز یکشنبه  ،دماوند استان تهران 4زلزله 

ه به بزرگی ( رخ داد. با توجتهران) رودهنکیلومتری  13( و تهران) آبعلیکیلومتری  7(، تهران) دماوندکیلومتری 

ادی و آب 10نفر و تعداد  79671شهر با جمعیتی در حدود  3تعداد زلزله و فاصله مراکز جمعیتی اطراف از آن، 

 این زمین لرزه قرارگرفته اند.   "قابل مالحظه"( تحت تاثیر 1395نفر )آمار   7857جمعیتی در حدود  

 

 و جدول مشخصات کلی آن دماوند استان تهران 4زلزله ه موقعیت رومرکزنقش -1-1شکل 
 

 دماوند استان تهران 4زلزله شرایط آب و هوائی محدوده رومرکز -2

 دماوند استان تهران 4زلزله مرکز، اطالعات هواشناسی برخط محدوده روwindyی مندرج در سایت اهبراساس داده

متناسب با زمان ) نشان داده شده است، این اطالعات از زمان مراجعه به سایت ویندی 1-2برگرفته شده و در شکل 

هدف  برای چند روز آتی بعد از رخداد با طقهن)بعنوان پیش بینی وضعیت آب و هوای ماز آن  بعدروز  5رخداد زلزله( و تا 

بصورت پیش فرض است. در زمان رخداد مد نظر قرار گرفته و ( اتخاذ تمهیدات الزم در مدیریت بحران زلزله رخ داده

آن در امر مدیریت نظیر ، بارندگی، بارش برف و مواردی گرمبسیار هوای  سرما و یخبندان،زلزله، اطالع از وضعیت هوا، 

توان به سایت ویندی متصل شد و از سامانه سپال میبرای این منظور  ،باشدموثر میمهم و ن و امداد و نجات ابحر
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 بصورت پیش بینی وضعیت هوا زمان رخداد زلزله برای روزهای آتی نیزبر ومرکز را عالوه گستره راطالعات هواشناسی 

نمودار زیر آن  در زمان اخذ اطالعات از سایت مذکور و ای هوخروجی دمابعنوان نمونه و شامل  1-2بدست آورد. شکل 

 است. آتی بعد زمان مراجعه به سایت پیش بینی وضعیت دما و بارندگی برای یک هفته

ییرات آن در درجه باالی صفر بوده و تغ 22در زمان رخداد،  دماوند استان تهران 4زلزله دمای هوای محدوده رومرکز

 سانتیگراد خواهد بود.درجه  25تا  15ین بشبانه روز بعد رخداد  5طی 

 

 
 بعد رخدادروز  5و پیش بینی دما برای  دماوند استان تهران 4زلزله وائی محدوده رومرکزهشرایط آب و  -1-2شکل

 

 ان تهراندماوند است 4زلزله شرایط توپوگرافیکی و مسیرهای دسترسی محدوده رومرکز -3

شان ن ی زلزلهگستره رومرکز نیز مسیرهای مواصالتی راف آن وع زلزله و اطقوی محدوده وهامواریناه 1-3در شکل 

ومرکز زلزله و رموقعیت  جه بهداده شده است. با توجه به مورفولوژی گستره و پستی و بلندی آن از یک طرف و نیز با تو

 ، لغزشنگسریزش  الاز احتمآوردی اولیه برموقعیت مراکز جمعیتی و مسیرهای دسترسی از طرف دیگر، می توان 

پهنه و شرایط مورفولوژیکی  1-3با نگاهی به شکل بدست آورد. زمین، نحوه دسترسی در شرایط آب و هوائی مختلف را 

ی و آب ژیکرفولوظر شرایط مونمی توان مراکز جمعیتی در معرض خطر نسبی باالتر از  دماوند استان تهران 4زلزله اطراف

نیاز است و  م و موردمه لزلهزبویژه در زمان اولیه وقوع  هااین ارزیابیتعیین کرد. ی و هوائی را بصورت تخمینی و کل

 نوع در خصوص ،1-3دهد و نقشه شکل که شرایط آب و هوائی را نشان می 1-2شود با تلفیق نقشه شکل توصیه می

تما ح سداد مسیر،ز نظر انا جاتنو  ادو لغزندگی مسیرها و مشکالت تردد در امد بارندگینیاز مردم تحت اثر زلزله، شرایط 

 ی الزم بعمل آید.هاپیش بینی

اطراف آن در گستره ای ناهموار با رکزی زلزله و مراکز جمعیتی توان استنباط نمود که محدوده روممی 1-3از شکل 

زش ریز نقاط ای در بعضود در اثر ارتعاش ناشی از زلزله، ششیب دامنه ای متغیر قرار گرفته اند. احتمال داده می

  سنگ یا لغزش زمین رخ داده  و انسداد موضعی مسیرهای مواصالتی صورت گرفته باشد.
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 دماوند استان تهران 4زلزله دسترسی به نقطه رومرکز -4

، امکان لینک به گوگل مپ و یافتن مسیر دسترسی به محدوده رومرکز و مراکز  www.sapla.irدر سامانه سپال، 

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

نقطه دلخواه بعنوان مبداء حرکت به نقطه رومرکز یا مراکز  از هرن توابصورت برخط و در سامانه، از روی نقشه می

وی نقطه مورد جمعیتی تحت تاثیر زلزله مسیریابی نمود. برای این کار فقط کافیست که نقطه مبدا از روی تهران به ر

ان داده شده نشمسیر دسترسی از تهران به رومرکز زلزله و مدت زمان طی مسیر  1-4نظر با موس جابجا شود. در شکل 

، در زمان مراجعه به سایت )براساس ترافیک دماوند استان تهران 4زلزله از غرب تهران تا نقطه رومرکزاست. 

 دقیقه با خودرو  طول زمان حرکت خواهد بود.  20ساعت و  1موجود که متغیر است( 

 

 
  اطراف آن و دماوند استان تهران 4زلزله ری و مسیرهای دسترسی گستره رومرکزنقشه ناهموا -1-3شکل

 
 ناز تهرا دماوند استان تهران 4زلزله قشه مسیر دسترسی به رومرکزن -1-4شکل

http://www.sapla.ir/
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  دماوند استان تهران 4زلزله مراکز جمعیتی اطراف رومرکز-5

ف رومرکز یتی اطراز جمعتمهیدات امداد و نجات و مدیریت بحران مراک با هدف اطالع از جمعیت تحت تاثیر و اتخاذ

ح است ضاوده است. شورده زلزله در دو بخش شهری و روستائی همراه با نقشه و جداول اطالعاتی آنها در این قسمت آ

 اقدامات خصوصگیری در مکه با اطالع اولیه از تعداد جمعیت و ابعاد مراکز جمعیتی اعم از شهری و روستائی تصمی

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

 مراکز جمعیتی شهری -1-5

ده اده شدراف نزدیک رومرکز زلزله نشان طنقشه موقعیت و جداول اطالعاتی تعدادی از مراکز شهری ا 1-5در شکل 

اکسل  ولاجد مچنین درست. هزله نیز بترتیب آمده ایت مراکز شهری، فاصله تا رومرکز زلاست. در جدول زیر نقشه موقع

ج شده درانی نیز تعداد جمعیت شهری و اطالعات واحدهای مسکونی از نظر تیپ ساختم ،(www.sapla.ir)سامانه سپال

نی( و فاقد دی و بتلت فوال) شامل اسک دار، تعداد واحدهای اسکلتمرکز آمار ایران بر اساس آمار داولجاست، در این 

امیده نائی نیز های بنکه اصطالحا واحد ،ی با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...(ها)ساختمان کلتاس

 آورد اولیه ای ازسلما، برلزله مزفاصله آنها از رومرکز  مسکونی، تیپ و می شود آورده شده است. اطالع از تعداد واحدهای

 وارده را خواهد داد. محتمل خسارت 

با  رودهنکیلومتری و  7نفر در  2758با جمعیت  آبعلیکیلومتری،  7نفر در  48380باجمعیت  دماوند شهرهای 

 هستند. طقه به رومرکز زلزلهنکیلومتری از رومرکز زلزله، نزدیکترین شهرهای م 13نفر در فاصله  28533جمعیت 

 دماوند استان تهران 4زلزله نقشه موقعیت مراکز جمعیتی شهری اطراف رومرکز -1-5شکل 
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 دماوند استان تهران 4زلزله   آبادی های اطراف رومرکز-2-5

ه است. ه شدادبه رومرکز زلزله نشان د هانقشه موقعیت و جداول اطالعاتی تعدادی از نزدیکترین آبادی 2-5در شکل 

، ها، فاصله آبادیباشد. در جدول زیر نقشهقابل مشاهده می( www.sapla.ir) در سامانه سپال هاآبادیلیست کامل 

، تعداد هرهاجداول ش نظیر اکسل سامانه ولافاصله تا رومرکز بترتیب از نزدیکترین به دور آمده است. همچنین در جد

ه ک تر اسالزم بذک شده است. مسکونی از نظر تیپ ساختمانی نیز نشان دادهجمعیت روستائی و اطالعات واحدهای 

 مرکز آمار ایران است. 1395به سال آماری  ، مربوط 2-5اطالعات آماری درج شده در جدول شکل 

ا جمعیت ب آباد جمال شهید نامجوکیلومتری،  45نفر در  36446با جمعیت خاوران شرقی  قیام دشتهای آبادی

ترین کیلومتری رومرکز از نزدیک 57نفری در  21594با جمعیت  عالیین عظیمیه،  کیلومتری 45در  یفرن 22990

 هستند.   دماوند استان تهران 4زلزله  ای گستره به رومرکزهآبادی

 

 
 دماوند استان تهران 4زلزله آبادی های اطراف رومرکز و جدول اطالعاتی تعدادی از نقشه موقعیت -2-5شکل

 

  دماوند استان تهران 4زلزله  و خسارتشدت آورد رب-6

)در انتهای این گزارش، بطور اجمالی مبانی  بر اساس روابط تجربی، شدت زلزله و خسارت احتمالی آن قابل تخمین است
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تخمین شدت و خسارت بر اساس بزرگی زلزله آورده شده است(. شدت زلزله به بزرگی زلزله، فاصله از رومرکز، نوع 

با رویکرد تخمین  و ترت که با توجه به فقدان اطالعات دقیقگاه، جهت یافتگی و مواردی مانند این وابسته اسساخت

 –تقریبی و اولیه خسارت در سامانه سپال، بر اساس مطالعات متعدد انجام یافته و با استفاده از روابط تجربی بزرگی 

ید و که در لحظات اولیه رخداد مف بعمل آمدهو خسارت تخمین شدت  درصد خسارت،  –شدت و شتاب تخمینی زلزله 

 است.مورد نیاز 

آن در  جداول مرتبط با وشدت و خسارت محاسبه گردید. نقشه نیز  دماوند استان تهران 4زلزله  بر همین اساس برای

حسوس امصورت کوچک بودن بزرگی زلزله، شدت ن برای مراکز شهری و روستائی نشان داده شده است. در 1-6شکل 

 اهد شد، در آنصورت جداول مراکز جمعیتی خالی خواهد بود. و خسارتی محاسبه نخو

ی برا یاز زلزله محاسبه شده و خسارتدر حوالی رومرکز  4، شدت محسوس دماوند استان تهران 4زلزله  برای

 (.1-6)شکل . نشده استبرآورد  اطراف رومرکزهای آبادی

 

 دماوند استان تهران 4لزله زتاثبرمعیتی تحت نقشه شدت و مراکز ج -1-6شکل 

 

ی شبکه شتابنگاری مرکز تحقیقات راه، هااستفاده از مقادیر شتاب ثبت شده توسط ایستگاه ،ی مهم و مفیدهایکی از داده

 . تعدادیمسکن و شهرسازی برای برآورد شدت و خسارت است که نتایج آن بمراتب دقیقتر از روابط تجربی خواهد بود

شکل در بصورت برخط باشند.  های این شبکه برخط شده اند و تالش بر اینست که بتدریج تمامی ایستگاههاگاهاز ایست

و در جدول زیر نقشه،  دماوند استان تهران 4زلزله ی شبکه شتابنگاری در اطراف رومرکزهانقشه توزیع ایستگاه 2-6
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 ب تا رومرکز زلزله نشان داده شده است. صله آنها بترتیی نزدیکتر و فاهاز ایستگاهاطالعات تعدادی ا

با توجه به و  .باشدمی 2مشا، 1مشا، دماوندهای له، ایستگاههای شتابنگاشتی به رومرکز زلزنزدیکترین ایستگاه

 هاییستگاها از تا لحظه تدوین این گزارش، مقادیر شتاب برای این زمین لرزه دماوند استان تهران 4زلزله بزرگی 

 ن:تاکنو شتابنگاری ملی شبکه کننده ثبت

می  نیهثا مجذور بر مترسانتی 12( غزال پارك) تهران ،22 گزنک ،30رودهن ،40 بومهن ،40 دماوند ،41 مشا 

 .باشد

 

 
 دماوند استان تهران 4زلزله ای شتابنگاشتی اطرافهایستگاه  -2-6شکل

 

 دماوند استان تهران 4زلزله  گسل مسبب-7

ی سازمان های رقومی گسلههای ایران) فایلهابر روی نقشه گسله 1-7در شکل  دماوند استان تهران 4لزله ز زمرکور

سل گ بر این اساس ردید.گشناسی و مهندسی زلزله( برهم نهی زمین شناسی و حسامی، خ.، پژوهشگاه بین المللی زلزله

ازوکار سفاده از لزله استیگر برای تعیین گسل مسبب زم دی مههایکی از داده. شدد ورمسبب زلزله قابل برآاحتمالی 

شوند که در ها معموال بتدریج منتشر میباشد. این دادهها میتعیین شده برای زلزله رخ داده و نیز استفاده از پسلرزه

 های فوری مورد استفاده قرار می گیرد.  های بعدی گزارشویرایش

هائی از گسل پیشانی کوهستان در مجاورت رومرکز زلزله امتداد منتکه سگاست شده نشان داده  1-7در شکل 

 ده است.ش هراندماوند استان ت 4زلزله رخداد مشا موجبدارند و احتماال جنبائی آن قطعه گسلی از سامانه گسلی 
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 دماوند استان تهران 4زلزله قشه گسل های اطراف رومرکزن -1-7شکل 

 

 دماوند استان تهران 4زلزله زومرکده رلرزه خیزی محدو-8

اده دقشه نشان نی تاریخی و دستگاهی در هاده است. زلزلهخیزی گستره اطراف رومرکز نشان داده شلرزه 1-8در شکل 

 باشد.ال قابل برگرفتن میی از سامانه سپهاشده است. فایل اکسل این زلزله

 دماوند استان تهران 4زلزله درجه در اطراف رومرکز 1ی تا شعاع ی دستگاههادرجه و زلزله 2ی تاریخی تا شعاع هازلزله

 1-8ه در شکل کمیالدی تا حال حاضر تهیه شده  1900های دستگاهی از سال کاتالوگ زلزله نشان داده شده است.

ی نوین هابراساس دادهشود. همچنین کیلومتری اطراف زلزله نشان داده می 100و باالتر در بافر  5های با بزرگی لزلهز

فراهم آمده، در  2006ال سنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از اوایل خیزی ایران که با توسعه شبکه لرزهلرزه

نگاری های لرزهتعداد ایستگاه ارائه شده است که با توجه به سال اخیر 14ی هالرزهدرجه از رومرکز زلزله، زمین 1شعاع 

 خیزی منطقه اند. ف میزان لرزهثبت کننده، معر

 4زلزله  میالدی تا زمان وقوع 2006و باالتر در گستره اطراف رومرکز از سال  2.5زلزله با بزرگی  1418تعداد 

زلزله با  95و باالتر و  5لرزه با بزرگی زمین 12ساله( ثبت شده است. از این تعداد  14)مدت  دماوند استان تهران

توان می 1-8در اطراف رومرکز گسترده شده اند. از شکل  4ها کوچکتر از بزرگی لرزهزمین و بقیه 5تا  4بزرگی 

  مشاهده نمود که محدوده رخداد زلزله، لرزه خیزی بسیار باالئی را دارد.
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 دماوند استان تهران 4زلزله  قشه لرزه خیزی گستره اطرافن -1-8شکل

 

 دماوند استان تهران 4زلزله ان رخدادمزنتایج پایش لرزه ای گستره رومرکز تا -9

خیزی گستره رومرکز و ای و رژیم لرزههنجاری در رفتار لرزهبی ی تاثیرگذار، احتمال بروزهاپیش از وقوع زمین لرزه

 شود اما پیش از وقوع، انتظار تغییر رفتاری بزرگ میهااطراف آن وجود دارد. تجمع تنش در نهایت منجر به رخداد زلزله

خیزی اصی از نظر رویداد لرزه)البته ممکن است در بعضی موارد هم تغییرات خ در ناحیه وجود دارد هار نُرم رخداد زلزلهد

ای برای نقطه مورد نظر با وارد نمودن ، امکان پایش لرزهwww.sapla.irناحیه مشاهده نگردد(. در سامانه سپال، 

ودارهایی در ت طول و عرض آن نقطه فراهم آمده است. بر این اساس با وارد نمودن مختصات رومرکز زلزله نماصمخت

ی هاشود که در سامانه سپال به تفکیک هر کدام از آنها برای بازهتهیه می هابا حذف پسلرزه -2 هاکل زلزله -1دوحالت 

 شناسی نواحی مختلف پیش از وقوع زلزله تاثیرگذار است.  رازمانی مختلف قابل مشاهده است. هدف در واقع رفت

و بزرگتر از  4ی هاو زلزله 4ی کوچکتر از هاساله( در دو حالت زلزله 5)در بازه  اهیانهنمودار تعداد رخداد م 1-9در شکل 

بوده که  د استان تهراننودما 4زلزله آن بعنوان نمونه نشان داده شده است. نقطه مرکز ناحیه مورد نظر، مختصات رومرکز

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

 هاو با حدف پسلرزه هاباشند، به سامانه سپال مراجعه شود که در دو حالت با پسلرزهخیزی محدوده رومرکز زلزله می

در سامانه سپال و در است.  رسم شده هاماهانه تا چند سال نمودارهای مختلف تعداد و انرژی زلزله یی زمانهابرای دوره

ای عالوه بر نمودارهای خطی هیت مپ رخدادهای لرزه ای نیز برای هر نقطه دلخواه و از جمله نقطه قسمت پایش لرزه

 شد.بایرات زمانی ماهانه تعداد رخدادهای لرزه ای مییغنیز تهیه می شود که معرف ت دماوند استان تهران 4لزله زرومرکز 

 5تا قبل از این زلزله بازای بازه زمانی  4های بزرگتر از شود که در تعداد زلزلهمشاهده می 1-9در نمودار شکل 

بوده  یدارای نوسانات 4های کوچکتر از ای بروز نکرده است، اما رخداد زلزلههنجاری قابل مالحظهساله گذشته بی

های زمانی دیگر بوده است. البته در بازه 1394 مرداد ماهو  1399ماه  اردیبهشتکه بیشترین تعداد رخداد نیز در 

نیز نمودار هیت مپ رخدادهای ماهیانه  2-9شود. شکل دیده می 4های کوچکتر از نیز نوسان در تعداد رخداد زلزله

ها از االی زلزلههای با رخداد بدهد. از این نمودارها، ماهنشان می یگسال اخیر را بصورت رن 14ها در مدت زلزله

http://www.sapla.ir/
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ها و بویژه های لرزه ای قبل از وقوع زلزلهتوان بوضوح تعیین نمود و به بی هنجاریتا زمان رخداد را می 1384سال 

 های بزرگ پی برد. زمین لرزه

 

 دماوند استان تهران 4زلزله  ساله تا زمان رخداد 5ر بازه زمانی د نهماهیااد رخداد زلزله های تغییرات تعد -1-9شکل 
 

 استان تهراندماوند  4زلزله درجه اطراف رومرکز  1ساله اخیر بشعاع  14نمودار هیت مپ زلزله های  -2-9شکل 
 

 دماوند استان تهران 4زلزله پوستر-10

 بصورت پوستر یک برگ، موضوعات کلی و مهم زمین لرزه رکه د، مرسوم است رخ داده زلزله از ایبا هدف ارائه خالصه

، موقعیت رومرکز و سامانه سپال در پوستر زلزله. شودپوستر زلزله بطور اتوماتیک تولید مینیز ارائه گردد. در سامانه سپال 

ت احتمالی و رخسا دوایر شدت محاسباتی و میزان ، حدودهمی هاگسل، خیزیلرزه، توپوگرافی، یتیموقعیت مراکز جمع

، همراه با جدول اطالعات کلی زلزله و جدول 2800نامه بندی خطر زلزله آئینموقعیت رومرکز بر روی نقشه پهنه

 شودمینشان داده  ان تهراندماوند است 4زلزله برای در صورت برآورد خسارت برای این زلزله( بصورت یکجا) هاخسارت

 (.1-10)شکل 

  پیشنهادات-11

لزله زحل رخداد ماطراف  ای محدودهو ریسک لرزههمچنین پهنه رومرکزی خیزی باالی کشور در کل و لرزه هجه ببا تو

 گردد:موارد زیر بعنوان پیشنهادات ارائه می

فتار شی رزضرورت دارد در هنگام رخداد زلزله و بعد از آن خونسردی خود را حفظ و با رعایت مالحظات آمو -

 بود. هاب پس لرزهقمرا صحیح در برابر زلزله،

، یک ضرورت مستمر برای کشور و روستائیشهری کیفیت واحدهای مسکونی بویژه ارتقاء کیفی ساخت و ساز و  -
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 خیز ایران است. این امر با اولویت مناطق با خطر باالی زلزله باید بطور پیوسته دنبال شود.لرزه

 مردم امر ضروری است. از عموم خوانندگان این عمومی عمومی رفتار صحیح در برابر زلزله برای هاآموزش

  www.sapla.irی آموزشی رفتار صحیح در برابر زلزله که در سامانه سپال، هاشود که کالکتگزارش درخواست می

زش همگانی رفتار صحیح در وح آمبارگذاری شده است را مالحظه و بطور مقتضی بازنشر نمایند، با این امید که سط

 برابر زلزله در کل کشور ارتقاء یابد.

، هندسانماطالعات این گزارش از سامانه سپال قابل برگرفتن است. از همه پژوهشگران، کارشناسان،  کلیه نقشه و

ل ایمی هبرا مدیران و کلیه عالقمندان و عموم مردم تقاضا دارد در جهت بهبود سطح کیفی سامانه پیشنهادات خود 

 اعالمی در سامانه ارسال نمایند. 

 

http://www.sapla.ir/
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 دماوند استان تهران 4زلزله پوستر -1-10شکل
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 برآورد شدت و خسارت زلزله -1پیوست

 شود. توضیح داده می هاابتدا بطور مختصر، دو مفهوم شدت و خسارت در ارتباط با زلزله

 شدت زلزله

وه بر این، ه است. عالوابست مورد نظر از رومرکز زلزله زرگی زلزله و فاصله نقطهببه  واضح است که شدت زلزله در درجه اول

پال، نقشه ر سامانه س)د ودشرایط ساختگاهی و نوع زمین و ساختگاه یک سایت در میزان شدت زلزله در آن سایت موثر خواهد ب

ازدیدها و ببراساس ه زلزل ده شده است(. شدتاار دپراکندگی سنگ و آبرفت با هدف حدسی از نوع ساختگاه در مقیاس کشوری قر

و  هارخداد زلزله ایق اولیهو دق شود، اما از دیدگاه مدیریت بحران زلزله که بتوان در ساعاتمشاهدات میدانی دقیقتر برآورد می

دت زلزله شت مقادیر سهم ای محتمل بدست آورد، بسیار مهای بزرگ، برآوردی ولو تقریبی از شدت و خسارتهابویژه زمین لرزه

ی طار شده و کشدت  –مان لحظات نخست رخداد برآورد گردد. بر این اساس در سطح جهانی روابط مختلفی بین بزرگی در ه

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

      –کانسانی  –رکالی از روی مقیاس م 1931ط وود و نیومن در سال سر تومقیاس مرکالی اصالح شده اولین بادر ایران، 

نیز  MMI56که به  مورد بازبینی قرار گرفت 1956( به انگلیسی ترجمه شد و بعدها توسط ریشتر در سال 1923سیبرگ )

صورت تجربی شدت  ، بهت صورت گرفته استای از لحاظ مقاومبندی سادهها، طبقهمعروف است. در این مقیاس برای سازه

له از رومرکز سی با فاصش هندباشد. از آنجا که انرژی با توجه به اصول گستربا انرژی آزاد شده توسط آن مرتبط می زمینلرزه

لرزه دت زمینشرا برای  شابهیلرزه و انرژی آزاد شده روابط متوان با استفاده از رابطة تجربی بین شدت زمینشود میتضعیف می

 .دنمو ارائه

لرزه ی سترگ ایران زمین قوانین تضعیف شدت زمینهالرزه(  با استفاده از تعداد مشخصی از زمین1381) ( و ایمانی1381مرادی )

با استفاده از بزرگی مشخص برای دو    R  و فاصله از رومرکز  I لرزه در ایران را مورد مطالعه قرار داده و روابط بین شدت زمین

( بطور مختصر به شرح 1381کرده اند. نوشتار حاضر بیشتر با استناد به کار ایمانی ) ل و در امتداد گسل ارائهسبر گراستای عمود 

دارد. هر چند که دقیقترین  هاپردازد که اهمیت بسیار باالئی در هنگام رخداد زمین لرزهی شدت و جداول مربوطه میهابیضوی

ولیه از گستره تحت تاثیر زلزله ابزاری بسیار نیرومند در است ولی داشتن الگوئی ا درخدابرآورد شدت بازدیدهای میدانی پس از 

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

WWW.SAPLA.IR). 

باشد. در می 4ول جدساس درجه بندی شدت بر ا ندر آما در اینجا از مقیاس شدت مرکالی اصالح شده استفاده می کنیم که  

د. بر این تعاریف اولیه و ... اشاره می شو A ،Bی ساختمانی هامشخص است به تیپ 4درجه بندی شدت، همانطور که از جدول 

 زیر نیز آورده شده است:

ر د شده که ای طراحی به گونه ات وساختمان مناسب؛ ساختمان تقویت شده در جزئی : طراحی، ساخت و مالت Aساختمان نوع 

 .ل شده اندر متصمقابل نیروهای جانبی مقاوم باشد و اجزا ساختمان با استفاده از فوالد و بتن و ... به یکدیگ

ر مقابل حی شده که داما در جزئیات بگونه ای طرا ؛ساختمان تقویت شده ؛خوب تطراحی، ساخت و مال:   Bساختمان نوع 

 د مقاوم باشد.نتوا نیروهای جانبی نمی

 معمولی وساختمان درمقابل نیروهای جانبی مقاوم نیست. ساخت و مالت: طراحی و  Cوع ساختمان ن

ر جانبی دظرشده و از ننامرغوب و ضعیف، استانداردهای ساخت رعایت ن تمصالح ضعیف از قبیل خشت، مال : Dساختمان نوع 

 مقابل نیروهای افقی مقاوم نیست.
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 رکالی اصالح شدهمشدت مقیاس  -4جدول

شدت 

I 
 شریح شدت درجات مرکالی اصالح شدهت

4 
ه کن است عدب ممشدر  .در طی روز در فضای بسته توسط عده زیادی حس و در فضای باز توسط عده معدودی قابل احساس است

میون ورد یک کامانند برخهزله لد. زو دربها سر و صدا می کنند و دیوارها ترک می دهن هاای از خواب بیدار شوند . بشقابها,پنجره
 ی ایستاده ارتعاش قابل درک است.هاسنگین با ساختمان است . در اتومبیل

5 
ه می شوند . گچ وغیره شکست هاهزلزله توسط هر فردی قابل احساس است . بسیاری از خواب بیدار می شوند . برخی از بشقابها , پنجر

می شود و  تفع شنیدهای مردند . سروصدای درختان و سایر اشیی ناپایدار واژگون می گرااشی ی ساختمان ترک می خورند .هاکاری
 ت.آونگ ساعتها متوقف می گردند . دربها باز و بسته می شوند و امتداد حرکت زمین لرزه قابل درک اس

6 

جا می شوند . باج اشیای سنگین آورند . ه میزلزله توسط بسیاری از افراد حس می شود و بسیاری از مردم وحشت زده به فضای باز پنا
 ادل قدم می زنند والت نامتعبه ح فرو می ریزند وخسارات جزئی به بار می آید . افراد هاو قطعات از گچ کاری کنده  می شود . دودکش

ی کوچک به صدا هازنگ و نداری خشتی و ضعیف ترک برمی دها,دربها و بشقابها شکسته می شوند. ساختمان هایا می ایستند . پنجره
 .در می آیند 

7 

د می شود . ه اند وارخته شدفرار می کنند . خسارت بسیار کمی در ساختمانهایی که خوب طراحی و سا مردم وحشت زده به فضای باز
ضعیف و بد  یهاختمانخسارات قابل مالحظه ای در سا .ی متوسط و معمولی خسارات جزئی و متوسط وارد میگرددهابه ساختمان

رهای سست لق می شامل ترک و فروافتادن گچ کاریها است و آج Dی نوع ها. خسارت به ساختمان د می شودطراحی شده وار
ی بزرگ به ها. زنگ وند. ایستادن مشکل می شود و اثاثیه شکسته می ش به وجود می آید Cی نوع هاساختمان در ییهاشوند.ترک

 لغزشهای کوچک اتفاق می افتد . . می بینندسیمانی آبرسانی  خسارت  یکشهاصدا در می آیند . زه

8 

ی جزئی همراه هاروریزشفبا  Cی معمولی نوع هاخسارت در ساختمانهایی که طراحی ویژه شده اند بسیار جزئی است و در ساختمان
.  رتاب می شوندی ساختمان پهاج از قابره خای جداکننده بهابسیار شدید است دیوار Dی ضعیف نوع هااست و در ساختمان

غییراتی در ی گردند تمژگون و سنگهای یادبود سقوط می کنند اشیای سنگین وا های کارخانههاو دودکش ها,دیوار ها,ستون هادودکش
ی مرطوب و هامینز رد ییسطح آبها ایجاد می شود. ماسه و گل به مقدار کم بیرون زده می شود رانندگی مشکل می گردد ترکها

ر روی سطح بی اسکلت دار هاو چاهها ایجاد می شود . خانه های مالیم ایجاد می شود تغییراتی در آب و درجه حرارت چشمههاشیب
 ی درختان شکسته می شوند.هاپی حرکت می کنند و شاخه

9 

ج می راحی شده کطاسکلتی خوب ی هاناد می شود ساختماج،ای ژه شده اندیی که طراحی ویهاخسارت قابل مالحظه ای در ساختمان
ه مینی شکستزیرز ی آشکار در زمین ایجاد می گردد . خطوط لولههاشوند . ساختمان بر روی پی تغییر مکان می دهد ترک

رت سنگین وارد اخس Cی نوع هاویران می گردند و بر ساختمان Dی نوع هاشوند.وحشت عمومی بر مردم غالب می شود . ساختمان
پی وارد می گردد . در  خسارت جدی می بینند و خسارت اساسی به Bی نوع هاگاهی کاماُل فرو می ریزند . ساختمان می گردد و

 مناطق آبرفتی ماسه و گل بیرون می آیند.

10 

زمین ر ی شوند .دمران ه پی ویاهمر ی اسکلت دار بنایی بههای چوبی خوب ساخته شده ویران می شوند ،بسیاری از سازههاسازه
ی مالیم هاه و شیبودخانرترکهای بزرگی ایجاد می گردد .خطوط راه آهن کج می شوند .زمین لغزشهای قابل مالحظه ای در کنار 

ی مفاق ی بزرگ اتهازش، لغ اتفاق می افتند.آب سروصداهای زیادی می کند خسارات جدی به سدها و مخازن وارد می گردد. در زمین
 و غیره بیرون ریخته می شود. هادریاچه هاکانالها و رودخانهافتد و آب از مخازن و 

11 
هن ی شوند.خطوط راه آماستفاده  قابل کمی استوار باقی می مانند . پلها ویران می گردند . خطوط لولهُ زیرزمینی کاماًل غیر هاساختمان

 م ایجاد می شود.ی نرهاغزشهایی در زمینلد . به شدت کج می شوند . زمین باتالقی می شو

 ندجا می گردگ جابخسارت کلی . امواج بر روی سطح زمین مشاهده می شوند . اشیا به هوا پرتاب می شوند و سنگهای بزر 12
 

 برآورد خسارت زلزله

وار است. در گزارش و تی اسکه دقیقتر می باشد( و محاسباتعمده بر دورش برآوردهای میدانی ) برآورد خسارت نیز بطور

)مدل دکتر قدرتی و همکاران( و به مرکزیت نقطه رومرکز، ابتدا شتاب  ی کاهیدگیهاسامانه سپال، ما بر اساس مدلدر 

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

ای مسکونی تخریب شده در مراکز جمعیتی اطراف رومرکز ( به تعداد تخمینی واحده1395 مسکونی )آمار مرکز آمار

توان دست پیدا کرد. این مکانیسم در سامانه سپال بدلیل اینکه محاسبات آن بطور دستی زلزله) شهری و روستائی( می
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بوده و یه کشورها، بطور تقریبی لدر ک هاوقت گیر است، بطور اتوماتیک انجام می شود. بدیهی است که این قبیل برآورد

ی رخ داده و مقادیر برآورد های ما بر اساس میزان تخریبهای میدانی نتایج کار را تدقیق می کند. بررسیهابرداشت

البته انتظار می رود که مراکز  شده بر اساس سامانه سپال نشان می دهد که نتایج برآوردهای سامانه قابل قبول می باشد.

 ی آبرفتی شدت بیشتری را احساس کرده باشند. هاقع بر خاکنزدیک به زمین لرزه و وا عیتیجم

 


