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 پیشگفتار
تندی شود که مسر میگزارش مخاطرات بویژه مخاطرات تاثیرگذار با این هدف توسط مولف و همکاران تهیه و منتش

شاند، موجود بوده تا پویح را مسوانابعاد حوادث و قابل اتکا از آنها پس از گذشت زمانی چند که معموال غبار فراموشی، 

ن نکات مثبت ها ثبت گردد تا در ادامه بتواها و تجربیات آن قابل مرور و ارزیابی مجدد باشد. نقاط ضعف و قوتدرس

ان دانشجوی ارشناسان،ها را برطرف نمود. همچنین پژوهشگران، کمدیریتی، آموزشی، عملکردی و ... را تقویت و کاستی

 ا بنمایند.رهای الزم فادهرت نیاز و عالقمندی به این اسناد ارزشمند رجوع کرده و استبتوانند در صو و عالقمندان

افظه حکوتاه و  دهد که معموال عمر توجه به حوادث بوقوع پیوستهتجربیات ما در زمینه وقوع مخاطرات نشان می

هات اطرات دامنه توجوع مخ. معموال با وقکار استموشفراهای آموخته شده از حوادث ضعیف و عمومی 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 اوتاه تر ر و کمدت دوام توجه و تمرکز عمومی و مدیریتی و رسانه ای بر روی همان مخاطره، بسیار زودگذ

آید تا  های مکتوب درشمی کند که رخداد حوادث تا حد امکان مستند و بصورت گزارخصوصیت الزام  جهانی است. این

 در ادامه قابل استفاده باشد. 

ه آن، گاه ر راه تهیبر و وقت گیری است و بدلیل مشکالت بر ساز طرفی باید اذعان نمود که تدوین گزارش کار زمان

زا در سطح ملی محدود نرات سترگ و بحران آن تنها به وقوع مخاطو تهیه و تدوی پاسخ ماندهبی این کار و نیاز ضروری

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

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

از طرف  هاها از یک طرف و پایش روند رخداد زلزلههدف ارائه سریع گزارش زلزلهو ممتد،  با ی متعدد بررسی هاپس از 

 راه اندازی " ,www.sapla.ir  ,.I. S. M. SIran Seismic Monitoring System ،سپالسامانه پایش لرزه ای ایران، "، دیگر

های ایران تبدیل شده نسبتا مناسب در امر گزارش دهی، گزارش گیری و پایش زلزله ن به سامانه ایگردید که اکنو

توانند با مراجعه به آن از امکانات و اطالعات برخط متعدد های متعددی دارد که عالقمندان میاست. این سامانه قابلیت

های دسترسی، ساخت و مل و نقل و راهلرزه شناسی، ح شناسی،ی، زمینآن نظیر هواشناسی محل وقوع زلزله، مورفولوژ

 های مرتبط آنها استفاده نمایند.ساز و مراکز جمعیتی اطراف، نتایج برآورد شدت و خسارت همراه با نقشه

ت اولیه رخداد دار آن در لحظاهای برخط سامانه سپال و با استفاده از چند خروجی اولویتها و خروجیبر اساس قابلیت

یه شده است که امید ته دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  مقدماتی حاضر برای –وری زلزله، گزارش ف

 رود برای مدیران و کارشناسان، عالقمندان و عموم مردم مفید واقع گردد.می

 

 و همکاران بیت اللهی                                                                                      
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 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  کلیاتی از-1

در  بویراحمد ودهدشت استان کهگیلویه  4.2زلزله  ه تهراننگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگابه گزارش مرکز لرزه

 کل نشانراف آن، در شرومرکز و اط جانمائی شده است، رخ داد، موقعیت و مشخصات 1-1محدوده ای که در شکل 

ز در جدول کنار تقیم( نیور مسداده شده است. فاصله رومرکز این زلزله از چند مرکز جمعیتی مهم اطراف و تا تهران )بط

 شکل نشان داده شده است.

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

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

لف شدت بر مبنای مقیاس این گزارش، تعریف درجات مخت 1فاصله از رومرکز زلزله را تجربه کرده باشند. در پیوست 

 مرکالی اصالح شده آمده است.

کیلومتری و  14در عمق  12:33:35ساعت  1399-3-9 جمعه روز ،مدویه و بویراحاستان کهگیل دهدشت 4.2زلزله 

 20( و وزستاناستان خ)منصوریه کیلومتری 18(، کهگیلویه و بویراحمداستان )دهدشتکیلومتری  15بفاصله 

آن،  راف ازطکز جمعیتی ا( رخ داد. با توجه به بزرگی زلزله و فاصله مراکهگیلویه و بویراحمداستان )سوقکیلومتری 

 گرفته اند.  ناین زمین لرزه قرار "قابل مالحظه"تحت تاثیر مراکز جمعیتی 

 

 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله احتمالی  برآورد شدت و خسارت-2

شدت زلزله و خسارت احتمالی آن قابل تخمین است )در انتهای این گزارش، بطور اجمالی مبانی بط تجربی، ر اساس رواب

تخمین شدت و خسارت بر اساس بزرگی زلزله آورده شده است(. شدت زلزله به بزرگی زلزله، فاصله از رومرکز، نوع 

تر و با رویکرد تخمین طالعات دقیقبه فقدان اه با توجه ساختگاه، جهت یافتگی و مواردی مانند این وابسته است ک

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

 
 و جدول مشخصات کلی آن دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله قشه موقعیت رومرکز ن -1-1شکل
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و درصد خسارت،  تخمین شدت و خسارت بعمل آمده که در لحظات اولیه رخداد مفید  –شدت و شتاب تخمینی زلزله 

 ز است.مورد نیا

جداول  به گردید. نقشه ونیز شدت و خسارت محاس دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله بر همین اساس برای 

له، برای مراکز شهری و روستائی نشان داده شده است. در صورت کوچک بودن بزرگی زلز 1-2مرتبط با آن در شکل 

 ود. اکز جمعیتی خالی خواهد بت جداول مر، در آنصورشدت نامحسوس و خسارتی محاسبه نخواهد شد

کز از کیلومتر در حوالی رومر 21با شعاع  4شدت محسوس  ،دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله برای 

نیز  امانه وبا توجه به میزان بزرگی زلزله و شدت آن و مدل های کاهیدگی مورد استفاده در سزلزله محاسبه شده و 

در  های اطراف رومرکز برآورد نشده است.آبادیشهرها و  خسارت برایرومرکز،  تی نسبت بهمراکز جمعیفاصله 

ربی محاسبه شده اند( شهرها و آبادی های واقع در شدت های مختلف زلزله)که بر اساس روابط تج 1-2جدول 

در  یجمعیت شهراز  نفر 68915 از جدول قابل برآورد است که تعداد بترتیب فاصله از رومرکز آورده شده است.

له زلز 4نیز در محدوده شدت  نفر از جمعیت آبادی 21022زلزله قرار دارند. همچنین تعداد  4محدوده شدت 

ر پیوست )دقابل مالحظه می باشد www.sapla.irسپال  که اطالعات بیشتر و جزئی تر آنها در سامانه زندگی می کنند

 آورده شده است(.اصالح شده ول مرکالی تعاریف درجات شدت بر مبنای جد 1

 زیرجدول ن داده شده است. درقرارگیری مراکز جمعیتی در دوایر شدت و اطراف رومرکز زلزله نشا 1-2در شکل 

بادی خسارت دیده آشهری و  مراکز جمعیتیخسارت احتمالی، قرار گیری تعداد  در صورت محاسبه، 1-2شکل 

 نشان ،مختلف دوایر شدتاد واحد های مسکونی واقع در معیت و تعدها مانند جاحتمالی همراه با اطالعات کلی آن

 .)اطالعات بیشتر و جزئی مراکز جمعیتی در سامانه سپال قابل مالحظه است(خواهد شدداده 
 

 
 ویراحمددهدشت استان کهگیلویه و ب 4.2زلزله ایره های شدت دشهرها و آبادی های نزدیک)بترتیب فاصله( واقع در  -1-2جدول
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  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله قشه شدت و مراکز جمعیتی تحت تاثیر ن -1-2شکل

 

 احمددهدشت استان کهگیلویه و بویر 4.2زلزله قادیر ثبت شده شتاب مایستگاه های شتابنگاشتی و -1-2

سارت خبرآورد  نظر درم از ایندهد و شتاب زلزله در واقع نیروی وارده ناشی از زلزله به مستحدثات را نشان می 

. تعداد ارت استخمینی خسی و تشده و نتایج بمراتب دقیقتر از روابط و برآوردهای تجرب مهمترین پارامتر لرزه ای تلقی

ی ر تعداد آنها افزوده مبن که بمرور زمابوده شور کایستگاه در  1200بر  افزونایستگاه های شتابنگاری در حال حاضر 

تالش بر  وشده اند  های این شبکه برخطتعدادی از ایستگاهدر زمان وقوع زلزله،  بهنگام عاتخذ اطالاهدف اگردد. ب

های شبکه شتابنگاری در اطراف نقشه توزیع ایستگاه 2-2ل ها بصورت برخط باشند. در شکاینست که تمامی ایستگاه

 ات تعدادیاطالع نیز نقشه همانو در جدول زیر شده داده  نشان دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله رومرکز 

 است. آورده شده نها بترتیب تا رومرکز زلزله آهای نزدیکتر و فاصله از ایستگاه

وجه به ت. با می باشددهدشت، آرو و بهبهان های له، ایستگاههای شتابنگاشتی به رومرکز زلزنزدیکترین ایستگاه

ن لرزه تا برای این زمی ایستگاه هامقادیر ثبت شده شتاب  ،ه و بویراحمدهگیلویستان کدهدشت ا 4.2زلزله بزرگی 

اری به سایت شبکه شتابنگو جزئی تر منتشر شده است)جهت اطالعات بیشتر بقرار زیر  لحظه تدوین این گزارش

   (. /https://ismn.bhrc.ac.irمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مراجعه شود، 
Bagh-Malek1-Farmandari: 2.5 cm/s/s/// Bandar-e-Deylam1-Shahrdari: 2.2 cm/s/s/// Izeh2-Farmandari: 1.2 

cm/s/s/// Baba monir1-Bakhshdari: 0.5 cm/s/s/ 
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  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  تگاه های شتابنگاشتی اطرافایس -2-2شکل 

 

 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله ع وقو زماندر محدوده شرایط آب و هوائی -3

دهدشت استان  4.2زلزله ده رومرکز، اطالعات هواشناسی برخط محدوwindyهای مندرج در سایت براساس داده

دی نشان داده شده است، این اطالعات از زمان مراجعه به سایت وین 1-3برگرفته شده و در شکل  کهگیلویه و بویراحمد

 ز آتی بعدای منطقه برای چند روروز بعد از آن )بعنوان پیش بینی وضعیت آب و هو 5مان رخداد زلزله( و تا با زاسب )متن

یش فرض است. بصورت پ فته واز رخداد با هدف اتخاذ تمهیدات الزم در مدیریت بحران زلزله رخ داده( مد نظر قرار گر

واردی نظیر آن مش برف و ، باران، هوای بسیار گرم، بارندگیخبندو ی در زمان رخداد زلزله، اطالع از وضعیت هوا، سرما

توان به سایت ویندی یمباشد، برای این منظور از سامانه سپال در امر مدیریت بحران و امداد و نجات مهم و موثر می

پیش بینی  صورتیز بنآتی  متصل شد و اطالعات هواشناسی گستره رومرکز را عالوه بر زمان رخداد زلزله برای روزهای

ور و بعنوان نمونه و شامل خروجی دمای هوا در زمان اخذ اطالعات از سایت مذک 1-3وضعیت هوا بدست آورد. شکل 

 ست.ایت انمودار زیر آن پیش بینی وضعیت دما و بارندگی برای یک هفته آتی بعد زمان مراجعه به س

، اضر(ح)تدوین گزارش در زمان رخداد بویراحمده و یلویدهدشت استان کهگ 4.2زلزله  دمای هوای محدوده رومرکز

 واهد بود.خدرجه سانتیگراد  43تا  25شبانه روز بعد رخداد بین  5درجه باالی صفر بوده و تغییرات آن در طی  41
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اولیه برآورد  و دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله محدوده رومرکز  توپوگرافی-4

 زمین لغزش و ریزش سنگ وقوع  احتمال

شان نهای محدوده وقوع زلزله و اطراف آن و نیز مسیرهای مواصالتی گستره رومرکزی زلزله ناهمواری 1-4در شکل 

ومرکز زلزله و رموقعیت  جه بهفولوژی گستره و پستی و بلندی آن از یک طرف و نیز با توورم داده شده است. با توجه به

غزش ش سنگ، لل ریزموقعیت مراکز جمعیتی و مسیرهای دسترسی از طرف دیگر، می توان برآوردی اولیه از احتما

شرایط مورفولوژیکی پهنه  و 1-4زمین، نحوه دسترسی در شرایط آب و هوائی مختلف را بدست آورد. با نگاهی به شکل 

از نظر  نسبی باالتر می توان مراکز جمعیتی در معرض خطر دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  اطراف

ولیه وقوع زلزله اها بویژه در زمان شرایط مورفولوژیکی و آب و هوائی را بصورت تخمینی و کلی تعیین کرد. این ارزیابی

دهد و نقشه شکل که شرایط آب و هوائی را نشان می 1-3شود با تلفیق نقشه شکل توصیه می و ستمهم و مورد نیاز ا

د و نجات از در امدا ت تردد، در خصوص نوع نیاز مردم تحت اثر زلزله، شرایط بارندگی و لغزندگی مسیرها و مشکال1-3

 های الزم بعمل آید.نظر انسداد مسیر، حتما پیش بینی

ا بناهموار  ای ن استنباط نمود که محدوده رومرکزی زلزله و مراکز جمعیتی اطراف آن در گسترهواتمی 1-4از شکل 

 شیب دامنه ای متغیر قرار گرفته اند.

در اثر  ریزش سنگ یا لغزش زمین و انسداد موضعی مسیرهای مواصالتی احتمالبا توجه به بزرگی زلزله رخ داده، 

ا بمچنین ه. اف رومرکز و در نزدیکی آن بصورت پراکنده و موضعی وجود داردطرا محدودهارتعاش ناشی از زلزله، در 

نشان داده  1-3) دما و بارندگی در زمان رخداد و روزهای بعد از آن که در شکل توجه به وضعیت آب و هوائی منطقه

 اشد.ب تهداشمشکل چندانی رومرکز زلزله  هرفت و آمد در مسیرهای محدودشده است(، انتظار نمی رود 
 

 
 بعد روز  5ی و پیش بینی دما برا دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله وائی محدوده رومرکز هشرایط آب و  -1-3شکل 
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مراکز جمعیتی و  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  رومرکزدسترسی به محدوده -5

   اطراف

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

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

و مستحدثات حرکت به نقطه رومرکز یا مراکز جمعیتی توان از هر نقطه دلخواه بعنوان مبداء سامانه، از روی نقشه می

و  جابجا تحت تاثیر زلزله مسیریابی نمود. برای این کار کافیست که نقطه مبدا از روی تهران به روی نقطه مورد نظر

 مسیر دسترسی از تهران به رومرکز زلزله و مدت زمان 1-5. در شکل نقطه مقصد نیز در محدوده رومرکز تعیین گردد

 مسیر نشان داده شده است. یط

براساس  وزمان مراجعه به سایت ) دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  از غرب تهران تا نقطه رومرکز 

 دقیقه با خودرو  طول زمان حرکت خواهد بود.  36ساعت و  10 ،ترافیک موجود که متغیر است(

 

  و اطراف آن دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  قشه ناهمواری و مسیرهای دسترسی گستره رومرکزن -1-4شکل 

http://www.sapla.ir/
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 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  مراکز جمعیتی اطراف رومرکز-6

اطالعات  از،مورد نی ریتیمدی و اتخاذ تمهیدات و اطراف نقطه وقوع زلزله جمعیت تحت تاثیر بیشتر از با هدف اطالع

در  همربوط تیل اطالعاجداوبصورت نقشه و با دو بخش شهری و روستائی  درمراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله کلی 

 این قسمت آورده شده است. 

 مراکز جمعیتی شهری -1-6

ت. در ده اسنقشه موقعیت و جداول اطالعاتی تعدادی از مراکز شهری نزدیک رومرکز زلزله نشان داده ش 1-6در شکل 

امانه جداول س ین درکز زلزله نیز بترتیب آمده است. همچنا رومرجدول زیر نقشه موقعیت مراکز شهری، فاصله ت

 نیز درج پ ساختمانیجمعیت شهری و اطالعات واحدهای مسکونی از نظر تیکامل مراکز و ، تعداد (www.sapla.ir)سپال

نی( و ی و بتکلت فوالددار ) شامل اسشده است، در این جداول بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای اسکلت

ی نیز دهای بنائهای با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...(، که اصطالحا واحفاقد اسکلت )ساختمان

سلما، برآورد زلزله م ومرکزرنامیده می شود آورده شده است. اطالع از تعداد واحدهای مسکونی، تیپ و فاصله آنها از 

 داد.  خواهد نیزاولیه ای از خسارت محتمل وارده را 

با جمعیت  منصوریهکیلومتری،  15در  نفر 57036جمعیت با دهدشت شهرهای، 1-6بر اساس جدول زیر شکل 

رین کیلومتری از رومرکز زلزله، نزدیکت 20نفر در فاصله  6438با جمعیت سوق کیلومتری و  18در  نفر 5441

 .امانه سپال قابل برگرفتن است(سدر ر )اطالعات بیشتر و جزئی تشهرهای منطقه به رومرکز زلزله هستند
 

 
 از تهران دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله سترسی به رومرکز نقشه مسیر د -1-5شکل 
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  لویه و بویراحمددهدشت استان کهگی 4.2زلزله نقشه موقعیت و جدول اطالعاتی تعدادی از شهرهای اطراف رومرکز  -1-6شکل

 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  آبادی های اطراف رومرکز-2-6

ده است. ها به رومرکز زلزله نشان داده شزدیکترین آبادیز نی تعدادی انقشه موقعیت و جداول اطالعات 2-6در شکل 

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

ت روستائی و اد جمعیدا، تعشهرهتا رومرکز بترتیب از نزدیک به دور آمده است. همچنین در جداول سامانه نظیر جداول 

ری درج عات آماه اطالکاطالعات واحدهای مسکونی از نظر تیپ ساختمانی نیز نشان داده شده است. الزم بذکر است 

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

 نفری 175 با جمعیت چهابتری، کیلوم 4 در نفر 357 با جمعیت سنگونهای آبادی، 2-6براساس جدول زیر شکل 

های گستره به یلومتری رومرکز از نزدیکترین آبادیک 4در نفر  28با جمعیت نقاره خانه فیلگاه ، کیلومتری  4 در

 قابل )اطالعات بیشتر و جزئی تر در سامانه سپالهستند دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  رومرکز

 .  برگرفتن است(
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  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  و جدول اطالعاتی تعدادی از آبادی های اطراف رومرکز نقشه موقعیت -2-6شکل

 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله گسل مسبب -7

ای رقومی هن) فایلهای ایراه گسلهبر روی نقش 1-7در شکل  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله رومرکز 

هی گردید. شناسی و مهندسی زلزله( برهم نهای سازمان زمین شناسی و حسامی، خ.، پژوهشگاه بین المللی زلزلهگسله

ب زلزله ن گسل مسبهای مهم دیگر برای تعییبر این اساس گسل احتمالی مسبب زلزله قابل برآورد شد. یکی از داده

شر ها معموال بتدریج منتباشد. این دادهها میرخ داده و نیز استفاده از پسلرزه برای زلزلهاستفاده از سازوکار تعیین شده 

 اده قرار می گیرد.  های زلزله مورد استفهای بعدی گزارششوند که در ویرایشمی

در مجاورت رومرکز  میشان از سگمنت گسلی پیشانی کوهستان  سلگنشان داده شده است که  1-7در شکل 

شده  احمددهدشت استان کهگیلویه و بویر 4.2زلزله د دارد و احتماال جنبائی این گسله موجب رخداد لزله امتداز

 است.
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  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله ی اطراف رومرکز نقشه گسل ها -1-7شکل 

 

 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  لرزه خیزی محدوده رومرکز-8

ن داده های تاریخی و دستگاهی در نقشه نشاخیزی گستره اطراف رومرکز نشان داده شده است. زلزلهرزهل 1-8در شکل 

درجه و  2های تاریخی تا شعاع زلزله باشد.ها از سامانه سپال قابل برگرفتن میاین زلزلهکاتالوگ شده است. فایل 

اده شده نشان د دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2 زلزله مرکزرودرجه در اطراف  1های دستگاهی تا شعاع زلزله

های با بزرگی زلزله 1-8میالدی تا حال حاضر تهیه شده که در شکل  1900های دستگاهی از سال است. کاتالوگ زلزله

ی ایران که خیزوین لرزههای نشود. همچنین براساس دادهکیلومتری اطراف زلزله نشان داده می 100و باالتر در بافر  5

درجه از  1ر شعاع فراهم آمده، د 2006نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از اوایل سال با توسعه شبکه لرزه

نگاری ثبت کننده، معرف های لرزهسال اخیر ارائه شده است که با توجه به تعداد ایستگاه 14های لرزهرومرکز زلزله، زمین

 منطقه اند. خیزی میزان لرزه

 2006از سال  درجه اطراف آن( 1)به شعاع و باالتر در گستره اطراف رومرکز 2.5زلزله با بزرگی  1749 تعداد

ین تعداد اساله( ثبت شده است. از  14)مدت  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  میالدی تا زمان وقوع

در اطراف  4ها کوچکتر از بزرگی لرزهو بقیه زمین 5تا  4ه با بزرگی زلزل 67، تعداد 5.3تا  5لرزه با بزرگی زمین 7

باالئی را  بسیار حدوده رخداد زلزله، لرزه خیزیمتوان مشاهده نمود که می 1-8رومرکز گسترده شده اند. از شکل 

 دارد. 
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  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  یزی گستره اطرافنقشه لرزه خ -1-8شکل 

 

دهدشت استان کهگیلویه و  4.2زلزله  یش لرزه ای گستره رومرکز تا زمان رخدادنتایج پا-9

 بویراحمد

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

شود اما پیش از وقوع، انتظار تغییر رفتار می های بزرگلزلهاطراف آن وجود دارد. تجمع تنش در نهایت منجر به رخداد ز

خیزی ها در ناحیه وجود دارد )البته ممکن است در بعضی موارد هم تغییرات خاصی از نظر رویداد لرزهدر نُرم رخداد زلزله

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

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

های ای بازهشود که در سامانه سپال به تفکیک هر کدام از آنها برها تهیه میبا حذف پسلرزه -2ها کل زلزله -1دوحالت 

 مانی مختلف قابل مشاهده است. هدف در واقع رفتار شناسی نواحی مختلف پیش از وقوع زلزله تاثیرگذار است. ز

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

دهدشت استان کهگیلویه  4.2زلزله کز ناحیه مورد نظر، مختصات رومرکزه است. نقطه مرآن بعنوان نمونه نشان داده شد

گیرد. برای مشاهده نمودارهایی که کیلومتری( اطراف آن را در بر می 100بوده که تا شعاع یک درجه )حدود  و بویراحمد

ها و با حالت با پسلرزهشود که در دو  باشند، به سامانه سپال مراجعهمعرف رژیم لرزه خیزی محدوده رومرکز زلزله می

ها رسم شده است. در های زمانی ماهانه تا چند سال نمودارهای مختلف تعداد و انرژی زلزلهها برای دورهحدف پسلرزه

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

نیز تهیه می شود که معرف تغییرات  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله ومرکز از جمله نقطه ردلخواه و 

 باشد.زمانی ماهانه تعداد رخدادهای لرزه ای می

http://www.sapla.ir/
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 5بازای بازه زمانی  ،این زلزله تا قبل از 4های بزرگتر از زلهشود که در تعداد زلمشاهده می 1-9در نمودار شکل 

یگر مشاهده می و بصورت خفیف و پراکنده در چند بازه زمانی د 1398آذر ماه یمی در مال هنجاریبی ساله گذشته

بوده  6 1395مرداد و شهریور  درنوسان وساناتی بوده که بیشترین دارای ن 4های کوچکتر از ، اما رخداد زلزلهشود

 شود. دیده می 4تر از های کوچکلزلهاد رخداد زهای زمانی دیگر نیز نوسان در تعداست. البته در بازه

دهد. از سال اخیر را بصورت رنگی نشان می 14ها در مدت هیت مپ رخدادهای ماهیانه زلزله نیز نمودار 2-9شکل 

توان بوضوح تعیین نمود و به بی تا زمان رخداد را می 1384ها از سال های با رخداد باالی زلزلهاین نمودارها، ماه

پرتعدادترین ماه  1391اه خرداد مهای بزرگ پی برد. ن لرزهها و بویژه زمیل از وقوع زلزلههای لرزه ای قبهنجاری

 رخداد زلزله های محدوده رومرکزی می باشد. 
 

 
  ده و بویراحمدهدشت استان کهگیلوی 4.2زلزله ساله تا زمان رخداد  5یانه در بازه زمانی تغییرات تعداد رخداد زلزله های ماه -1-9شکل 

 

 
  دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله درجه اطراف رومرکز  1ساله اخیر بشعاع  14نمودار هیت مپ زلزله های  -2-9شکل 

 

 دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 4.2زلزله  پوستر-10

لرزه بصورت پوستر  ات کلی و مهم زمینای از زلزله رخ داده، مرسوم است که در یک برگ، موضوعبا هدف ارائه خالصه

شود. در پوستر زلزله سامانه سپال، موقعیت رومرکز و ارائه گردد. در سامانه سپال نیز پوستر زلزله بطور اتوماتیک تولید می

های محدوده،  دوایر شدت محاسباتی و میزان خسارت احتمالی و خیزی، گسلموقعیت مراکز جمعیتی، توپوگرافی، لرزه
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، همراه با جدول اطالعات کلی زلزله و جدول 2800نامه بندی خطر زلزله آئینی نقشه پهنهقعیت رومرکز بر رومو

دهدشت استان کهگیلویه و  4.2زلزله  ها )در صورت برآورد خسارت برای این زلزله( بصورت یکجا برایخسارت

 (.1-10شود )شکل نشان داده می بویراحمد

  

 
  و بویراحمد ن کهگیلویهدهدشت استا 4.2له زلزپوستر  -1-10شکل
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  پیشنهادات-11

داد زلزله ای محدوده اطراف محل رخخیزی باالی کشور در کل و همچنین پهنه رومرکزی و ریسک لرزهبا توجه به لرزه

 گردد:موارد زیر بعنوان پیشنهادات ارائه می

فتار رمالحظات آموزشی د را حفظ و با رعایت ضرورت دارد در هنگام رخداد زلزله و بعد از آن خونسردی خو -

 ها بود.صحیح در برابر زلزله، مراقب پس لرزه

شور ارتقاء کیفی ساخت و ساز و بویژه کیفیت واحدهای مسکونی شهری و روستائی، یک ضرورت مستمر برای ک -

 ه دنبال شود.ولویت مناطق با خطر باالی زلزله باید بطور پیوستااین امر با  خیز ایران است.لرزه

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

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

ور مقتضی بازنشر نمایند، با این امید که سطح آموزش همگانی رفتار صحیح در ه است را مالحظه و بطبارگذاری شد

 برابر زلزله در کل کشور ارتقاء یابد.

 ه عالقمندان ودیران و کلیمدسان، و اطالعات این گزارش از سامانه سپال قابل برگرفتن است. از همه پژوهشگران، کارشناسان، مهن ها کلیه نقشه"

 "مایند.نرسال ا به ما د در جهت بهبود سطح کیفی سامانه پیشنهادات خود را به ایمیل اعالمی در سامانهعموم مردم تقاضا دار
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 برآورد شدت و خسارت زلزله -1پیوست

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

 شدت زلزله

الوه بر این، ته است. عوابس که شدت زلزله در درجه اول به بزرگی زلزله و فاصله نقطه مورد نظر از رومرکز زلزله واضح است

پال، نقشه سر سامانه ود )دشرایط ساختگاهی و نوع زمین و ساختگاه یک سایت در میزان شدت زلزله در آن سایت موثر خواهد ب

دیدها و راساس بازبزلزله  ساختگاه در مقیاس کشوری قرار داده شده است(. شدتبا هدف حدسی از نوع پراکندگی سنگ و آبرفت 

ها و رخداد زلزله قایق اولیهشود، اما از دیدگاه مدیریت بحران زلزله که بتوان در ساعات و دمشاهدات میدانی دقیقتر برآورد می

دت زلزله شهم است مقادیر محتمل بدست آورد، بسیار م هایرتاز شدت و خساهای بزرگ، برآوردی ولو تقریبی بویژه زمین لرزه

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

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

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

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

حاظ مقاومت صورت گرفته است، به صورت تجربی شدت زمینلرزه با ای از لبندی سادههها، طبقاست. در این مقیاس برای سازه

باشد. از آنجا که انرژی با توجه به اصول گسترش هندسی با فاصله از رومرکز تضعیف انرژی آزاد شده توسط آن مرتبط می

لرزه ارائه برای شدت زمین شده روابط مشابهی رالرزه و انرژی آزاد توان با استفاده از رابطة تجربی بین شدت زمینشود میمی

های سترگ ایران زمین قوانین تضعیف شدت لرزه(  با استفاده از تعداد مشخصی از زمین1381( و ایمانی )1381مرادی ) نمود.

مشخص ا استفاده از بزرگی ب   R  و فاصله از رومرکز  I لرزه لرزه در ایران را مورد مطالعه قرار داده و روابط بین شدت زمینزمین

( بطور مختصر 1381برای دو راستای عمود بر گسل و در امتداد گسل ارائه کرده اند. نوشتار حاضر بیشتر با استناد به کار ایمانی )

 ها دارد. هر چند کهپردازد که اهمیت بسیار باالئی در هنگام رخداد زمین لرزههای شدت و جداول مربوطه میبه شرح بیضوی

ت بازدیدهای میدانی پس از رخداد است ولی داشتن الگوئی اولیه از گستره تحت تاثیر زلزله ابزاری بسیار دقیقترین برآورد شد

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

 .)www.sapla.ir(ددار

باشد. در می 4ول ساس جدما در اینجا از مقیاس شدت مرکالی اصالح شده استفاده می کنیم که در آن درجه بندی شدت بر ا 

ود. بر این تعاریف اولیه ش.. اشاره می و . A ،Bهای ساختمانی مشخص است به تیپ 4درجه بندی شدت، همانطور که از جدول 

 است:زیر نیز آورده شده 

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

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

قابل مر شده که د در جزئیات بگونه ای طراحیاما  ؛مان تقویت شدهساخت ؛خوب تطراحی، ساخت و مال: Bساختمان نوع 

 نیروهای جانبی نمی تواند مقاوم باشد.

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

جانبی در رنظه و از خت رعایت نشدنامرغوب و ضعیف، استانداردهای سا تمصالح ضعیف از قبیل خشت، مال :Dساختمان نوع 

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

 تشریح شدت درجات مرکالی اصالح شده                                                     Iشدت 

4 
ب ای از خوا ست عدهادر شب ممکن  .ستمعدودی قابل احساس ادر طی روز در فضای بسته توسط عده زیادی حس و در فضای باز توسط عده 

ا ساختمان است . در بمیون سنگین ها و دربها سر و صدا می کنند و دیوارها ترک می دهند. زلزله همانند برخورد یک کابیدار شوند . بشقابها.پنجره
 های ایستاده ارتعاش قابل درک است.اتومبیل

5 
های گچ کاری .ته می شوند ها وغیره شکساز خواب بیدار می شوند . برخی از بشقابها . پنجره احساس است . بسیاری زلزله توسط هر فردی قابل

ها متوقف می آونگ ساعت وی شود ساختمان ترک می خورند . اشیای ناپایدار واژگون می گردند . سروصدای درختان و سایر اشیای مرتفع شنیده م
 حرکت زمین لرزه قابل درک است.ه می شوند و امتداد گردند . دربها باز و بست

6 
ند . و قطعات از ابجا می شونگین جسزلزله توسط بسیاری از افراد حس می شود و بسیاری از مردم وحشت زده به فضای باز پناه می آورند . اشیای 

ها ایستند . پنجره نند و یا میزادل قدم می افراد به حالت نامتعت جزئی به بار می آید . ها فرو می ریزند وخساراگچ کاری کنده  می شود . دودکش
 .های کوچک به صدا در می آیند های خشتی و ضعیف ترک برمی دارند و زنگ.دربها و بشقابها شکسته می شوند. ساختمان

7 

ه بمی شود .  اردند وای و ساخته شده فرار می کنند . خسارت بسیار کمی در ساختمانهایی که خوب طراح مردم وحشت زده به فضای باز
ده وارد می های ضعیف و بد طراحی شخسارات قابل مالحظه ای در ساختمان .وارد میگردد های متوسط و معمولی خسارات جزئی و متوسطساختمان

 Cهای نوع انساختم در هاییرکوند.تشامل ترک و فروافتادن گچ کاریها است و آجرهای سست لق می ش Dهای نوع . خسارت به ساختمان شود
ی  خسارت مانی آبرسانهای بزرگ به صدا در می آیند . زهکشهای سی. زنگ . ایستادن مشکل می شود و اثاثیه شکسته می شوند به وجود می آید

 لغزشهای کوچک اتفاق می افتد . . می بینند

8 

های جزئی همراه است و در ریزشبا فرو Cمعمولی نوع  هایت و در ساختمانخسارت در ساختمانهایی که طراحی ویژه شده اند بسیار جزئی اس
ها و ها .دیوارها .ستونهای ساختمان پرتاب می شوند . دودکشهای جداکننده به خارج از قاببسیار شدید است دیوار Dهای ضعیف نوع ساختمان
سه و گل به می شود. ما می گردند تغییراتی در سطح آبها ایجاد اشیای سنگین واژگون ها و سنگهای یادبود سقوط می کنندهای کارخانهدودکش

ب و درجه آهای مالیم ایجاد می شود تغییراتی در های مرطوب و شیبمقدار کم بیرون زده می شود رانندگی مشکل می گردد ترکهایی در زمین
 های درختان شکسته می شوند.حرکت می کنند و شاخهدار بر روی سطح پی  های اسکلتها و چاهها ایجاد می شود . خانهحرارت چشمه

9 

های اسکلتی خوب طراحی شده کج می شوند . ژه شده اند ،ایجاد می شود ساختمانهایی که طراحی ویخسارت قابل مالحظه ای در ساختمان
مردم  روحشت عمومی برزمینی شکسته شوند.زی خطوط لوله می گردد .های آشکار در زمین ایجاد ساختمان بر روی پی تغییر مکان می دهد ترک

ن وارد می گردد و گاهی کامالُ فرو می ریزند . خسارت سنگی Cهای نوع ویران می گردند و بر ساختمان Dهای نوع غالب می شود . ساختمان
 ند.اسه و گل بیرون می آیم. در مناطق آبرفتی خسارت جدی می بینند و خسارت اساسی به پی وارد می گردد  Bهای نوع ساختمان

10 

رکهای بزرگی های اسکلت دار بنایی به همراه پی ویران می شوند .در زمین تهای چوبی خوب ساخته شده ویران می شوند ،بسیاری از سازهسازه
.آب سروصداهای ق می افتنداتفا های مالیمنه و شیبایجاد می گردد .خطوط راه آهن کج می شوند .زمین لغزشهای قابل مالحظه ای در کنار رودخا

ها ا و رودخانهزن و کانالههای بزرگ اتفاق می افتد و آب از مخازیادی می کند خسارات جدی به سدها و مخازن وارد می گردد. در زمین ، لغزش
 ها و غیره بیرون ریخته می شود.دریاچه

11 
ج وط راه آهن به شدت کمی شوند.خط زیرزمینی کامالً غیر قابل استفاده ردند . خطوط لولهُ د . پلها ویران می گها کمی استوار باقی می ماننساختمان

 های نرم ایجاد می شود.می شوند . زمین باتالقی می شود . لغزشهایی در زمین

 ی گردندمسنگهای بزرگ جابجا خسارت کلی . امواج بر روی سطح زمین مشاهده می شوند . اشیا به هوا پرتاب می شوند و  12
 

 برآورد خسارت زلزله

ت. در گزارش ستوار اسباتی اش برآوردهای میدانی )که دقیقتر می باشد( و محاسور برآورد خسارت نیز بطور عمده بر دو

پس ده و سزه را حدس های کاهیدگی و به مرکزیت نقطه رومرکز، ابتدا شتاب زلزلو در سامانه سپال، ما بر اساس مدل

خمینی ه تعداد تب مسکونی ی شکنندگی درصد خسارت را تخمین و در نهایت با داشتن آمار واحدهایهابراساس منحنی

سامانه  کانیسم درمتوان دست پیدا کرد. این می واحدهای مسکونی تخریب شده در مراکز جمعیتی اطراف رومرکز زلزله

ن قبیل ست که ایادیهی نجام می شود. بست، بطور اتوماتیک اسپال بدلیل اینکه محاسبات آن بطور دستی وقت گیر ا

ه ه انتظار می رود کهای میدانی نتایج کار را تدقیق می کند. البتها در کلیه کشورها، بطور تقریبی بوده و برداشتبرآورد

 شدت بیشتری را احساس کرده باشند. نرم  هایمراکز جمعیتی واقع بر خاک

 


