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 وقعيت جغرافيايي زلزلهم -1

رخ داده است حوالي شهر ازگله در استان كرمانشاه  7.3زمين لرزه اي با بزرگاي    21/08/1396،  21:48:16در ساعت   
كه در مناطق اين زمين لرزه حس گرديد. رومركز اين زمين لرزه كه توسط مركز لرزه نگاري كشوري گزارش شده است در 

زلزله  كيلومتر محاسبه شده است، 11درجه شمالي و عمق آن  34.84درجه شرقي و عرض جغرافيايي  45.9طول جغرافيايي 
كيلومتري باينگاه كرمانشاه مي باشد. در ضمن اين زلزله در  37كيلومتري تازه آباد كرمانشاه و  25مذكور در 

نزديكي استان سنندج و كشور عراق رخ داده است. در محدوده مورد مطالعه حدود يك ساعت قبل زلزله اي با 
ته ايم كه در لحظه اول به عنوان يك زلزله اصلي به نظر مي آيد حال آنكه در مقياس ريشتر داش 4.5بزرگاي 

  خود پيش لرزه زلزله ازگله بوده است.
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  زلزله رومركز محدوده تكتونيك و شناسي زمين-2

  لرزه زمين ساخت منطقه 

ي بسيار فعال و زلزله ي مورد مطالعه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس واقع شده است . زاگرس از نظر لرزه خيزمنطقه
خيز ترين منطقه ايران است. اغلب  زمين لرزه هاي رخ داده  داراي بزرگاي كوچك تا متوسط مي باشد و زمين لرزه هاي 
بزرگ زاگرس  اغلب روي قطعات گسل اصلي عهد حاضر زاگرس رخ داده است كه سامانه  گسلي امتداد لغز راستگرد مي 

كيلومتر از كوه هاي تاروس در جنوب شرق تركيه تا گسل  1500انده زاگرس با طولي حدود ر –باشد. نوار چين چين خورده 
ميناب در شرق تنگه هرمز در جنوب ايران امتداد دارد. دو سيستم گسلي اصلي معكوس زاگرس و گسل اصلي عهد حاضر 

ايران تا گسل ميناب امتداد  زاگرس  مهمترين سيستم هاي گسلي اين ايالت مي باشد. گسل اصلي معكوس زاگرس از غرب
دارد و گسل اصلي عهد حاضر كه تقريبا موازي گسل اصلي معكوس زاگرس مي باشد و البته در چندين محل آن را قطع 

مي كند.  گسل اصلي عهد حاضر زاگرس از  نواحي مرزي ايران و عراق و مريوان در غرب  تا جنوب شرقي امتداد دارد.   
كيلومتر از پوسته زمين رخ مي دهند. نيرو محركه اصلي  15تا  8م عمق مي باشند و معموال در زمين لرزه هاي زاگرس ،ك

رخ داد زمين لرزه ها در ايران و البته زاگرس حركت صفحه عربستان به سمت اوراسيا مي باشد كه در محدوده زاگرس با 
له زمين لرزه هاي مخرب اين منطقه مي توان ميلي متر در سال برآورد شده است. از جم 10حدود  GPSاندازه گيري هاي 

كيلومتر  45در مقياس امواج سطحي به عنوان بزرگترين زمين لرزه ثبت شده با  7.4سيالخور با بزرگي  1909به زمين لرزه 
  گسيختگي سطحي مي باشد.

  گسل اصلي عهد حاضر زاگرس

امتداد لغز مي باشد. قطعات گسل اصلي عهد اين گسل كه در واقع يك زون گسلي باريك از مجموعه اي از گسل هاي 
درجه عرض شمالي از جنوب شرق به سمت شمال غرب شامل گسل درود، گسل نهاوند،  35تا  33حاضر زاگرس كه از 

   ).1-2مرواريد مي باشد (شكلگسل گارون، گسل صحنه و گسل 

 31در  Mw=6.1و  1909ژانويه  Ms=7.4  ،23كيلومتر  كه مسبب زمين لرزه  100و طول  N315گسل درود با راستاي  
جنوبي قلعه حاتم از گسل  –درب آستانه سيالخور  نيز شناخته شده است در شمال غرب با گسل شمالي  2006مارس 

  ).1-2 نهاوند جدا مي شود و در نزديكي بروجرد با گسل قلعه حاتم خاتمه مي يابد(شكل

و طول  N329زمين لرزه اي همراه بوده است. گسل نهاوند با راستاي گسل هاي امتداد لغز  نهاوند و گارون كه با جنبش 
كيلومتر به سمت شمال شرق  جابه جا شده است. زمين لرزهايي  3كيلومتر به موازات  گسل درود با جابجايي  55بيش از 

  ).  1-2 شواهدي از لرزه خيزي شديد مي باشد(شكل Ms=5.8 و  Ms=6.6بابزرگاي 
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 25كيلومتري آن قرار دارد كه با طولي در حدود  10غرب دشت نهاوند ، به موازات گسل نهاوند و در گسل گارون در جنوب 
  ).1-2كيلومتر از  تزناب در جنوب شرق شروع  و تا گسل صحنه ادامه دارد. (شكل

د كه چندين كيلومتر ، دو گسل گارون و مرواريد را به هم وصل مي كن 100با طول  N300تا  N295گسل صحنه با امتداد 
زمين لرزه بزرگ در ناحيه كرمانشاه روي اين گسل بوده است. سازوكار هاي  زمين لرزه هاي منطقه غالب امتداد لغز و يا 

  ).1-2. (شكلغالب معكوس كه در ارتباط با پديده افراز است، مي باشد

   )HZFگسل زاگرس مرتفع  (
جنوب شرقي  مي باشد كه  با توجه به  وابستگي زمين لرزه هاي  –گسلي با ساز و كار غالب فشاري و روند شمال غربي  

  .)1-2وان گسلي فعال و شناخته شود (شكلروي داده و اين گسل ، موجب شده است تا  كه به عن
   (MFF)گسل پيشاني كوهستان  

چين خورده با كيلومتر به عنوان مرز زاگرس  115تا  15كيلومتر با قطعات متعددي باطول هاي  1350گسلي  با طول 
كوهپايه ها و دشت ساحلي خلـيج فـارس مي باشد كه با شواهد ساختاري، توپوگرافي، ريخت زمين ساختي و لـرزه زمـين 

  .)1-2كلسـاختي مشخص مي گردد (ش
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  رخداده كه با عالمت ستاره نمايش داده شده است.  7.3: گسل هاي عمده منطقه به همراه زلزله ي 1- 2شكل
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  زلزله  رومركز محدوده خيزي لرزه-3

يكي از مهمترين منابع در دسترس براي مطالعه لرزه خيزي تاريخي هر ايالت لرزه خيزي ،زلزله هاي تاريخي آن منطقه مي 
ميالدي) گفته مي شود. درآن زمان  1900باشد. زمين لرزه هاي تاريخي به زمين لرزه هاي قبل از سده بيستم (قبل از 

ي لرزه نگاري گسترش نداشته و داده هاي زمينلرزه اي از نوشتار هاي تاريخي مانند،كتب تاريخي سفرنامه و گاهي شبكه ها
  گفتارهاي شفاهي بدست مي آيد، بديهي است كه اينگونه منابع آگاهي اندكي درباره مركز مهلرزه اي ارائه مي دهند. 

ابي دقيقي برخوردار نمي باشند ليكن دقيقا نمي توان محل وقوع زلزله را البته  همانطور كه گفته شد ، اين زلزله ها از مكاني
كيلومتر وبيشتر وابسته به منابع تاريخي در دسترس مي توان محدوده وقوع كه بسيار  30معين كرد ولي با خطاي حداقل 

ها مستثنا نمي باشد و با استفاده  مهم براي لرزه خيزي تازيخي آن مي باشد، تعيين كرد. منطقه مورد مطالعه نيز از اين زلزله
) ، رو مركز 1991(2و ملويل 1از كارهاي انجام شده قبلي براي يافتن مكان زلزله هاي تاريخي به طور مثال كه امبرسيز

نمايش داده شده است. رسم نقشه زلزله هاي تاريخي در اين 1-3و شرح آن ها در جدول  1-3شكلتقربي اين زلزله ها در 
زلزله تاريخي در منطقه مورد مطالعه رخداده است كه   84از  گذشته لرزه خيزي باالي اين منطقه مي باشد . منطقه حاكي 

  زمينلرزه  در دوره اول دستگاهي به ثبت رسيده است . 48حاكي از لرزه خيزي باالي اين محدوده مي باشد و تعداد 

                                                            
١ Ambraseys 
٢ Melville 
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ا ستاره هاي زرد رنگ كه مشخصات آنها در جدول زير آمده است و زلزله اصلي زلزله هاي تاريخي رخداده در منطقه مورد مطالعه ب:1- 3شكل

  جديد رخداد با ستاره قرمز رنگ نمايش داده شده است.
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  لرزه هاي منطقه اطالعات زلزله هاي تاريخي زمين: 1-3جدول

No. Date Time Epicenter Ms Ref. Comment

١ c.١٠٠٠٠-٣٨٥٠٠ 
BP  

٦.٥ ٥٢.١١ ٣٥.٨٢ BER 
 

٢ c.١١٠٠٠ BP ٧ ٤٧.٦ ٣٣ BER 
٣ c.٣٣٥٠-٤٠٠٠ BP ٤٧.٩٢ ٣٤.٤٥ BER 
٣ ٤rd Millen. ٤٩.٩ ٣٥.٦ AMB 
١١ ١٢th C.BC ٤٣ ٣٤ A٨٨ 
٤ ١٣th C.BC ٧.٦ ٥١.٨ ٣٥.٥ AMB 
٤٧.٩٣ ٣٤.٤٥ ٦٤٢-٢٢٤ ١٨ BER 
٤٤.٤ ٣٥.٥ ٦٢٨ ٢٣ AMB 
٤٧.٨ ٣٠.٥ ٦٥٨ ٢٥ AMB 

٧.٢ ٥٢.٢ ٣٥.٣ ٧٤٣ ٢٩ AMB 
٦.٥ ٤٨.٨ ٣١.٣ ٨٤٠ ٣٦ AMB 
٧.١ ٥١.٥ ٣٥.٦ ٨٥٥ ٤٠ AMB 
٥ ٤٤.٦ ٣٣.٢ ٨٥٩ ٤٥ AMB 
٥.٣ ٥١ ٣٥.٧ ٠١ ٨٦٤ ٤٧ AMB 
٤٧.١٥ ٣٣.١١ ٢١ ٠٦ ٨٧٢ ٤٨ BER 
٦.٨ ٤٧.٢ ٣٣.٢ ٢٢ ٠٦ ٨٧٢ ٤٩ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ١٠ ٨٨١ ٥١ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ٠٦ ٩٠٢ ٥٤ AMB 
٤٤.٤ ٣٢ ٠٥ ٩١٢ ٥٦ AMB 
٥.٣ ٤٨.١ ٣٤.٨ ٩٥٦ ٦١ AMB 
٧.٧ ٥١.١ ٣٦ ٢٣ ٠٢ ٩٥٨ ٦٣ AMB 
٦.٤ ٤٥.٩ ٣٤.٥ ٠٤ ٩٥٨ ٦٤ AMB 
٤٦.٣ ٣٢.٢ ٠٩ ٩٧٣ ٦٥ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ١١ ٩٧٧ ٦٦ AMB 
٥.٩ ٤٨.٥ ٣٤.٨ ١١ ٩٨٧ ٦٩ ULM 
٧ ٤٧.٤ ٣٤.٦ ١٨ ٢٧ ٠٤ ١٠٠٨ ٧١ AMB 
٦.٨ ٥٠ ٣١.٥ ١٠٥٢ ٧٦ AMB 
٥.٨ ٥٠.٣ ٣٠.٦ ٠٥ ١٠٨٥ ٧٨ BER 
٦.٤ ٤٤.٧ ٣٤.٣ ١٨ ٠٨ ١٢ ١٠٥٨ ٧٩ AMB 
٤٦.٣ ٣٢.٢ ١٢ ١٠٦٣ ٨٠ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ٦ ٢٠ ٠١ ١٠٧٢ ٨٢ AMB 
٥.٨ ٥٠.٣ ٣٠.٧ ٠٥ ١٠٨٥ ٨٣ AMB 
٥.٩ ٤٨.٥ ٣٤.٨ ١١ ١٠٨٧ ٨٤ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ٦ ٠٢ ١٠٩٤ ٨٧ AMB 
٦.٥ ٤٧.٤ ٣٤.٦ ٠٩ ١١٠٧ ٩١ AMB 
٦.٥ ٤٩.٩ ٣٥.٧ ١٨ ١٠ ١٢ ١١١٩ ٩٤ AMB 
٦.٨ ٤٥.٧ ٣٣.٦ ١٨ ٢٧ ٠٢ ١١٣٠ ٩٧ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ٦ ٠٣ ١١٣٥ ٩٩ AMB 
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٤٤.٤ ٣٣.٣ ٢٤ ٢٩ ٠٥ ١١٤٤ ١٠٣ AMB 
٥.٩ ٤٥.٩ ٣٤.٥ ١٢ ٠١ ٠٤ ١١٥٠ ١٠٥ AMB 
٧.٢ ٥٠.٧ ٣٥.٧ ٠٥ ١١٧٧ ١٠٨ AMB 
٤٨.٥ ٣٤.٨ ١١٩١ ١١٠ AMB 
٥ ٤٤.٣ ٣٢ ٠٣ ١١٩٤ ١١١ AMB 
٦.٥ ٤٦ ٣٥.٣ ٦ ١٨ ١١ ١٢٢٦ ١١٧ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ١٢٥٢ ١٢٢ AMB 
٥.٣ ٤٦.١ ٣٥.٦ ١٣١٠ ١٣٤ AMB 
٦.٢ ٤٩.٤ ٣٣.٥ ٠٥ ٠١ ١٣١٦ ١٣٥ AMB 
٥.٧ ٥٢.٣ ٣٢.٩ ١٣٤٤ ١٤٠ AMB 
١٤ ١٤٧th C. ٥٦.٢٨ ٣١.٣ BER 
٥.٩ ٤٨ ٣٤.٥ ١٤٣٠ ١٥٤ AMB 
٥.٣ ٤٦.٤ ٣٢.٢ ١٤٣٠ ١٥٥ AMB 
٦.١ ٤٦.٩ ٣١.٩ ١٤٥٧ ١٥٩ AMB 
٦.٦ ٥٢.١ ٣١.١ ١٤٥٩ ١٦٠ AMB 
٥.٩ ٥٠ ٣٤.٥ ١٤٩٥ ١٦٩ AMB 
٦.٩ ٤٥ ٣٥.٥ ١٥٧٣ ١٧٨ A٨٩ 
٦.٥ ٥٨.٩ ٣٥.١ ١٢ ٠٥ ١٦١٩ ١٨٤ AMB 
٦ ٤٥.٧ ٣٥.٦ ١٦٦١ ١٩٤ ULM 
٦.٥ ٥٢.٠٨ ٣٥.٧٥ ٠٦ ١٦٦٥ ١٩٦ BER 
٦.٥ ٥٠.٥ ٣٢.١ ١٦٦٦ ١٩٧ AMB 
٤٧.٨ ٣٠.٥ ١٧٠٥ ٢١٣ AMB 
٥٠.٢ ٣٥.٦٨ ٠٧ ١٧٢١ ٢٢٢ BER 
٥.٩ ٥١.٤ ٣٤ ١٢ ٠٧ ٠٦ ١٧٥٥ ٢٢٤ AMB 
٤٤.٤ ٣٣.٣ ١٢ ٠١ ٠٥ ١٧٦٩ ٢٢٩ AMB 
٦.٢ ٥١.٣ ٣٤ ٢٤ ١٥ ١٢ ١٧٧٨ ٢٣٠ AMB 
٤٥.٤ ٣٥.٦ ١٨٠٢ ٢٣٨ AMB 
٦.٦ ٥٤.٥ ٣٥.٣ ١٨ ٢٦ ٠٦ ١٨٠٨ ٢٤٧ AMB 
٥٢.٢ ٣٥.٩ ٠٦ ١٨١٥ ٢٥٦ AMB 
٤٦.١ ٣٣.٢ ١٨٢٧ ٢٦٩ AMB 
٧.١ ٥٢.٥ ٣٥.٧ ١٢ ٢٧ ٠٣ ١٨٣٠ ٢٧٥ AMB 
٥.٣ ٥٢.٢٨ ٣٥.٧٣ ٠٦ ٠٤ ١٨٣٠ ٢٧٦ BER 
٦.٤ ٥١.٤ ٣٣.٦ ١٨ ١٢ ٠٥ ١٨٤٤ ٣٠٤ AMB 

٥.٥ ٥١.٩ ٣١.٣ ٠٥ ٠٦ ١٨٥٣ ٣١٥ AMB 
٥.٥ ٥٠.٣ ٣٢.٦ ١١ ٠٦ ١٨٥٣ ٣١٦ AMB 
٦.٤ ٤٥.٩ ٣٣.٣ ٢٠ ٠٧ ١٢ ١٨٦٤ ٣٤١ AMB 
٦.٤ ٥٢.٥ ٣٤.٩ ٢٠ ٠١ ٠٨ ١٨٦٨ ٣٤٨ AMB 
٦.١ ٤٧.٧ ٣٤.٧ ٠٦ ١٨٧٢ ٣٥٤ AMB 
٥٠.٨ ٣١.٩ ٠٢ ١٨٧٤ ٣٥٥ AMB 
٥.٧ ٥٠.٥ ٣٠.٥ ١٥ ٢١ ٠٣ ١٨٧٥ ٣٥٦ AMB 
٦ ٥٦.٣ ٣١.٢ ٠٥ ١٨٧٥ ٣٥٧ AMB 
٥.٨ ٤٩.٧ ٣٣.١ ٣ ٢٨ ٠٩ ١٨٧٦ ٣٥٩ AMB 
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٥.٧ ٤٩.٨ ٣٥.٨ ١٥ ٢٠ ١٠ ١٨٧٦ ٣٦٠ AMB 
٥.٣ ٥٠.٦٥ ٣٢.٠٢ ١٨٨٠ ٣٦٩ BER 
٥.٣ ٥١.٢٢ ٣٤.١٨ ٠٧ ٠٢ ١٨٩٠ ٣٨١ BER 
٥.٣ ٥١.٢٣ ٣٤.١٨ ١٨٩٥ ٤٤٣ BER 

  

  

براي دهه هاي اول تا پنجم سده بيستم  ساله در دسترس مي باشند. 100زمين لرزه هاي دستگاهي تنها براي يك دوره 
لرزه نگاري وجود نداشته است و تنها زمين لرزه هايي كه بزرگاي باال و آثار تخريب و ميالدي در ايران ايستگاه هاي 

گسلش سطحي داشته اند، اعالم شده است. با توجه به ارتقاي كمي و كيفي دستگاه هاي لرزه نگاري در جهان ،زلزله 
 شناسان زمين لرزه هاي دستگاهي را به دو دسته عمده تقسيم مي كنند:

):زمين لرزهايي كه قبل از استقرار شبكه لرزه نگاري استاندارد 1963-1900ه هاي دوره نخست دستگاهي (الف)زمين لرز
  ).2-3جهاني به ثبت رسيده اند(شكل

تاكنون): زمين لرزه هايي كه پس از استقرار شبكه لرزه نگاري استاندارد  1964ب)زمين لرزه هاي دوره جديد دستگاهي(از 
  ).2-3ثبت شده اند(شكل

به بعد)،  1964مين لرزه هاي دوره جديد دستگاهي كه پس از استقرار شبكه بين المللي لرزه نگاري در ايران (از سال ز
  ). 3-3شكل(بصورت منظم ثبت و ضبط گرديده اند

 اند.باتوجه به موقعيت لرزه زمين ساختي منطقه مورد مطالعه فهرست رويداد زمين لرزه ها در گستره منطقه گردآوري شده
(سال استقرار شبكه 1963اين زمين لرزه ها به سه دسته تقسيم شده اند كه شامل زلزله هاي تاريخي، دستگاهي تا سال 

با بررسي  زمين لرزه هاي دوره اول دستگا هي و نوين و ميالدي مي باشند.  1963لرزه نگاري) و دستگاهي بعد از سال 
پيك مهاجرت زمين لرزه هاي اين بخش از كشور، مي توان انتظار زلزله همچنين زمين لرزه هاي تاريخي و روال به نظر تي

تا به حال  كه در منطقه اتفاق افتاده است كه  2006ي بزرگي در  محدوده گسل بود. پس از رسم رخداد هايي كه از سال 
)، منطقه ي مورد 3-3كه توسط مركز لرزه نگاري كشوري ثبت شده است شكل( 2.5زلزله با بزرگاي باالي  1043حدودا 

مطالعه منطقه بسيار فعال  مي باشد كه با توجه به نزديكي رومركز زلزله و پسلرزه ها به گسل پيشاني كوهستان  در نظر 
  مي توان آن را گسل مسبب اين زمين لرزه دانست .اول 
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  و ستاره قرمز مكان رخداد زلزله اخير است. )دستگاهي نوع اول  (دايره هاي قرمز رنگ  لزله هاي رخدادهز مركز : نمايش رو2- 3شكل 
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  )در دوره نوين دستگاهي ثبت شده توسط مركز لرزه نگاري كشوري (دايره هاي زرد رنگ  لزله هاي رخدادهز نمايش رومركز  :3- 3شكل

لرزه خيزي  رسم شده است كه حاكي از 4-3در شكل  1396آبان  22تا  1396زمين لرزه هاي رخداده از اول فروردين سال 
زلزله مي  124، 1396آبان ماه  23كل زلزله هاي رخ داده در منطقه از ابتداي سال تا باالي اين منطقه در اين بوده است. 

در مقياس ريشتر  2.5زلزله باالي  61باشد كه بيشترين تعداد زلزله هاي رخ داده مربوط به آبان ماه مي باشد. در ماه اخير 
 ثبت شده است. 
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1396آبان  22تا  1396نقشه زلزله هاي رخداده از اول فروردين سال :  4- 3شكل   
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پيش بيني زمان دقيق زمين لرزه امكان پذير نمي باشد ولي بررسي پارامتر هاي مختلف به عنوان پيش نشانگر مي تواند 
ع زلزله و پس از آن با فواصل زماني در زير نمودار تغييرات تعداد زلزله ها و انرژي آزاد شده پيش از وقواهميت داشته باشد. 

  )6-3و  5-3(شكل  يكسان رسم شده است .
  

  
  نمودار تعداد زلزله هاي رخ داده از ابتداي سال تا آبان ماه همان سال: 5- 3شكل 
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  نمودار انرژي آزاد شده از ابتداي سال تا آبان ماه همان سال :  6- 3شكل 

ا بزرگا و تعداد پسلرزه ها با عمق نشان داده شده است ،همانطور كه مشاهده مي شود لرزه ها بمودار هاي تعداد پسدر زير ن
كيلومتر رخ  10در مقياس ريشتر بيشتر بوده و همچنين اكثر زلزله هاي منطقه در عمق  3تعداد زلزله هاي با بزرگاي حدود  

  ب) 6-3الف و شكل  6-3داده است.(شكل 

 

  ب : رابطه تعداد زلزله با عمق  6- 3رابطه تعداد زلزله با بزرگا                      شكل الف:  6-3شكل                  
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)  كه بزرگترين شتاب مربوط به ايستگاه  7-4 ايستگاه هاي شتابنگاري به ثبت رسيده است (شكل ٥٩توسط  اين زمين لرزه
 .مي باشد 34.28شرقي و عرض جغرافيايي  46.24ي سانتي متر بر مجذور ثانيه  كه در طول جغرافياي 262غرب با  –كرند 

كيلومتري از زلزله قرار داشته است و  ٢١٣كه در فاصله  آذربايجان غربيبه طور نمونه ايستگاه شاهين دژ در  8-4شكل در 
  .غرب  كه در استان كرمانشاه قرار گرفته است، آورده شده است –ايستگاه  كرند 

  
  هاي شتابنگاري ثبت كننده اين زمين لرزه تعدادي از ايستگاه  -7- 3شكل 
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  غرب (پايين) –تاريخچه زماني ركورد ثبت شده در ايستگاه هاي شاهين دژ (باال) و ايستگاه كرند  -8- 3شكل
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  وضعيت ساخت و ساز و تخريب در محدوده رومركز زلزله -4

دا با توجه به آمار دريافتي از مركز آمار ايران تعداد اي مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتهاي سازهدر اين بخش آسيب
هاي تعداد ساختمان 1-4دهيم. در شكل ها را مورد توجه قرار ميواحدهاي مسكوني موجود در منطقه و نوع اسكلت سازه

مالحظه طور كه در اين شكل  هاي نزديك به مركز زلزله نشان داده شده است. هماندار و بدون اسكلت در استاناسكلت
  دار وجود دارد.  هزار واحد مسكوني اسكلت 70هزار واحد مسكوني بدون اسكلت و در حدود  320گردد در استان كرمانشاهمي

  
  هاي نزديك به مركز زلزلهدار و بدون اسكلت در استانهاي اسكلت: تعداد ساختمان1 - 4شكل

 

  هاي نزديك به مركز زلزلهستاندار و بدون اسكلت در اهاي اسكلت: درصد ساختمان2- 4شكل 
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گردد.  هاي نزديك به مركز زلزله مالحظه ميدار و بدون اسكلت در استانهاي اسكلتدرصد ساختمان 2-4درشكل 
اند يا به عبارتي بدون ها از مصالح بنايي ساخته شدهاز ساختمان 82شود در استان كرمانشاه %همانطور كه مشاهده مي
هاي ساخته شده از مصالح بنايي نيز چنانچه مطابق مقررات ملي ايد درنظر داشت كه ساختماناسكلت هستند. البته ب
هايي  اي كافي برخوردار باشند. در چنين ساختمانتوانند از مقاومت لرزهطراحي و اجرا شوند مي 2800ساختمان و استاندارد 

جايي كه . از آنگردداي تامين ميسازهيكپارچگي اشد، وجود داشته بهاي افقي و عمودي به تعداد كافي كالفدر صورتي كه 
ها باالتر از مناطق روستايي است و از هاي ساخته شده در مناطق شهري كيفيت طراحي، نظارت و اجراي ساختماندر سازه

به شود، تعداد واحدهاي مسكوني در مناطق شهري و روستايي تري در ساخت و ساز استفاده ميطرفي از مصالح مرغوب
  .گرددمالحظه مي3-4تفكيك مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي در شكل 

 

  هاي نزديك به مركز زلزله به تفكيك مناطق شهري و روستاييهاي بدون اسكلت در استان: درصد ساختمان3- 4شكل

- درصد از ساختمان93و % ) حدهزاروا211(هاي شهرياز ساختمان 80شود در حدود %همانطور كه در اين شكل مالحظه مي
هزار واحد) استان كرمانشاه از مصالح بنايي ساخته شده است. در جدول زير جمعيت شهري و 110هاي مناطق روستايي(

 توجه به اين نكته ضروري است كههاي مصالح بنايي (بدون اسكلت) آورده شده است. روستايي و درصد ساختمان
اي كمي برخوردار پايداري لرزهاز  بوده وعمدتا از نوع بدون كالف در روستاها  بناييهاي ساخته شده از مصالح ساختمان
 گردد.ميو در نتيجه افزايش تلفات چنين وزن باالي مصالح مصرفي موجب افزايش نيروي جذب شده از زلزله هم هستند،

در معرض تهديد خطر زلزله  ان جمعيتي مصالح بنايي به عنوهاجمعيت ساكن ساختماني تقريبي در اينجا در يك محاسبه
توان به طور كامل ايمن در نظر دار را نميهاي اسكلتالبته بايد درنظر داشت، هرچند كه ساختمان در نظر گرفته شده است.
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ولي در يك آمار تقريبي،  ايم)دار بودههاي اسكلت(چرا كه در همين زلزله هم شاهد خسارات گسترده به ساختمانگرفت
  نمادي از جمعيت در معرض خطر باشد.تواند هاي بدون اسكلت ميساكن در ساختمان جمعيت

  هاي نزديك به مركز زلزله به تفكيك مناطق شهري و روستاييهاي بدون اسكلت در استاندرصد ساختمان :1-4جدول 

 استان
  جمعيت

 كل 

  جمعيت
 شهري 

  جمعيت
 روستايي 

درصد خانه هاي بدون 
اسكلت بدونخانه هاي  جمعيت ساكن در اسكلت

 كل   روستايي شهري روستايي شهري

 كرمانشاه
     

1,952,434  
    

1,468,615  
    

478,444 78% 93% 
   

1,142,090  
  

444,634  
     

1,110,707  

 ايالم
        

580,158  
       

395,263  
     

184,444 79% 93% 
     

310,302  
    

172,253  
    

482,555  

 لرستان
      

1,760,649  
     

1,134,908  
      

625,741 70% 88%   789,546  
    

550,246  
  

1,339,792  

 همدان  
    

1,738,234  
     

1,097,217  
       

639,005 71% 92%    781,624  
    

586,301  
  

1,367,925  

 
كردستان 

        
1,603,011  

     
1,134,229  

    
468,782 67% 96% 

    
763,004  

   
451,688  

    
1,214,692  

گردد در استان كرمانشاه بيش از يك ميليون و صدهزار نفر در واحدهاي مسكوني همانطور كه در اين جدول مالحظه مي
دار به هاي اسكلتها را به صورت نسبت ساختمانبدون اسكلت سكونت دارند.در صورتي كه شاخص كيفيت ساختمان

هاي نزديك به مركز توان ميزان اين شاخص را در استانمي 4 -4هاي بدون اسكلت درنظر بگيريم، در شكل ساختمان
است كه در مقايسه با  0.21شود اين شاخص در كل استان كرمانشاه زلزله مالحظه كرد. همانطور كه در اين شكل ديده مي

هاي همجوار(به جز ايالم) نسبت د به تعبير ديگر در مقايسه با استانروهاي همجوار مقدار كمي به شمار مياستان
  تر است.هاي بدون اسكلت در استان كرمانشاه كمهاي اسكلت دار به ساختمانساختمان

  
  ها در استان هاي نزديك به مركز زلزلهشاخص كيفيت ساختمان :4- 4شكل 
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  ايخسارات و مودهاي شكست سازه

ريشتري در حوالي كرمانشاه در ايران، بسياري از مناطق ايران و عراق تحت تاثير اين پديده قرار  7.3 در پي رخداد زمينلرزه
از نظر در اين مناطق ايجاد گرديده است.  ها گرفته و موارد متعدد و متفاوتي ار حيث آسيب پذيري و سطح خسارات و تخريب

ده را لمس كرده اند كه از جمله مهمترين مناطق در اين حوزه حس ارتعاشات، بسياري از شهرها در ايران و عراق اين پدي
، آذربايجان غربي، لرستان، همدان، زنجان، كردستان، ي خوزستان، تهران، قم، گيالن، آذربايجان شرقيها استانتوان به  مي

غداد اين پديده را حس ايالم و اصفهان اشاره نمود، همچنين در كشور عراق نيز بسياري از شهرها از جمله كربال، نجف و ب
  كرده اند. 

مقدماتي، موارد -، با توجه به آمار بدست آمده تا لحظه تهيه اين گزارش فوريها ي وارده و سطوح تخريبها از حيث آسيب
تر به كانون زلزله گزارش گرديده است. در اغلب شهرهاي مجاور و نزديكتر به  بسيار متعدد و متنوعي در شهرهاي نزديك

توان به قطع  ايم. از جمله مهمترين اين موارد مي ي حياتي مانند آب و برق بودهها زلزله در ايران، شاهد قطع شريانمركز اين 
كيلو ولت شمال كرمانشاه رخ داد)، سر پل ذهاب، اسالم  230كه به دليل اختالل در پست قصرشيرين ( برق در شهرهاي

در برخي از شهرها از جمله سنندج، ايالم،كرمانشاه و دهلران نيز شاهد آباد غرب، ايالم و سنندج را اشاره نمود. همچنين 
خي از اين شهرها با پيگيري مسئولين محلي اين مشكل مرتفع گرديده خطوط تلفن همراه بوديم كه در بر قطع اينترنت و

  است. 

منازل خود خارج شده و به  در اغلب شهرهاي تحت تاثير، به علت شدت ارتعاشات به وجود آمده، خيل عظيمي از مردم از
وارد شده اند. در بسياري از اين شهرها مانند ايالم، كرمانشاه، سرپل ذهاب و اسالم آباد، به علت وقوع پس  ها كوچه و خيابان

به حالت ماندگار و پايدار تغيير ماهيت داده و انتظار ميرود بسياري از اين جمعيت شب را  ها ، تجمع مردم در خيابانها لرزه
  خارج از منازل خود به سر ببرند. 

از حيث خسارات سازه اي، با وجود اينكه به علت شوك به وجود آمده در بين مردم و ازدحام آنها در معابر شهري و همچنين 
و خسارات سازه  ها با توجه به قطع برق و وقوع خاموشي گسترده در بسياري از شهرها، امكان تشخيص بسياري از تخريب

ات اوليه رخداد زمينلرزه وجود نداشت، اما بر اساس آمار بدست آمده تا اين ساعت، مي توان موارد ذيل را بعنوان اي در ساع
  مهمترين خسارات سازه اي نام برد: 

و ملحقات آنها  ها يكي از بيشترين موارد تخريب و خسارات وارد شده مربوط به جدايي و ريزش نماهاي ساختمان -
هري بعنوان يكي از شايع ترين الگوهاي خسارت تلقي ميگردند و بر اين اساس نماي ميباشد كه در مناطق ش

كه در بسياري از موارد ضوابط كامل در اتصال آنها به جداره ساختمان رعايت نشده است و داراي  ها ساختمان
ات زلزله شده مصالح متنوع و غيرهمگون مي باشند، بعنوان بخش ضعيف ساختمان دچار آسيب جدي در اثر ارتعاش
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نمونه اي از اين نوع خسارت قابل مشاهده  6-4تا  5-4ي ها و جدايي و ريزش در آنها رخ خواهد داد. در شكل
 است. 

  

  
  ريزش نماي ساختمان بر روي خودرو در جوانرود كرمانشاه :5- 4شكل 

  
  جدايي و ريزش نماي ساختمان دز معبر عمومي در روانسر كرمانشاه: 6- 4شكل 
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، ديوارهاي پيراموني و ها ي غير سازه اي همچون ميانقابها لگوي خسارات وارد شده مربوط به الماندومين ا -
به دليل عدم اتصال مناسب ديوارها و  . در بسياري از موارد وقوع زلزلهملحقات و تجهيزات وابسته به آنهاست

بخش رخ داده كه موجب حركت، اسكلت ساختمان مبتني بر ضوابط آيين نامه اي، نوعي جدايي مابين اين دو 
و ديوارهاي پيراموني از  ها تخريب ميانقابترك خوردگي، واژگوني و ريزش ديوارها و ملحقات آنها خواهد گرديد. 

داراي مصالح خرد و متوع مي باشند، معموال با حجم آواري بااليي همراه است . خسارات  ها ان جهت كه اين المان
 يي از اين نوع تخريب قابل مشاهده است. ها نمونه 9-4تا  7-4هاي  اهد آورد. در شكلثانويه متعددي را به بار خو

  
  تخريب ديوار منزل مسكوني در سرپل ذهاب 7- 4شكل 
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  در سرپل ذهابو آسيب به خودرو تخريب ديوار منزل مسكوني  8- 4شكل 
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  ايالم در و آسيب به خودرو تخريب ديوار منزل مسكوني : 9- 4شكل 

و همچنين ديوارهاي ملحق به نماي ساختمان در اثر ارتعاش دچار  ها شامل تيغه ها موارد ديوارهاي آپارتمان در برخي
ريزش و واژگوني گرديده است كه در اين موارد علي الخصوص در ديوارهاي پيراموني، به علت تخريب ديوار به همراه 

بااليي به معابر مجاور، شاهد خسارات و تلفات  ها ماننماي الحاقي و همچنين تجهيزات متصل به ان، و سقوط اين ال
  نمونه اي از اين حالت از تخريب قابل مشاهده است.  12-4تا  10-4خواهيم بود. در شكل 
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 پيراموني به همراه نما و تجهيزات وابسته در اسالم آباد غرب تخريب ديوار  :10- 4شكل 
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  كرمانشاهاموني در مسكن مهر تيغه ها و ديوارهاي پيرريزش  :11- 4شكل
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  فروريزش ديوار پيراموني در كرمانشاه :12- 4شكل
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در ساختمان از جمله مصالح اندود سقف و ديوارها  ها ي ايجاد شده مربوط به تخريب پوششها سومين نوع از آسيب -
مي باشد. در اين نوع از تخريب كه به دليل غلبه نيروي ناشي از ارتعاش بر پيوستگي محدود بين مصالح اندود و 

آيند، شاهد ريزش مصالح اندود و  بوجود مي ها يي چون سقف و وديوارها در ساختمانها الح چركننده المانمص
تواند به همراه ريزش  خواهيم بود. در مواقع بحراني تر، اين حالت ميدر ساختمان (داخلي و خارجي)  ها پوشش

 ي از اين نوع خسارت قابل مشاهده است. يها نمونه 14-4و 13-4ي ها بخشي از ديوار و يا سقف رخ دهد. در شكل

  
  ريزش پوشش ديوارهاي داخلي در ايالم  :13- 4شكل 
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  تخريب و ريزش پوشش ديوارهاي داخلي در روانسر : 14- 4شكل 

فروريزش مصالح پوشش سقف در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه قابل مشاهده است. همچنين  15-4در شكل 
در جداره بيروني ساختمان به دليل سقوط اين مصالح از ارتفاع باال به  ها فروريزش پوشش الزم به ذكر است كه

سطح منازل اطراف و يا معابر معموال با خسارات و تلفات بااليي همراه است. اين نوع از آسيب علي الخصوص در 
.. نمونه اي از اين نوع خسارت ي سيماني بسيار شايع است. در شكل  .ها يي با نماي اندود مانند پوششها ساختمان

  قابل مشاهده است. 
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  تخريب و ريزش مصالح سقف در بيمارستان اروميه  :15- 4شكل 

  
  تخريب و ريزش پوشش ديوارهاي خارجي در كرمانشاه :16- 4شكل 
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رخ داده در  يها باشد و در اكثر زلزله ي منطقه كه بسيار شايع ميها ي وارده به ساختمانها الگوي بعدي در آسيب -
ناشي از بروز  ها ي ايجاد شده در جداره ساختمانها مربوط به ترك وان الگويي غالب قابل مشاهده استجهان بعن

ي بابر مانند ها در المان ها برش، بلندشدگي، جداشدگي مصالح و يا جابجايي ديوارها مي باشد. همچنين اين ترك
اي المان ررده به المان كه از سطح مقاومت در نظر گرفته شده ببه واسطه باال بودن نيروي وا ها تيرها و ستون

 قابل مشاهده است.  ها نمونه اي از اين نوع ترك 18-4و  17-4باالتر هستند نيز بروز خواهد نمود. در شكل 

  
ي بروز يافته در جداره ديوارهاي ساختمان در ايالمها ترك :17- 4شكل   
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سنندجي بروز يافته در جداره ديوارهاي ساختمان در ها ترك :18- 4شكل   
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بر مقاومت  بحراني ترين الگوي تخريب در اين زلزله مربوط به حالتي است كه در آن نيروي جانبي زلزله، -
كه مي ي داراي وظيفه غلبه كرده و پايداري سازه از حيث كلي دچار اختالل خواهد گرديد. در اين حالت، ها المان

ده ي حياتي سازه همچون بادبندها دچار تخريب شها تواند ناشي از ضعف المان و يا ضعف در اتصاالت باشد، المان
بحراني ترين وضعيت در اين فاز منجر به عدم ايستايي سازه و  و بدين ترتيب پايداري سازه برهم خواهد خورد.

خواهد گرديد. در اين حالت از شكست، زير الگوهاي بسياري وجود دارد كه  ها همچنين واژگوني مجموعه المان
يي از اين نوع تخريب قابل ها نمونه 24-4تا  19-4هركدام سناريو مختص به خود را دارا مي باشند. در شكل 

 ه است. مشاهد

  
  ريزش كامل ساختمان در جوانرود كرمانشاه :19- 4شكل 

  
  سليمانيه عراق ريزش كامل ساختمان در :20- 4شكل 
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  ريزش كامل ساختمان در محله كرناچي كرمانشاه  :21- 4شكل 
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  ريزش كامل ساختمان در :22- 4شكل 

  
  ريزش كامل ساختمان در  :23- 4شكل 
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  ختمانهاي شهري در كرمانشاه: تخريب گسترده سا24- 4

ي شهري بر اساس آمار منتشر شده تا لحظه تدوين ها قابل ذكر است كه الگوهاي تخريب بيان شده صرفا براي ساختمان
ي مصالح ها اين گزارش است. واضح است كه با توجه به شدت باالي زلزله، بسياري از منازل روستايي كه غالبا از سيستم

نمونه اي از اين  25-4در شكلي فراواني در اين زلزله متحمل شده اند. ها الزم ساخته شده اند، آسيببنايي و بدون انسجام 
  نوع تخريب ها قابل مشاهده است. 
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  هاي روستايي با مصالح بنايي در روستاي دهجامي تخريب ساختمان: 25- 4شكل 

توان به ساختمان  ديده اند كه از جمله آنها مي سيبهاي مهم و تاثيرگذار نيز آ مانهمچنين در اين زلزله تعدادي از ساخت
بيمارستان سرپل ذهاب اشاره كرد كه در اين سانحه بخش زيادي از نيروهاي امدادي مستقر در بيمارستان بر اثر تخريب 

  ت. به نمونه هايي از اين قبيل خسارات اشاره گرديده اس 3-4و   2-4در جدول اين ساختمان در زير آوار مانده اند. 
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  : آسيب هاي وارد آمده به ساختمان ها 2-4جدول

 از اولين ساعات قابل استفاده بودند فرودگاه ها

 بيمارستان ها

بيمارستان امام خميني ايالم دچار خسارات جزيي از نظر ريختن سنگ جداره 
 راهروهاي بيمارستان است

 ديدگي و تخريب شده است. ذهاب دچار آسيب بيمارستان سرپل

 ماكن فرهنگيا

شهرستان قصرشيرين(شامل  كاروانسراي شاه عباسي،  3اثر تاريخي در  5 
چهارقاپي و عمارت خسرو)، سرپل ذهاب(دژ منيژه) و داالهو(قلعه يزدگرد ) 

هاي  ها به ساير آثار تاريخي براي تخمين درصد آسيب اند و سركشي آسيب ديده
 وارده ادامه دارد.

 خي شيروانه نابود شدقسمت زيادي از قلعه تاري

 مسكوني

هاي  به گفته ي وزير راه: تا چند روز ديگر بنياد مسكن براي بازسازي خانه
 شوند آسيب ديده در زلزله كرمانشاه وارد عمل مي

سرپرست شهرداري سنندج گفت: در پي زلزله شب گذشته يك مجتمع 
 تخليه شد مسكوني در خيابان مردوخ بعلت ترك برداشتن ديوارهاي آن كامال

 اسكان يافتند  وساكنان اين مجتمع در يكي از مراكز اقامتي شهر

شهرستان داالهو، همه خانه هايي كه بافت قديمي داشتن تخريب -شهر ريجاب
 شدند

 مسكن مهر
 تخريب وسيع در مسكن مهر سرپل ذهاب

 تخريب وسيع در مسكن مهر اسالم آباد غرب
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  آمده به شريان هاي حياتي : آسيب هاي وارد3-4جدول

 آب

 در برخي جاها قطع است

حلقه چاه دچار خسارت شدند، با تالش مسئوالن اختالل ايجاد شده در  10 
شبكه هاي آبرساني برخي مناطق استان (گل آلود شدن آب) در حال رفع شدن 

 است.

ذهاب و  احتمال گل آلود شدن آب سراب گرم كه منبع تامين آب سرپل
 ين است وجود داردقصرشير

 ام) 22صبح روز  10آب ثالت باباجاني قطع است(

 برق

در برخي از مناطق اصلي قطع برق داشتيم كه امداد و نجات را دجار مشكل 
 كرده است.

 ام) 22صبح روز  10برق ثالت باباجاني قطع است(

 ام آبان وصل مي شود. 22قطع بوده و از عصر روز  گاز

 سوخت
 ل نفت سفيد به مناطق زلزله زده هستيم.در حال ارسا

 در ثالث باباجاني نبود سوخت كافي گزارش شده است.

 تلفن
تلفن همراه و ثابت برخي نقاط از زمان وقوع زلزله قطع شده و به تدريج برقرار 

 شده است.

 راه ها

كيلومتري سرپل ذهاب  15 -ريزش كوه در پي وقوع زلزله در گردنه پاتاق 
 كرمانشاه

 كوه در جاده مريوان به سنندج پس از زلزله دچار ريزش شد.

ام 22صبح  7:51سرپل ذهاب بر روي جاده سنگ وجود دارد( -در محور داالهو
 آبان)

همه محورهاي اصلي مناطق زلزله زده شده در استان كرمانشاه باز است و 
 ام آبان)22صبح  9:13ترافيك در آنها جريان دارد.(

 اصلي، فرعي و روستايي بازگشايي شده است. اي شرياني،تمام محوره

هاي بزرگ واقع در محورهاي  يكي از اقدامات مهم بازبيني و كنترل پل
اكنون بازديد ميداني توسط همكاران راهداري  زده است كه هم هاي زلزله استان

ها  در حال انجام است تا در صورت مشاهده هرگونه مشكل نسبت به رفع آن
 شود. اقدام
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 مراكز جمعيتي اطراف -5

اندازيم. در هاي همجوارميدر بررسي مراكز جمعيتي، ابتدا نگاهي  به جمعيت شهري و روستايي استان كرمانشاه و استان
  مالحظه مي گردد. هاي كرمانشاه، ايالم، لرستان، همدان و كردستانجمعيت شهري و روستايي استان 1-5 شكل

 
هاي همجوارو روستايي استان كرمانشاه و استان : جمعيت شهري1- 5 شكل  

شود استان كرمانشاه در مجموع دو ميليون نفر جمعيت دارد كه از اين ميان در حدود يك ميليون و طور كه در اين شكل ديده ميهمان
هزار نفر در روستاها سكونت دارند. 500پانصدهزارنفر در شهرها و   

 

هاي همجوار نشان داده شده است.وستايي استان كرمانشاه و استاندرصد جمعيت شهري و ر 2-5در شكل   

 
  هاي همجوارجمعيت شهري و روستايي استان كرمانشاه و استاندرصد : 2- 5 شكل
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  مديريت بحران -6
در   7.3بـه بزرگـي    21/08/96اي در تـاريخ  طبق گزارش شبكه لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران زمـين لـرزه  

زمـين    به وقوع پيوست زمان وقـوع ايـن   ازگله كرمانشاه  كيلومتري از سطح زمين) در محدوده  11ريشتر (در عمق  مقياس
كرمانشاه، ايالم و بـه  دقيقه  بود. شدت اين زمين لرزه به دليل عمق كم در بسياري از شهرهاي استان  48و  21لرزه ساعت 

گرديد و باعث ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم شـد و مـردم    احساسطور كلي مناطق شمال غرب تا جنوب غرب كشور 
 ها آمدند.  سراسيمه از منازل خود به كوچه و خيابان

پس از وقوع اين زمين لرزه، جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران ايالم با حضور مسئولين دستگاه هاي مختلف و به 
  ). 1 -6خاذ گرديد (شكل رياست استاندار تشكيل گرديد و تصميمات اجرايي سريع ات

اما به دليل قطع برق و تاريكي هوا  و  مدندآ در باش اماده حالت به همدان و زنجان معين هاي استان و بالفاصله بالگردهاي
  كوهستاني بودن منطقه امكان امدادرساني بالگردها وجود نداشت.

 ذيـربط  هاي دستگاه از زده زلزله منطقه به سريع نشواك و ارزياب هاي تيم از متشكل اوليه هاي ساعت از امدادي هاي تيم
  شدند. اعزام منطقه به... و احمر هالل بخشداري فرمانداري، استانداري شامل

  
 
  
  
  
  
  
  
  

    

  زلزله وقوع از پس اوليه ساعات در إيالم استان بحران مديريت هماهنگي شوراي جلسه : 1- 6 شكل

  
و اندوه خود را از جان باختن و زخمي شدن جمعي از هم ميهنان ابراز نمودند و تسليتي، تاسف  رهبر معظم انقالب، در پيامي

تاكيد كردند مسئوالن در همين اولين ساعات با همه همت و تـوان بـه يـاري آسـيب ديـدگان بـه ويـژه در زيرآوارمانـدگان         
 .بشتابند
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جام اقدامات اجرايي براي امداد رساني و رئيس محترم جمهور نيز طي تماس تلفني با وزير محترم كشور، رسيدگي فوري و ان
  نجات سانحه ديدگان را تاكيد نمودند.

تشكيل و تصميمات فوري به منظور تسريع در انجام امـداد   زير كشوربا حضور وجلسه اضطراري ستاد مديريت بحران كشور 
كانـات و تجهيـزات مـورد نيـاز از     تمـامي ام و نجات در منطقه اتخاذ گرديد. از خالصه مصوبات اين جلسه تسريع در انتقـال  

اعـزام تـيم هـاي    ، انتقال مصدومين و زلزله زدگـان بـه مراكـز درمـاني    نجات و براي به منطقه زلزله زلزله استانهاي مجاور 
  ).2 -6بود (شكل ه چادر، مواد غذايي، دارو و ... تمامي اقالم مورد نياز از جملو تامين تخصصي آواربرداري 
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 كشور وزير رياست به بحران مديريت ستاد اضطرارى جلسه: 2- 6 شكل

پوشش خبري اين زمين لرزه از همان ساعت هاي نخست از طريق شبكه خبري سازمان صدا و سيما صورت گرفت كه 
  لحظه به لحظه اخبار مربوط به سانحه را به اطالع مردم مي رساند. 

 امداد رساني  
. در ضمن غرب اعزام شدند به قصر شيرين و گيالنطرف سازمان هالل احمر  ازتيم  35 در همان ساعات اوليه رخداد زلزله 

 .شهرهاي كردستان، ايالم و همدان هم در آماده باش هستند نيروهاي امداد و نجات در 
سازمان  هاي ارزياب و تيم گرديداحمر به مناطق متاثر از زلزله و تعدادي از شهرهاي كرمانشاه  هاي پيشرو جمعيت هالل تيم

  هاي مختلف نيز به منطقه زلزله زده اعزام شدند. 
براي شهرستان قصر شيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب  3اردوگاه امدادي در  16 پس از وقوع زلزله در همان ساعات اوليه 

اين امدادرساني به مردم زلزله زده مستقر شدند و از آنجايي كه تعدادي از مردم به دليل ترس از وقوع زلزله مجدد در 
اردوگاهها شب را سپري كردند. امدادگران در حين امدادرساني در منطقه به ارزيابي مناطق آسيب زده نيز پرداختند تا بتوانند 

 5چادر را براي اسكان  1350امدادگران در كمترين زمان ممكن امداد رساني هاي مناسب را به مردم زلزله زده برسانند. 
  .)3-6ند (شكل زلزله زده برپا كن   200هزار و 
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  امكانات امدادي در اختيار زلزله زدگان سرپل ذهاب و گيالن غرب: 3- 6شكل 

- 6شكل 
  مصدوم به قصرشيرين 60انتقال : 4
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در آمدند و تعدادي از آنان به منظور ايجاد امنيت در منطقه باش  امدادي، بسيج، سپاه و ارتش به حالت آمادهتمامي نيروهاي 
  ).5-6درساني حضور يافتند (شكل و امدا

 

  
  : حضور فرماندهان سپاه و ارتش در محل سانحه5- 6شكل 

  
  امداد رساني سازمان هاي مختلف تا لحظه تدوين گزارش در ايالم به شرح زير بود:

 6600تخته موكت و  400تخته پتو،  2000تخته چادر ،  200امدادگر به همراه  26تعداد  سازمان هالل احمر: -
 ي كنسرو.قوط

 دستگاه آمبوالنس فوريت هاي پزشكي. 20دانشگاه علوم پزشكي:  -
 دستگاه تانكر جهت آبرساني. 7آبفا:  -
 منفي. Oواحد خون  50سازمان انتقال خون:  -
  دو اكيپ اجرايي با يك دستگاه جرثقيل. اداره برق: -

ع بود و با تانكر و مخزن آبرساني انجام تا لحظه تدوين گزارش برق و آب در منطقه سرپل ذهاب به دليل موقعيت منطقه قط
  شد.

طبق گزارشات واصله سه جايگاه سوخت در منطقه سر پل ذهاب دچار آسيب ديدگي گرديدند كه با پيگيري مسئولين مشكل 
  ).6-6دو جايگاه رفع گرديد و تالش مسئولين براي رفع مشكل يك جايگاه ديگر ادامه داشت (شكل 
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  ن سپاه و ارتش در محل سانحه: حضور فرماندها6- 6شكل 

  
  خسارات و تلفات

  .ه استمصدوم اعالم شد 2504كشته و  328تا لحظه تدوين گزارش طبق اطالعات واصله از سازمان مديريت بحران كشور 
  

  : كشته شدگان حادثه زلزله به تفكيك شهرستان1-6جدول 
 تعداد كشته شدگان شهرستان

 10 كرمانشاه

 22 اسالم آباد غرب 

 15 كرند غرب

 142 سرپل ذهاب

 14 قصر شيرين

 15 ثالث باباجاني

 328 جمع كل
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  : پيدا شدن نوزاد از زير آوار زلزله ( سر پل ذهاب)7- 6شكل 
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  زنده بيرون آمدن يك زن توسط سگ هاي زنده ياب (سر پل ذهاب) :8- 6شكل

  
  ي (سر پل ذهاب): ازدحام بيش از حد جمعيت و كندشدن روند امدادرسان9- 6شكل 

  
اي از مردم خواست از رفت و آمدهاي  هبهتر طي اطالعي به منظور انجام امدادرساني كشورمدير كل مديريت بحران 

  .غيرضروري به منطقه زلزله زده اجتناب نمايند
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 نقاط ضعف 

  و      قصر قطع تلفن و شبكه ارتباطي در مناطق زلزله زده و اختالل در شبكه مخابرات شهرهاي سر پل ذهاب
 شيرين

 .قطع آب در مناطق زلزله زده 

  درجه. -4كاهش دما در هنگام وقوع زلزله و پيش بيني بارندگي و كاهش دما تا 

  وزش هاي الزم در اين خصوصآمهجوم مردم به پمپ بنزين و نبود  
 ايجاد ترافيك سنگين در شهر سر پل ذهاب  
  انتشار اخبار كذب و شايعات در مورد وقوع زلزله 

 سدود شدن راه ها ي روستاييم 
  
  نقاط قوت

 تشكيل به موقع جلسه مديريت بحران و اتخاذ تصميمات به موقع براي تسريع در امداد و نجات 

 حضور به موقع امداد گران در مناطق زلزله زده 

 ريزي سريع براي اسكان شهروندان كرمانشاه و قصر شيرينبرنامه 

  لزله زدگانبه زوقوع حركت خودجوش مردمي براي كمك 

 .امداد رساني از طرف مسئولين استان هاي همجوار مانند  ايالم و همدان و سنندج  
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  نتايج و پيشنهادات -7

سرپل ذهاب، با توجه به شعاع تاثير گذاري خود موجبات توجه بيشتر عموم اقشار جامعه به امر خطر زلزله  –زلزله كرمانشاه 
خطر بسيارباالي زلزله را در كشور يادآور شد و بويژه گوشزد نمود كه براي پيشگيري از خطرات . بايد مجددا در كشور گرديد

سيب پذيري هاي لرزه اي در كشور، عزم جدي مستمر، سرمايه گذاري و برنامه ريزي هاي كارشناسانه ضرورت دارد. در آو 
مهم، اينست كه درس هاي آموخته شده از زلزله ها هر زلزله سترگي چندين روز مديريت بحران انجام شود، اما نكته بسيار 

 21:48در ساعت  21/8/1396كه در مورخه  7.3سرپل ذهاب با بزرگي  –نبايد فراموش شود. در خصوص زلزله كرمانشاه 
  رخ داد، موارد متعددي را بعنوان نتايج و پيشنهادات مي توان بر شمرد كه اصلي ترين آنها اشاره مي گردد:

 43( حدود  21:05در همان منطقه از ساعت  2.5و  1.9و  4.5لرزه هايي با بزرگي د زلزله اصلي، پيشقبل از رخدا -
تواند در دقيقه قبل از وقوع ) شروع به رخ دادن مي كند. اين امر در صورت استقرار سامانه پايش خرد لرزه ها مي

 امر رعايت موارد آمادگي موثر باشد.

ايم، سرپل ذهاب نام برده –كه ما از آن در اين گزارش بعنوان زلزله كرمانشاه  7.3 زلزله مهيب رخ داده با بزرگي -
شده و با توجه به رخداد زلزله براي اين منطقه ( ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس ) زلزله قابل انتظاري تلقي نمي

صيت و سرشت لرزه جنوبشرق زاگرس،  كه خصو –هاي متوسط و كوچك در منطقه غربي و در نواري شمالغرب 
اي منطقه نيز اينگونه است، نشان مي دهد كه بايستي در نگرش خود به رژيم لرزه خيزي مناطق مختلف كشور، 

 تجديد نظر بعمل آوريم.

سرپل ذهاب، با توجه به ماهيت زمين لرزه هاي سترگ، بطور طبيعي داراي پس لرزه  –كرمانشاه  7.3زلزله بزرگ  -
از تعداد پسلرزه ها و آنها انتظار مي رود كه و تا سه ماهه خواهد بود. با گذاشت زمان هاي متعدد در طول زمان د

 .شودكاسته آنها بزرگي 

با توجه به تخليه تنش و انرژي ذخيره شده در اليه هاي زمين، كه با رخداد زلزله مهيب كرمانشاه همراه شده،  -
لي با رديگر در منطقه در روزهاي آتي رخ دهد. ليكن انتظار نمي رود كه زلزله ديگري در همان اندازه زلزله اص

تعداد زياد رخداد  قطعي است كه بايد بشدت مراقب تاثير تدريجي آنها بر استحكام بناها بود. يرخداد پسلرزه ها امر
 پسلرزه ها موجب تخليه انرژي در اليه هاي زمين مي گردد.

. سيستم هاي گسلي و زمين لرزه هاي رخ داده در آن از زون لرزه اي زاگرس سازوكار لرزه اي خاص خود را دارد -
الگوي خاص ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس تبعيت مي كند. رخداد زلزله دراين زون ارتباطي با ساير مناطق 

 كشور بدليل ماهيتي نمي تواند داشته باشد.
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ه و بويژه ساختمان هاي بنائي و رخداد پسلرزه هاي متعدد تاثير شگرف و تدريجي بر پايداري ساختمان هاي منطق -
كرمانشاه،  7.3گذارد. ارتعاشات مستمر ساختمان ها در اثر رخداد پسلرزه هاي متعدد زلزله سترگ فاقد استحكام مي

موجب ترك خوردگي، نرم شدگي و از دست رفتن استحكام ساختمان ها شده و ممكن است با رخداد پسلرزه هاي 
زش ساختمان ها گردد. اين تجربه در زلزله هاي متعدد پيشين نيز تجربه شده متوسط و كوچك آتي، موجب فروري

است. بنابراين پيشنهاد مي گردد به مردم توصيه شود تا حد امكان از ورود به ساختمان ها و منازل مسكوني در 
 مناطقي كه تحت تاثير لرزش هاي متعدد پسلرزه ها قرار گرفته اند، اجتناب بورزند.

سرپل ذهاب، مشكالت امداد و نجات  –د منطقه و شرايط اقليمي زون مهلرزه اي زلزله كرمانشاه كوهستاني بو -
مراكز جمعيتي روستائي پراكنده را متصور مي سازد. انتظار بر اينست كه با دسترسي به مناطق روستائي واقع در 

 مناطق كوهستاني ميزان خسارت و تلفات باال برود. 

منطقه كوهستاني با پستي و بلندهاي متعدد است كه احتمال وقوع رانش زمين و ريزش منطقه تحت تاثير زلزله،  -
سنگ در مسير هاي مواصالتي و مسدود شدن جاده ها را همراه دارد. به همه مسئولين امداد و نجات، همكاران 

. امداد و نجات راهداري و به رانندگان وسائط نقليه قويا خطر وقع ريزش سنگ و رانش زمين را گوشزد مي كنيم
بايستي با اطالع از مسدود نبودن جاده هاي كوهستاني صورت بگيرد. در صورت ريزش سنگ و مسدود شدن جاده 
ها، توصيه جدي اينست كه ماشين هاي راهداري و نيروهاي آن سازمان، بعنوان نيروهاي پيشرو بايد وارد عمل 

 شوند. 

برخي نقاط و بويژه در مراكز جمعيتي با درصد تخريب باال، قطع شدگي خطوط برق و آب و گاز و مخابرات در  -
مجددا در اين زلزله نيز خود را نشان داد. الزم است كه در مورد تاب آوري المان هاي زيرساختي و شريان هاي 

 حياتي در مواقع رخداد زلزله، مسئولين مرتبط بازنگري جدي را مورد توجه قرار دهند.

نجات، ماشين آالت و تجهيزات آواربرداري در اين زلزله در مناطق مختلف و بويژه در  عدم وجود امكانات امداد و -
شهر سرپل ذهاب نمود بيشتري پيدا كرد. الزم است موضوع آمادگي از هر حيث در كشور مورد ارزيابي جدي تري 

 قرار گيرد.

باستثناء ساعات اوليه وقوع نقش  شبكه هاي مجازي همراه با اصحاب رسانه و نيز رسانه ملي در امر اطالع رساني -
مطلوبتري را بر عهده گرفتند. اطالع رساني بموقع، حضور كارشناسان و مصاحبه هاي آنها موجب شد كه از حجم 

 بازار شايعات كاسته شود.



  سر پل ذهاب - مقدماتي زلزله كرمانشاه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي                                                                        گزارش فوري                       

٥٣ 
 

 الزم است امر مقاوم سازي بيمارستان هاي موجود و بويژه اجزاء غير سازه اي، نماها و گچ بري ها و ديوارهاي غير -
باربر كه با ريزش هاي مكرر خود امكان استفاده بهينه از خدمات بيمارستاني را مسدود مي كنند مورد توجه ويژه 

 قرار گيرد.

در اين زلزله نظير زلزله بجنورد ساختمان هاي مسكن مهر در بوته آزمايش زلزله، موفق نبودند و متاسفانه در شهر  -
آنها خسارت هاي قابل مالحظه اي را متحمل شدند كه الزم است  تعدادي ازسرپل ذهاب و بعضي مناطق ديگر، 

 .مورد ارزيابي ميداني قرار گيرند

سرپل ذهاب است،  –بر اساس موارد ذكر شده، چندين اولويت كاري كه بر گرفته از درس هاي زلزله بزرگ كرمانشاه 
  بعنوان پيشنهاد ذكر مي گردد:

 مسكن مهر با خسارت هاي قابل مالحظه اي روبرو شده است كه الزم مورد اين زلزله تعدادي از پروژه هاي ر د
 ارزيابي ميداني قرار گيرد.

  .پيشنهاد مي گردد عملكرد بيمارستان هاي مناطق تحت تاثير زلزله مورد ارزيابي دقيق و موشكافانه قرار گيرد
ه آنها در امداد، در محدود اثر زلزله، چگونگي كاركرد و داليل خسارت هاي بيمارستان ها با توجه به نقش ويژ

موضوع آموزنده مهم براي تعميم نتايج بر روي ساير بيمارستان هاي كشور نيز مي باشد. در اين خصوص نيز 
 مركز تحقيقات آمادگي خود را با توجه به توان آزمايشگاهي بخش هاي مختلف خود، اعالم مي دارد.

 ر زمان رخداد زلزله كرمانشاه بود، چرائي اين اتفاقات كه انتظار مي رود موضوع قطع برق و آب و ... موضوع مهم د
 در مواقع بحراني، در جهت كمك مردم آسيب ديده باشند، نيز ضرورت دارد مورد ارزيابي موشكافانه قرار بگيرد.

 پيشنهاد موضوع ريزش سنگ در اثر رخداد زلزله و مسدود شدن جاده ها نيز در زلزله هاي كشور امر مهمي است .
 مي گردد اين موضوع نيز مورد توجه ويژه مسئولين راهداري قرار بگيرد.

    

  

  

  


