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 پیشگفتار
تندی ود که مسشر می گزارش مخاطرات بویژه مخاطرات تاثیرگذار با این هدف توسط مولف و همکاران تهیه و منتش

 تابوده وجود ند، ممی پوشا نح راقابل اتکا از آنها پس از گذشت زمانی چند که معموال غبار فراموشی، ابعاد حوادث و سوا

ن نکات مثبت دامه بتواادر   درس ها و تجربیات آن قابل مرور و ارزیابی مجدد باشد. نقاط ضعف و قوت ها ثبت گردد تا

، دانشجویان ارشناسانان، کمدیریتی، آموزشی، عملکردی و ... را تقویت و کاستی ها را برطرف نمود. همچنین پژوهشگر

 ا بنمایند.رای الزم هفاده ز و عالقمندی به این اسناد ارزشمند رجوع کرده و استو عالقمندان بتوانند در صورت نیا

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

هات امنه توجدطرات کار است. معموال با وقوع مخاعمومی ما از درس های آموخته شده از حوادث ضعیف و فراموش

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

ر آید مکتوب د ش هایکه رخداد حوادث تا حد امکان مستند و بصورت گزار جهانی است. این خصوصیت الزام می کند

 تا در ادامه قابل استفاده باشد. 

گاه  ه آنراه تهی بر سر بدلیل مشکالتاز طرفی باید اذعان نمود که تدوین گزارش کار زمان بر و وقت گیری است و 

لی مدر سطح  بحران زا ا به وقوع مخاطرات سترگ وتنهتهیه و تدوین آن نیاز ضروری بی پاسخ مانده و کار و این 

 – وریف زارشگشد تا سازوکار تسهیل کننده ای برای تدوین  محدود می شود. براین اساس ضرورت احساس می

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

مخاطره  ان چندین) از می، با هدف ارائه سریع گزارش زلزله هایکارشناس ایده پردازی و مشورت با گروه هایپس از 

که هم  دیدندازی گرا، راه سپالسامانه پایش لرزه ای ایران،  ،اولویت دار( از یک طرف و پایش روند رخداد زلزله ها

ین ا. ده استشبدیل ان تو پایش زلزله های ایر گیریدر امر گزارش دهی، گزارش نسبتا مناسب به سامانه ای اکنون 

ط و اتوماتیک عات برخاطال و سامانه قابلیت های متعددی دارد که عالقمندان می توانند با مراجعه به آن از امکانات

دسترسی،  راه های نقل و هواشناسی محل وقوع زلزله، مورفولوژی، زمین شناسی، لرزه شناسی، حمل و آن نظیر  متعدد

 یند.تفاده نمااسآنها  مرتبط خسارت همراه با نقشه هایشدت و برآورد نتایج اف، ساخت و ساز و مراکز جمعیتی اطر

ولیه رخداد ار لحظات ار آن ددو با استفاده از چند خروجی اولویت  سامانه سپال های برخط خروجیقابلیت ها و بر اساس 

 تهیه شده است که امید بویراحمددوگنبدان استان کهگیلویه و  5.2 زلزلهحاضر برای مقدماتی  –فوری  گزارشزلزله، 

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

 

 و همکاران بیت اللهی                                                                                      
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 بویراحمد و کهگیلویه استان دوگنبدان 5.2 زلزلهکلیاتی از -1

 در هگیلویه و بویراحمددوگنبدان استان ک 5.2زلزله  به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 اننش ، در شکلاف آنرومرکز و اطر مشخصاتموقعیت و جانمائی شده است، رخ داد،  1-1محدوده ای که در شکل 

 کنار ر جدول( نیز دمر مستقیبطو)تا تهران از چند مرکز جمعیتی مهم اطراف و فاصله رومرکز این زلزله  داده شده است.

 شکل نشان داده شده است.

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

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

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

 مرکالی اصالح شده آمده است.

 10در عمق  13:11:27ساعت  1399-3-4 یکشنبه ، روزلویه و بویراحمددوگنبدان استان کهگی 5.2 زلزله

 44کیلومتری سردشت)خوزستان( و  42کیلومتری دوگنبدان)کهگیلویه و بویر احمد(،  14کیلومتری و بفاصله 

  تعدادو فاصله مراکز جمعیتی اطراف از آن، زلزله با توجه به بزرگی کیلومتری چرام)کهگیلویه و بویر احمد( رخ داد. 

  قرارگرفته اند.  این زمین لرزه "قابل مالحظه" تحت تاثیر( 1395نفر )آمار  1061  ی در حدودآبادی و جمعیت 6

 

 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله ده رومرکز شرایط آب و هوائی محدو -2

دوگنبدان استان  5.2زلزله حدوده رومرکز برخط ماطالعات هواشناسی ، windyسایت داده های مندرج در  براساس

، این اطالعات از زمان مراجعه به سایت نشان داده شده است 1-2و در شکل  شده برگرفته کهگیلویه و بویراحمد

برای چند روز  )بعنوان پیش بینی وضعیت آب و هوای منطقهاز آن بعدروز  5تا ی) متناسب با زمان رخداد زلزله( و ویند

بصورت پیش مد نظر قرار گرفته و ( آتی بعد از رخداد با هدف اتخاذ تمهیدات الزم در مدیریت بحران زلزله رخ داده

 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد و جدول مشخصات کلی آن 5.2نقشه موقعیت رومرکز زلزله  -1-1شکل
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، بارندگی، بارش برف و گرمبسیار هوای  سرما و یخبندان، فرض است. در زمان رخداد زلزله، اطالع از وضعیت هوا،

از سامانه سپال می توان برای این منظور  ،موثر می باشدمهم و آن در امر مدیریت بحران و امداد و نجات نظیر مواردی 

 آتی نیزبرای روزهای زمان رخداد زلزله بر عالوه ومرکز را گستره ربه سایت ویندی متصل شد و اطالعات هواشناسی 

در زمان اخذ اطالعات  ی هواخروجی دمابعنوان نمونه و شامل  1-2شکل بدست آورد.  بصورت پیش بینی وضعیت هوا

 است. آتی بعد زمان مراجعه به سایت از سایت مذکور و نمودار زیر آن پیش بینی وضعیت دما و بارندگی برای یک هفته

 االی صفردرجه ب 39 ،در زمان رخداد ستان کهگیلویه و بویراحمددوگنبدان ا 5.2رومرکز زلزله  دمای هوای محدوده

 .درجه سانتیگراد خواهد بود 43تا  27بین  بعد رخداد شبانه روز 5و تغییرات آن در طی  بوده

 

دوگنبدان استان  5.2 شرایط توپوگرافیکی و مسیرهای دسترسی محدوده رومرکز زلزله -3

 کهگیلویه و بویراحمد

شان ن لزلهگستره رومرکزی ز ناهمواری های محدوده وقوع زلزله و اطراف آن و نیز مسیرهای مواصالتی 1-3در شکل 

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

 نگ، لغزشسریزش  از احتمالبرآوردی اولیه موقعیت 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 

 از نظرر تباال نسبی طرخمی توان مراکز جمعیتی در معرض  دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله اطراف 

 لیه وقوع زلزلهزمان او ویژه دراین ارزیابی ها برا بصورت تخمینی و کلی تعیین کرد.  مورفولوژیکی و آب و هوائیشرایط 

ب و هوائی را نشان می دهد و نقشه که شرایط آ 1-2تلفیق نقشه شکل توصیه می شود با و  مهم و مورد نیاز است

اد و دد در امددگی مسیرها و مشکالت تربارندگی و لغزننیاز مردم تحت اثر زلزله، شرایط  نوع در خصوص ،1-3شکل 

 تما پیش بینی های الزم بعمل آید.ح ،از نظر انسداد مسیر جاتن

ر با محدوده رومرکزی زلزله و مراکز جمعیتی اطراف آن در گستره ای ناهمواکه  می توان استنباط نمود 1-3از شکل 

ریزش  ز نقاطشیب دامنه ای متغیر قرار گرفته اند. احتمال داده می شود در اثر ارتعاش ناشی از زلزله، در بعضی ا

 . باشد صورت گرفته لغزش زمین رخ داده  و انسداد موضعی مسیرهای مواصالتییا سنگ 

 
 عد رخدادبروز  5دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد و پیش بینی دما برای  5.2وائی محدوده رومرکز زلزله هشرایط آب و  -1-2شکل
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 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله دسترسی به نقطه رومرکز  -4

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

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

کت به نقطه رومرکز یا مراکز بصورت برخط و در سامانه، از روی نقشه می توان از هر نقطه دلخواه بعنوان مبداء حر

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

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

 است. 

، در زمان مراجعه به دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله نقطه رومرکز  از غرب تهران تا

 دقیقه با خودرو  طول زمان حرکت خواهد بود.  3ساعت و  11سایت)براساس ترافیک موجود که متغیر است( 

 

  دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد و اطراف آن 5.2ری و مسیرهای دسترسی گستره رومرکز زلزله نقشه ناهموا -1-3شکل

 راندوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد از ته 5.2نقشه مسیر دسترسی به رومرکز زلزله  -1-4شکل

http://www.sapla.ir/
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  دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله مراکز جمعیتی اطراف رومرکز -5

رومرکز  تی اطرافجمعی مراکزبا هدف اطالع از جمعیت تحت تاثیر و اتخاذ تمهیدات امداد و نجات و مدیریت بحران 

اضح است و ده است.شرده سمت آوزلزله در دو بخش شهری و روستائی همراه با نقشه و جداول اطالعاتی آنها در این ق

 ص اقداماتی در خصوم گیرکه با اطالع اولیه از تعداد جمعیت و ابعاد مراکز جمعیتی اعم از شهری و روستائی تصمی

 منطقی تر و بر مبنای اطالعات خواهد بود مدیریتی و امداد و نجات

 مراکز جمعیتی شهری -1-5

ه اده شدلزله نشان درومرکز ز نزدیک مراکز شهری اطرافعدادی از تنقشه موقعیت و جداول اطالعاتی  1-5در شکل 

اکسل  ولادنین در جست. همچبترتیب آمده ازلزله نیز است. در جدول زیر نقشه موقعیت مراکز شهری، فاصله تا رومرکز 

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

تنی( و فاقد بوالدی و کلت ف، تعداد واحدهای اسکلت دار) شامل اسمرکز آمار ایران بر اساس آمار است، در این جداول

نامیده  نائی نیزهای بکه اصطالحا واحد ،اسکلت)ساختمان های با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...(

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

 وارده را خواهد داد. محتمل خسارت 

ام چرکیلومتری و  42نفر در  6912با جمعیت  سردشتکیلومتری،  14نفر در  96728 باجمعیتدوگنبدان شهرهای 

 زله هستند.، نزدیکترین شهرهای منطقه به رومرکز زلاز رومرکز زلزله کیلومتری 44نفر در فاصله  15218با جمعیت 

 
 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2معیتی شهری اطراف رومرکز زلزله جنقشه موقعیت مراکز  -1-5شکل
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 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویر احمد 5.2زلزله   آبادی های اطراف رومرکز-2-5

ست. اان داده شده رومرکز زلزله نشبه  آبادی هانزدیکترین عاتی تعدادی از یت و جداول اطالنقشه موقع 2-5در شکل 

آبادی ها، ، فاصله هقابل مشاهده می باشد. در جدول زیر نقش (www.sapla.ir)لیست کامل آبادی ها در سامانه سپال

، تعداد هرهاجداول ش رنظی اکسل سامانه ولاآمده است. همچنین در جد از نزدیکترین به دور فاصله تا رومرکز بترتیب

ست که م بذکر ا. الزجمعیت روستائی و اطالعات واحدهای مسکونی از نظر تیپ ساختمانی نیز نشان داده شده است

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

با  د لیشترسعادت آبانفری،  26با جمعیت خلف آباد لیشتر کیلومتری،  5نفر در  318با جمعیت دژسلیمان آبادی های 

استان  ندوگنبدا 5.2ادی های گستره به رومرکز زلزله کیلومتری رومرکز از نزدیکترین آب 6نفری در  294جمعیت 

 ستند.  ه کهگیلویه و بویراحمد

 

 
 احمددوگنبدان استان کهگیلویه و بویر 5.2زله آبادی های اطراف رومرکز زل طالعاتی تعدادی ازو جدول ا نقشه موقعیت -2-5شکل
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  دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2 زلزلهو خسارت شدت برآورد -6

لی مبانی طور اجمازارش، ب)در انتهای این گاست تخمینقابل بر اساس روابط تجربی، شدت زلزله و خسارت احتمالی آن 

، نوع ز رومرکزااصله فده شده است(. شدت زلزله به بزرگی زلزله، تخمین شدت و خسارت بر اساس بزرگی زلزله آور

یکرد تخمین با رو و ق تردقی ساختگاه، جهت یافتگی و مواردی مانند این وابسته است که با توجه به فقدان اطالعات

 –جربی بزرگی ت ز روابطاده ابر اساس مطالعات متعدد انجام یافته و با استف ،تقریبی و اولیه خسارت در سامانه سپال

مفید و  لیه رخدادکه در لحظات او بعمل آمدهتخمین شدت و خسارت  ، درصد خسارت –شدت و شتاب تخمینی زلزله 

 است.مورد نیاز 

و  نقشهحاسبه گردید. شدت و خسارت منیز  دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله بر همین اساس برای 

رگی صورت کوچک بودن بز ده است. دربرای مراکز شهری و روستائی نشان داده ش 1-6شکل  جداول مرتبط با آن در

 ود. بواهد خزلزله، شدت نامحسوس و خسارتی محاسبه نخواهد شد، در آنصورت جداول مراکز جمعیتی خالی 

 30 اعتا شع 5در حوالی رومرکز و شدت  6 ، شدت محسوسدوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله برای 

، شهب کل تاوه شیآسعادت آباد لیشتر، کیلومتری از زلزله محاسبه شده و خسارت برای آبادی های دژسلیمان، 

ی این در عکس های انتها خسارت پائین برآورد می شود. بادلیشترآخلف ، شمس عرب عبدالهی، سادات اباد لیشتر

 (.1-6شکل ) زش بر روی جاده ها می باشدگزارش خسارت ها شامل ترک خوردگی دیوارها، ریزش نما و سنگ ری

 
 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2راکز جمعیتی تحت تاثبر زلزله منقشه شدت و  -1-6شکل
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ت کز تحقیقانگاری مرشتاب استفاده از مقادیر شتاب ثبت شده توسط ایستگاه های شبکه ،یکی از داده های مهم و مفید

بود.  بی خواهدبط تجرمراتب دقیقتر از روانتایج آن براه، مسکن و شهرسازی برای برآورد شدت و خسارت است که 

رخط باشند. با بصورت گاه هتعدادی از ایستگاه های این شبکه برخط شده اند و تالش بر اینست که بتدریج تمامی ایست

وگنبدان استان کهگیلویه و د 5.2زلزله در اطراف رومرکز نقشه توزیع ایستگاه های شبکه شتابنگاری  2-6شکل در 

زلزله نشان  ا رومرکزترتیب تبو فاصله آنها  ی نزدیکترایستگاه هاتعدادی از  در جدول زیر نقشه، اطالعاتو  بویراحمد

 داده شده است. 

ا توجه به بد و می باش اکالندوگنبدان، آرو، باب نزدیکترین ایستگاه های  شتابنگاشتی به رومرکز زلزله، ایستگاه های

وین این تا لحظه تد، مقادیر شتاب برای این زمین لرزه دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله بزرگی 

 . می باشد 1-6جدول گزارش بقرار 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 
 یه و بویراحمددوگنبدان استان کهگیلو 5.2شتابنگاشتی اطراف زلزله  ایستگاه های -2-6شکل

 بویراحمد ویلویه دوگنبدان استان کهگ 5.2ایستگاه های شتابنگاشتی اطراف زلزله یشینه شتاب های ب -1-6جدول
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ان استان کهگیلویه و دوگنبد 5.2بر مبنای رکوردهای ایستگاه های شبکه شتابنگاری، نقشه هم شتاب برای زلزله 

ع نوعالوه بر نزدیکی ایستگاه ها به رومرکز زلزله، نشان داده شده است.  3-6بویراحمد تهیه گردید که در شکل 

 د. هد بوساختگاه و امتداد آن نسبت به گسیختگی گسل مسبب نیز در مقادیر شتاب ثبت شده موثر خوا

 .ده است که دو ایستگاه دوگنبدان و بابا منیر بیشترین مقادیر شتاب را ثبت کرده اندشنشان داده  3-6در شکل 

سانتیمتر بر  141کیلومتری از رومرکز زلزله عدد  12ایستگاه دو گنبدان در استان کهگیلویه و بویر احمد  و در فاصله 

تر بر مجذور سانتیم 16کیلومتری از رومرکز عدد  63مجذور ثانیه و ایستگاه بابا منیر در استان فارس و در فاصله 

  ثانیه را ثبت کرده است. نوع پراکنش شتاب معرف میرائی باالی شتاب در گستره است. 

 

 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله گسل مسبب -7

ین سله های سازمان زمه گسله های ایران) فایل های رقومی گبر روی نقش 1-7شکل دوگنبدان در  5.2رومرکز زلزله 

سل گین اساس اد. بر برهم نهی گردیشناسی و حسامی، خ.، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله( 

ازوکار سفاده از لزله استزیکی از داده های مهم دیگر برای تعیین گسل مسبب . شدد ورمسبب زلزله قابل برآاحتمالی 

ر تشر می شوند که دتدریج منال بوتعیین شده برای زلزله رخ داده و نیز استفاده از پسلرزه ها می باشد. این داده ها معم

  ویرایش های بعدی گزارش های فوری مورد استفاده قرار می گیرد. 

 
 اس مقادیر ایستگاه های شتابنگاشتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برایشه هم شتاب بر اسنق -3-6شکل

 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله  
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رومرکز زلزله امتداد ان در مجاورت پیشانی کوهست گسل سگمنت هائی ازکه شده است داده  نشان 1-7در شکل 

هگیلویه کدوگنبدان استان  5.2زلزله موجب رخداد  MMFقطعه گسلی  از سامانه گسلی دارند و احتماال جنبائی آن 

 شده است. و بویراحمد

 

 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله لرزه خیزی محدوده رومرکز -8

ن نقشه نشا ستره اطراف رومرکز نشان داده شده است. زلزله های تاریخی و دستگاهی درگلرزه خیزی  1-8در شکل 

 رگرفتن می باشد.شده است. فایل اکسل این زلزله های از سامانه سپال قابل ب داده

دوگنبدان استان  5.2زلزله کز درجه در اطراف رومر 1درجه و زلزله های دستگاهی تا شعاع  2زلزله های تاریخی تا شعاع 

دی تا حال حاضر تهیه میال 1900کاتالوگ زلزله های دستگاهی از سال  نشان داده شده است. کهگیلویه و بویراحمد

می شود. همچنین  کیلومتری اطراف زلزله نشان داده 100و باالتر در بافر  5زرگی بزلزله های با  1-8شده که در شکل 

ز اوایل سال اه تهران انشگادبراساس داده های نوین لرزه خیزی ایران که با توسعه شبکه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک 

تعداد با توجه به  ده است کهشارائه  سال اخیر 14درجه از رومرکز زلزله، زمین لرزه های  1فراهم آمده، در شعاع  2006

 لرزه خیزی منطقه اند. میزان ایستگاه های لرزه نگاری ثبت کننده، معرف 

 5.2لزله ززمان وقوع  تا میالدی 2006از سال  و باالتر در گستره اطراف رومرکز 2.5زلزله با بزرگی  2190تعداد 

و  5رگی زمین لرزه با بز 10است. از این تعداد  شده ثبت ساله( 14)مدت دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد

ده شده اند. از در اطراف رومرکز گستر 4و بقیه زمین لرزه ها کوچکتر از بزرگی  5تا  4زلزله با بزرگی  92 و باالتر

 لرزه خیزی بسیار باالئی را دارد.  رخداد زلزله، حدودهممی توان مشاهده نمود که  1-8شکل 

 ستان کهگیلویه و بویراحمددوگنبدان ا 5.2نقشه گسل های اطراف رومرکز زلزله  -1-7شکل
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 ستان کهگیلویه و بویراحمددوگنبدان ا 5.2نقشه لرزه خیزی گستره اطراف زلزله  -1-8شکل

 

دوگنبدان استان کهگیلویه و  5.2زلزله نتایج پایش لرزه ای گستره رومرکز تا زمان رخداد -9

 بویراحمد

لرزه ای و رژیم لرزه خیزی گستره رومرکز و  پیش از وقوع زمین لرزه های تاثیرگذار، احتمال بروز بی هنجاری در رفتار

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

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

، امکان پایش لرزه ای برای نقطه مورد نظر با وارد نمودن www.sapla.irخیزی ناحیه 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 

با حذف پسلرزه ها تهیه می شود که در سامانه سپال به تفکیک هر کدام از آنها برای بازه  -2کل زلزله ها  -1دوحالت 

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

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

دوگنبدان استان  5.2زلزله نشان داده شده است. نقطه مرکز ناحیه مورد نظر، مختصات رومرکز بعنوان نمونه آن 

اهده برای مشکیلومتری( اطراف آن را در بر می گیرد.  100بوده که تا شعاع یک درجه ) حدود  کهگیلویه و بویراحمد

نمودارهایی که معرف رژیم لرزه خیزی محدوده رومرکز زلزله می باشند، به سامانه سپال مراجعه شود که در دو حالت با 

پسلرزه ها و با حدف پسلرزه ها برای دوره های زمانی ماهانه تا چند سال نمودارهای مختلف تعداد و انرژی زلزله ها 

پایش لرزه ای عالوه بر نمودارهای خطی هیت مپ رخدادهای لرزه ای نیز در سامانه سپال و در قسمت رسم شده است. 

دوگنبدان استان کهگیلویه و بویر احمد نیز تهیه می شود که  5.2برای هر نقطه دلخواه و از جمله نقطه رومرکز زلزله 

 معرف تغییرات زمانی ماهانه تعداد رخدادهای لرزه ای می باشد.

http://www.sapla.ir/
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 5زمانی  بازهبازای تا قبل از این زلزله  4از بزرگتر عداد زلزله های تدر شود که  مشاهده می 1-9در نمودار شکل 

ساناتی بوده دارای نو 4، اما رخداد زلزله های کوچکتر از بروز نکرده استساله گذشته بی هنجاری قابل مالحظه ای 

نیز دیگر  در بازه های زمانی بوده است. البته 1396 ماهو اسفند 1395ماه  آذرکه بیشترین تعداد رخداد نیز در 

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

ا از ی زلزله هسال اخیر را بصورت رنگی نشان می دهد. از این نمودارها، ماه های با رخداد باال 14زلزله ها در مدت 

 وله ها وقوع زلزرا می توان بوضوح تعیین نمود و به بی هنجاری های لرزه ای قبل از  تا زمان رخداد 1384سال 

  .بویژه زمین لرزه های بزرگ پی برد

در  2.6 یدوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد، پیشلرزه ای با بزرگ 5.2شایان ذکر است، پیش از رخداد زلزله 

   ومتری در منطقه رخ داده است.کیل 12در عمق  1399-03-03روز  23:41:39ساعت 

 

 

 
 ساله تا زمان رخداد 5و بزرگتر و کوچکتر از آن در بازه زمانی  4اد رخداد زلزله های با بزرگی تغییرات تعد -1-9شکل

 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2زلزله 

 

 

 

 ان استان کهگیلویه و بویراحمد دوگنبد 5.2درجه اطراف رومرکز زلزله  1ساله اخیر بشعاع  14نمودار هیت مپ زلزله های  -2-9شکل
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 کهگیلویه و بویراحمددوگنبدان استان  5.2زلزله پوستر -10

صورت ب ن لرزهم زمی، مرسوم است که در یک برگ، موضوعات کلی و مهرخ داده زلزله از با هدف ارائه خالصه ای

، موقعیت نه سپالساما زلهوستر زلدر پ. پوستر زلزله بطور اتوماتیک تولید می شودنیز ارائه گردد. در سامانه سپال  پوستر

رت یزان خسامحاسباتی و دوایر شدت م ، حدودهمگسل های ، لرزه خیزی، توپوگرافی، تیرومرکز و موقعیت مراکز جمعی

جدول اطالعات کلی زلزله و  ، همراه با2800احتمالی و موقعیت رومرکز بر روی نقشه پهنه بندی خطر زلزله آئین نامه 

نبدان استان کهگیلویه و دوگ 5.2برای زلزله  جدول خسارت ها) در صورت برآورد خسارت برای این زلزله( بصورت یکجا

 (.1-10)شکل می شودنشان داده  بویراحمد

 

 
 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2پوستر زلزله  -1-9شکل
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  پیشنهادات-11

اد محل رخد افه اطرو ریسک لرزه ای محدودهمچنین پهنه رومرکزی با توجه به لرزه خیزی باالی کشور در کل و 

 زلزله موارد زیر بعنوان پیشنهادات ارائه می گردد:

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

 صحیح در برابر زلزله، مراقب پس لرزه ها بود.

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

 ود.کشور لرزه خیز ایران است. این امر با اولویت مناطق با خطر باالی زلزله باید بطور پیوسته دنبال ش

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

آموزشی رفتار صحیح در برابر زلزله که در سامانه سپال، گزارش درخواست می شود که کالکت های 

www.sapla.ir   بارگذاری شده است را مالحظه و بطور مقتضی بازنشر نمایند، با این امید که سطح آموزش

 همگانی رفتار صحیح در برابر زلزله در کل کشور ارتقاء یابد.

ن، ات این گزارش از سامانه سپال قابل برگرفتن است. از همه پژوهشگران، کارشناساکلیه نقشه و اطالع -

 ات خودمهندسان، مدیران و کلیه عالقمندان و عموم مردم تقاضا دارد در جهت بهبود سطح کیفی سامانه پیشنهاد

 را به ایمیل اعالمی در سامانه ارسال نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sapla.ir/
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 دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد 5.2له عکس های از زلز-12
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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

وه بر این، ه است. عالوابست نظر از رومرکز زلزلهواضح است که شدت زلزله در درجه اول به بزرگی زلزله و فاصله نقطه مورد 

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

ازدیدها و به براساس زلزل پراکندگی سنگ و آبرفت با هدف حدسی از نوع ساختگاه در مقیاس کشوری قرار داده شده است(. شدت

و  ه رخداد زلزله هاقایق اولیت و دمشاهدات میدانی دقیقتر برآورد می شود، اما از دیدگاه مدیریت بحران زلزله که بتوان در ساعا

شدت  ست مقادیرامهم  بویژه زمین لرزه های بزرگ، برآوردی ولو تقریبی از شدت و خسارت های محتمل بدست آورد، بسیار

ده و شدت کار ش –زرگی بنخست رخداد برآورد گردد. بر این اساس در سطح جهانی روابط مختلفی بین زلزله در همان لحظات 

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

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

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

ای از لحاظ مقاومت صورت گرفته است، به صورت تجربی شدت بندی سادهها، طبقهمعروف است. در این مقیاس برای سازه

له از رومرکز سی با فاصرش هندآزاد شده توسط آن مرتبط می باشد. از آنجا که انرژی با توجه به اصول گستزمینلرزه با انرژی 

ی شدت زمینلرزه هی را برامشاب تضعیف می شود می توان با استفاده از رابطة تجربی بین شدت زمینلرزه و انرژی آزاد شده روابط

 ارائه نمود.

ا استفاده از تعداد مشخصی از زمین لرزه های سترگ ایران زمین قوانین تضعیف شدت (  ب1381( و ایمانی )  1381مرادی )

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

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

به شرح بیضوی ها ی شدت و جداول مربوطه می پردازد که اهمیت بسیار باالئی در هنگام رخداد زمین لرزه ها دارد. هر چند که 

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

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

WWW.SAPLA.IR). 

. در اشدبمی  4دول ساس جما در اینجا از مقیاس شدت مرکالی اصالح شده استفاده می کنیم که در آن درجه بندی شدت بر ا 

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

 زیر نیز آورده شده است:

ر دی شده که ه ای طراح: طراحی، ساخت و مالط ساختمان مناسب؛ ساختمان تقویت شده در جزئیات و به گون Aساختمان نوع 

 .ل شده اندر متصای جانبی مقاوم باشد و اجزا ساختمان با استفاده از فوالد و بتن و ... به یکدیگمقابل نیروه

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

 نیروهای جانبی نمی تواند مقاوم باشد.

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

ر جانبی دظرشده و از نمصالح ضعیف از قبیل خشت، مالط نامرغوب و ضعیف، استانداردهای ساخت رعایت ن : Dساختمان نوع 

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

شدت 

I 
 مرکالی اصالح شدهتشریح شدت درجات 

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

ورد یک کامیون مانند برخهلزله زای از خواب بیدار شوند . بشقابها.پنجره ها و دربها سر و صدا می کنند و دیوارها ترک می دهند. 
 ختمان است . در اتومبیل های ایستاده ارتعاش قابل درک است.سنگین با سا

5 
ه می شوند . گچ غیره شکستوه ها زلزله توسط هر فردی قابل احساس است . بسیاری از خواب بیدار می شوند . برخی از بشقابها . پنجر

ه می شود و رتفع شنیدای من و سایر اشیکاری های ساختمان ترک می خورند . اشیای ناپایدار واژگون می گردند . سروصدای درختا
 ت.آونگ ساعتها متوقف می گردند . دربها باز و بسته می شوند و امتداد حرکت زمین لرزه قابل درک اس

6 

بجا می شوند . اج اشیای سنگین .زلزله توسط بسیاری از افراد حس می شود و بسیاری از مردم وحشت زده به فضای باز پناه می آورند 
ادل قدم می زنند الت نامتعحد به ت از گچ کاری کنده  می شود . دودکش ها فرو می ریزند وخسارات جزئی به بار می آید . افراو قطعا

ای کوچک به هند و زنگ ی دارو یا می ایستند . پنجره ها .دربها و بشقابها شکسته می شوند. ساختمان های خشتی و ضعیف ترک برم
 .صدا در می آیند 

7 

د می شود . ه اند وارخته شدفرار می کنند . خسارت بسیار کمی در ساختمانهایی که خوب طراحی و سا شت زده به فضای بازمردم وح
ف و بد ن های ضعیاختماخسارات قابل مالحظه ای در س .به ساختمان های متوسط و معمولی خسارات جزئی و متوسط وارد میگردد

جرهای سست لق می شامل ترک و فروافتادن گچ کاریها است و آ Dان های نوع . خسارت به ساختم طراحی شده وارد می شود
رگ به . زنگ های بز شوند . ایستادن مشکل می شود و اثاثیه شکسته می به وجود می آید Cساختمان های نوع  در شوند.ترک هایی

 می افتد . لغزشهای کوچک اتفاق . صدا در می آیند . زهکشهای سیمانی آبرسانی  خسارت می بینند

8 

با فروریزش های جزئی همراه  Cخسارت در ساختمانهایی که طراحی ویژه شده اند بسیار جزئی است و در ساختمان های معمولی نوع 
وند . مان پرتاب می شبسیار شدید است دیوار های جداکننده به خارج از قاب های ساخت Dاست و در ساختمان های ضعیف نوع 

ردند ژگون می گین وادیوار ها و دودکش های کارخانه ها و سنگهای یادبود سقوط می کنند اشیای سنگدودکش ها .ستون ها .
ر زمین های دترکهایی  گردد تغییراتی در سطح آبها ایجاد می شود. ماسه و گل به مقدار کم بیرون زده می شود رانندگی مشکل می

سکلت دار بر انه های اود . خدرجه حرارت چشمه ها و چاهها ایجاد می شمرطوب و شیب های مالیم ایجاد می شود تغییراتی در آب و 
 روی سطح پی حرکت می کنند و شاخه های درختان شکسته می شوند.

9 

ده کج وب طراحی شژه شده اند ،ایجاد می شود ساختمان های اسکلتی خخسارت قابل مالحظه ای در ساختمان هایی که طراحی وی
کسته یرزمینی شوله زلوی پی تغییر مکان می دهد ترک های آشکار در زمین ایجاد می گردد . خطوط می شوند . ساختمان بر ر

خسارت سنگین وارد  Cوع ویران می گردند و بر ساختمان های ن Dشوند.وحشت عمومی بر مردم غالب می شود . ساختمان های نوع 
ه پی وارد می گردد . در رت جدی می بینند و خسارت اساسی بخسا Bمی گردد و گاهی کامالُ فرو می ریزند . ساختمان های نوع 

 مناطق آبرفتی ماسه و گل بیرون می آیند.

10 

.در زمین  ن می شوندویرا سازه های چوبی خوب ساخته شده ویران می شوند ،بسیاری از سازه های اسکلت دار بنایی به همراه پی
ی مالیم و شیب ها ودخانهرشوند .زمین لغزشهای قابل مالحظه ای در کنار ترکهای بزرگی ایجاد می گردد .خطوط راه آهن کج می 

رگ اتفاق زش های بز، لغ اتفاق می افتند.آب سروصداهای زیادی می کند خسارات جدی به سدها و مخازن وارد می گردد. در زمین
 ود.می افتد و آب از مخازن و کانالها و رودخانه ها دریاچه ها و غیره بیرون ریخته می ش

11 
 می شوند.خطوط راه ل استفادهر قابساختمان ها کمی استوار باقی می مانند . پلها ویران می گردند . خطوط لولهُ زیرزمینی کامالً غی
 آهن به شدت کج می شوند . زمین باتالقی می شود . لغزشهایی در زمین های نرم ایجاد می شود.

 ندجا می گردگ جابده می شوند . اشیا به هوا پرتاب می شوند و سنگهای بزرخسارت کلی . امواج بر روی سطح زمین مشاه 12
 

 برآورد خسارت زلزله

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

مکاران( و به مرکزیت نقطه رومرکز، ابتدا شتاب در سامانه سپال، ما بر اساس مدل های کاهیدگی)مدل دکتر قدرتی و ه

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

( به تعداد تخمینی واحدهای مسکونی تخریب شده در مراکز جمعیتی اطراف 1395واحدهای مسکونی )آمار مرکز آمار 

و روستائی( می توان دست پیدا کرد. این مکانیسم در سامانه سپال بدلیل اینکه محاسبات آن بطور رومرکز زلزله) شهری 
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دستی وقت گیر است، بطور اتوماتیک انجام می شود. بدیهی است که این قبیل برآورد ها در کلیه کشورها، بطور تقریبی 

ما بر اساس میزان تخریب های رخ داده و مقادیر بوده و برداشت های میدانی نتایج کار را تدقیق می کند. بررسی های 

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

 که مراکز جمعیتی نزدیک به زمین لرزه و واقع بر خاک های آبرفتی شدت بیشتری را احساس کرده باشند. 


