جدول شدت زلزله بر اساس مرکالی
شدت

توضیحات

 .Iاحساس نمیشود

احساس نمیشود ،مگر در شرایط ویژه .تنها توسط دستگاههای لرزهنگار قابل ثبت است.

 .IIضعیف

توسط افراد در حال استراحت و در طبقات باالی ساختمانها حس میشود .برخی اشیاء آویزان ممکن است نوسان کنند.

 .IIIضعیف

در فضای باز و در طبقات باالیی ساختمانها کامالً قابل احساس است .مردم آن را به صورت زلزله شناسایی نمیکنند .ارتعاش مانند عبور
کامیون است .مدت زمان لرزش قابل تخمین است.
در طی روز در فضای بسته توسط افراد زیادی حس میشود و در فضای باز عده معدودی حس میکنند .در شب عدهای را از خواب بیدار
میکند .بشقابها ،پنجرهها و دربها تکان خورده و صدا میکنند .در ماشینهای ایستاده ارتعاش قابل درک است
زلزله توسط هر فردی قابل احساس است .بسیاری ازخواب بیدار میشوند .برخی از پنجرهها ،بشقابها و غیره شکسته میشوند .گچکاریهای
ساختمانها ترک میخورند .اشیاء ناپایدار ،واژگون میگردند .سر و صدای درختان و سایر اشیاء مرتفع شنیده میشود و آونگ ساعتها
متوقف میگردند .دربها باز و بسته میشوند و امتداد حرکت زمینلرزه قابل درک است

 .IVمالیم
 .Vمتوسط

 .VIقابل توجه

زلزله توسط بسیاری از افراد حس میشود و بسیاری از مردم وحشت زده به فضای باز پناه میآورند .اشیای سنگین جابجا میشوند و قطعات
از گچکاری کنده میشود .دودکشها فرو میریزند و خسارات جزئی به بار میآید .افراد به حالت نامتعادل قدم میزنند یا میایستند .پنجرهها،
دربها و بشقابها شکسته میشوند .ساختمانهای خشتی و ضعیف ترک برمیدارند .زنگهای کوچک به صدا در میآیند

 .VIIقوی

مردم وحشت زده به فضای باز فرار میکنند .خسارت بسیار کمی در ساختمانهایی که خوب طراحی و ساخته شدهاند وارد میشود .به
ساختمانهای متوسط و معمولی خسارات جزیی و متوسط وارد میگردد .خسارات قابل مالحظهای در ساختمانهای ضعیف و بد طراحی
شده وارد میشود .آجرهای سست ،لق میشوند .ایستادن مشکل میشود و اثاثیه شکسته میشوند .زنگهای بزرگ به صدا در میآیند.
زهکشهای سیمانی آبرسانی خسارت میبینند .لغزشهای کوچک اتفاق میافتد.

 .VIIIشدید

خسارت در ساختمانهایی که طراحی ویژه شدهاند ،بسیار جزیی است و در ساختمانهای ضعیف بسیار شدید است .دیوارهای جداکننده به
خارج از قاب ساختمان پرتاب میشوند .دودکشها ،ستونها ،دیوارها و دودکشهای کارخانهها و سنگهای یاد بود سقوط میکنند .اشیاء سنگین
واژگون میگردند .تغییراتی در سطح آب چاهها ایجاد میشود .ماسه و گل به مقدار کم بیرون زده میشوند .رانندگی مشکل میگردد.
ترکهایی در زمینهای مرطوب و شیبهای مالیم ایجاد میشود .تغییراتی در آب و درجه حرارت چشمهها و چاهها ایجاد میشود .خانههای
اسکلت دار بر روی سطح پی حرکت میکند .شاخههای درختان شکسته میشوند.

 .IXشدید

 .Xبسیارشدید

 .XIبسیارشدید
 .XIIبسیارشدید

خسارت قابل مالحظهای در ساختمانهایی که طراحی ویژه شدهاند ،ایجاد میشود .ساختمانهای اسکلتی خوب طراحی شده کج میشوند.
ساختمان بر روی پی تغییر مکان میدهد .ترکهایی آشکار در زمین ایجاد میگردد .خطوط لوله زیر زمینی شکسته میشوند .وحشت عمومی
بر مردم غالب میشود .به ساختمانهای ضعیف خسارات سنگین وارد میشود و حتی ممکن است کامالً فرو میریزند .در مناطق آبرفتی
ماسه و گل بیرون میآیند.
سازههای چوبی خوب ساخته شده ویران میشوند .بسیاری از سازههای اسکلت دار بنایی به همراه پی ویران میشوند .در زمین ترکهای
بزرگی ایجاد میگردد .خطوط راهآهن کج میشوند.زمین لغزشهای قابل مالحظهای در کنار رودخانهها و شیبهای مالیم اتفاق میافتد.
خسارات جدی به سدها و مخازن وارد میگردد .در زمین ،لغزشهای بزرگ اتفاق میافتد و آب از مخازن و کانالها و رودخانهها و دریاچهها
و غیره بیرون ریخته میشود.
تعداد کمی از ساختمانها استوار باقی میمانند .پلها ویران میگردند .خطوط لوله زیرزمینی کامالً غیرقابل استفاده میشوند .خطوط راهآهن
به شدت کج میشوند .زمین باتالقی میشود .لغزشهایی در زمینهای نرم ایجاد میشود.
ویرانی کامل ،امواج بر روی سطح زمین مشاهده میشوند .اشیاء به هوا پرتاب میشوند و سنگهای بزرگ جابجا میشوند.

