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 پیشگفتار
ود که مستندی شر میگزارش مخاطرات بویژه مخاطرات تاثیرگذار با این هدف توسط مولف و همکاران تهیه و منتش

تا بوده د، موجود پوشانمی نح رانها پس از گذشت زمانی چند که معموال غبار فراموشی، ابعاد حوادث و سواقابل اتکا از آ

ر ادامه بتوان نکات مثبت دها ثبت گردد تا ها و تجربیات آن قابل مرور و ارزیابی مجدد باشد. نقاط ضعف و قوتدرس

 ن، کارشناسان، دانشجویانبرطرف نمود. همچنین پژوهشگرا ها رامدیریتی، آموزشی، عملکردی و ... را تقویت و کاستی

 ای الزم را بنمایند.هفادهو عالقمندان بتوانند در صورت نیاز و عالقمندی به این اسناد ارزشمند رجوع کرده و است

ه وسته کوتاه و حافظدهد که معموال عمر توجه به حوادث بوقوع پیتجربیات ما در زمینه وقوع مخاطرات نشان می

وجهات ترات دامنه کار است. معموال با وقوع مخاطهای آموخته شده از حوادث ضعیف و فراموشعمومی ما از درس

 رفته، ولیر کشورهای پیشای به آن مخاطره قابل مالحظه و بسیار باالتر از سطح توجهات دعمومی، مدیریتی و رسانه

نی تر از سطح جهاو کوتاه روی همان مخاطره، بسیار زودگذر ای برمدت دوام توجه و تمرکز عمومی و مدیریتی و رسانه

آید تا در ادامه توب درهای مککند که رخداد حوادث تا حد امکان مستند و بصورت گزارشاست. این خصوصیت الزام می

 قابل استفاده باشد. 

این گاه  ،ر سر راه تهیه آنکالت ببدلیل مشگیری است و بر و وقتاز طرفی باید اذعان نمود که تدوین گزارش کار زمان

حدود مزا در سطح ملی نتنها به وقوع مخاطرات سترگ و بحراتهیه و تدوین آن پاسخ مانده و نیاز ضروری بیکار و 

مقدماتی  –فوری ای برای تدوین گزارششد تا سازوکار تسهیل کنندهشود. براین اساس ضرورت احساس میمی

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

ره ندین مخاطچ)از میان  ها، با هدف ارائه سریع گزارش زلزلهیکارشناسهای پردازی و مشورت با گروهایدهپس از 

کنون که هم ا دازی گردیه اند، راسپالای ایران، سامانه پایش لرزه ،هادار( از یک طرف و پایش روند رخداد زلزلهاولویت

این سامانه  .ده استهای ایران تبدیل شو پایش زلزله گیریدهی، گزارشدر امر گزارشنسبتا مناسب ای به سامانه

آن  متعددک اتوماتی ورخط بو اطالعات  توانند با مراجعه به آن از امکاناتهای متعددی دارد که عالقمندان میقابلیت

و ساز  سی، ساختهای دسترشناسی، حمل و نقل و راهشناسی، لرزهزمین هواشناسی محل وقوع زلزله، مورفولوژی،نظیر 

 ه نمایند.استفادمرتبط آنها  هایخسارت همراه با نقشهشدت و برآورد نتایج و مراکز جمعیتی اطراف، 

ه رخداد یحظات اوللدار آن در و با استفاده از چند خروجی اولویت سامانه سپال های برخطخروجیها و قابلیتبر اساس 

ن، رود برای مدیران و کارشناساتهیه شده است که امید می بیرم استان فارس 5.7زلزله حاضر برای  گزارشزلزله، 

 عالقمندان و عموم مردم مفید واقع گردد.

 

 و همکاران بیت اللهی                                                                                      
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 بیرم استان فارس   5.7زلزله کلیاتی از -1

      شنبهسه، روز ارسبیرم استان ف 5.7زلزله  (IRSC) نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانبه گزارش مرکز لرزه

 خنجکیلومتری  29(، فارس) بیرمکیلومتری  22بفاصله کیلومتری و  10در عمق  21:48:12ساعت  1399-03-20

ل و موقعیت رومرکز این رخ داد. محکیلومتری تهران  917و در فاصله مستقیم ( فارس) المردکیلومتری  42( و فارس)

ده ان داده شه جغرافیائی )همراه با مراکز جمعیتی و مسیرهای مواصالتی اطراف( نشبر روی نقش 1-1زلزله در شکل 

 . است

جمعیتی با آبادی  12، و 0عادل شهر با جمعیتی م 0با توجه به بزرگی زلزله و فاصله مراکز جمعیتی اطراف از آن، تعداد 

 اند.  لرزه قرارگرفته( تحت تاثیر این زمین1395نفر )آمار  15290در حدود  

ت، در این ده شده اسزمین مختلف تخ منظور از واژه تحت تاثیر، مراکز جمعیتی هستند که در آنها خسارت با درصدهای"

د. همانطور که در شدرج خواهد  1-1حالت جمعیت کل مراکز شهری و روستائی بتفکیک در جدول سمت راست شکل 

ستائی نیز هری و روشعیتی این جدول قابل مشاهده است، عالوه بر تعداد کل جمعیت شهری و روستائی، تعداد مراکز جم

تعریف درجات مختلف  این گزارش، عالوه بر 1مالی، بتفکیک درج می گردد. در پیوست در صورت برآورد خسارت احت

آورده  انه سپالر سامشدت بر مبنای مقیاس مرکالی اصالح شده، کلیاتی در خصوص نحوه برآورد خسارت اتوماتیک د

یمائی از سارائه  هدف اتاکید می شود که برآورد شدت و خسارت از روی روابط تجربی و تخمینی بوده و ب شده است.

در یریتی در ی های مدم گیرگستره اثر شدت زلزله و برآورد کلی از خسارت در مراکز تحت تاثیر زلزله و کمک به تصمی

رت دیده، ناطق خسادید مزمان وقوع زلزله ارائه گردید است. واضح است که پیمایش های میدانی و باز لحظات اولیه

 "ت خواهد داد.دقیقترین برآورد خسارت را بدس

 بیرم استان فارس  و جدول مشخصات کلی آن 5.7نقشه موقعیت رومرکز زلزله  -1-1شکل
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 بیرم استان فارس   5.7زلزله شدت و خسارت احتمالی -2

 ورده شده است. دوگنبدان استان گهگیلویه و بویراحمد آ 5.2در این قسمت بطور مجزا شدت و خسارت زلزله 

 بیرم استان فارس   5.7ه زلزلشدت احتمالی -1-2

 1ومرکز و بشعاع در حوالی ر 7، براساس روابط تجربی تقریبی، شدت محسوس بیرم استان فارس 5.7زلزله برای 

از  کیلومتری 88ا شعاع ت 4و شدت  کیلومتری 51تا شعاع  5شدت  ،کیلومتری 22تا شعاع  6کیلومتری اطراف آن، شدت 

 زلزله محاسبه شده است. 

در محدوده  ،شهری نفر جمعیت 0تعداد  6نفر جمعیت شهری، در محدوده شدت  0زلزله، تعداد  7شدت  در محدوده

 ری ساکن هستند. نفر جمعیت شه 234،725این زمین لرزه تعداد  4در محدوده شدت ونفر  77937تعداد  5شدت  

 70،899تعداد  5حدود شدت فر و در من 25،120 زلزله تعداد 6نفر، در محدوده شدت  0زلزله، تعداد  7در محدوده شدت 

  .نفر جمعیت روستائی ساکن هستند 178،332زلزله، تعداد  4در محدوده شدت  نفر و

نفر)طبق آمار  587،103بیرم استان فارس  5.7تعداد کل جمعیت ساکن)شهری و روستائی( در شدت محسوس زلزله 

 مرکز آمار ایران( می باشد. 1395سال 

 بیرم استان فارس 5.7زلزله خسارت احتمالی -2-2

 0ب دیده احتمالی  و تعداد شهرهای آسیبرآورد شده  0تعداد کل واحدهای مسکونی شهری خسارت دیده احتمالی  

ز درصد نها و نینوع آ ودر صورت برآورد خسارت، اسامی شهرها، اطالعات جمعیتی، تعداد واحدهای مسکونی باشد. می

  ود. آورده می ش 1-2ا)غیرقابل استناد( در جدول زیر شکل احتمالی و تخمینی خسارت در آنه

های خسارت دیده دیو تعداد آبابرآورد شده واحد  70 تعداد کل واحدهای مسکونی روستائی خسارت دیده احتمالی

ورت برآورد خسارت، . در صآبادی است 71بیرم استان فارس   5.7زلزله در  با درصد های متفاوت خسارت احتمالی

رت در مینی خساو تخ ی روستاها اطالعات جمعیتی، تعداد واحدهای مسکونی و نوع آنها و نیز درصد احتمالیاسام

   می شود. آورده 1-2شکل جدول زیر آنها)غیرقابل استناد( در 

جمالی ش، بطور اگزار بر اساس روابط تجربی، شدت زلزله و خسارت احتمالی آن قابل تخمین است )در انتهای این"

رکز، مفاصله از رو لزله،ی تخمین شدت و خسارت بر اساس بزرگی زلزله آورده شده است(. شدت زلزله به بزرگی زمبان

تر و با رویکرد تخمین قت دقینوع ساختگاه، جهت یافتگی و مواردی مانند این وابسته است که با توجه به فقدان اطالعا

 –جربی بزرگی تز روابط اده اعات متعدد انجام یافته و با استفتقریبی و اولیه خسارت در سامانه سپال، بر اساس مطال

 واد مفید لیه رخددرصد خسارت،  تخمین شدت و خسارت بعمل آمده که در لحظات او –شدت و شتاب تخمینی زلزله 

اع ، ارتفساختگاه ه نوعب. خسارت ناشی از زمین لرزه نیز عالوه بر خصوصیات سازه ای ساختمان ها، مورد نیاز است

ه مسلما ته است کوابس ساختمان، دوری و نزدیکی به چشمه لرزه ای، جهت یافتگی در زلزله و مواردی از این قیبل

ت لزله، شدزرگی زدر صورت کوچک بودن ببرآوردهای دقیق خسارت را امری پیچیده و نیازمند زمان می نماید. 

 "خالی خواهد بود. 1-2ر شکل دمراکز جمعیتی  صورت جداولو خسارتی محاسبه نخواهد شد، در آن بوده نامحسوس
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 بیرم استان فارس   5.7زلزله در زمان وقوع آب و هوائی محدوده شرایط  -3

درجه باالی صفر بوده و  37لرزه، ینزمانی رخداد زمبازه در بیرم استان فارس  5.7زلزله دمای هوای محدوده رومرکز 

سرعت وزش باد در محدوده شود. بینی میپیشدرجه سانتیگراد  45تا  26شبانه روز بعد رخداد بین  5تغییرات آن در طی 

 
 بیرم استان فارس   5.7زلزله راکز جمعیتی تحت تاثیر منقشه شدت و  -1-2شکل
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بارندگی در برخط،  بینی شده است. براساس اطالعاتنات پیش 10تا  1رومرکز صفر نات و در طی پنج روز آتی بین 

اطالعات . (www.windy.com)اطالعات سایت  واهد بودخمیلیمتر  0روز آتی بین  5میلیمتر و در  0ل دزمان رخداد معا

نشان  1-3در شکل روز آتی  5برای زمان وقوع و طی بیرم استان فارس   5.7زلزله آب و هواشناسی محدوده رومرکز 

 داده شده است.  
 از بعدروز  5تا زله( و )متناسب با زمان رخداد زل www.windy.comاز زمان مراجعه به سایت  هواشناسی برخط اطالعات"

م در یدات الزاذ تمهبرای چند روز آتی بعد از رخداد با هدف اتخ بینی وضعیت آب و هوای منطقه)بعنوان پیش آن

ضعیت وطالع از لزله، ازفرض است. در زمان رخداد بصورت پیشمد نظر قرار گرفته و ( مدیریت بحران زلزله رخ داده

و نجات  و امداد یریت بحرانآن در امر مدنظیر ، بارندگی، بارش برف و مواردی گرمبسیار هوای  سرما و یخبندان،هوا، 

ستره گواشناسی هطالعات اتوان به سایت ویندی متصل شد و از سامانه سپال میبرای این منظور  ،باشدموثر میمهم و 

  ".دست آوردب بینی وضعیت هوابصورت پیش ای روزهای آتی نیزبرزمان رخداد زلزله بر عالوه ومرکز را ر

 

 و برآورد اولیه احتمال وقوعبیرم استان فارس   5.7زلزله حدوده رومرکز توپوگرافی م -4

 یزش سنگ لغزش و رزمین

نشان الف و ب  1-4 هایلکدر ش و شرایط توپوگرافیکی آنبیرم استان فارس   5.7زلزله ناهمواری محدوده رومرکز 

از  یعبورجنوبی  -الیو شم غربی –متر است. پروفیل ارتفاعی شرقی 580ارتفاع نقطه رومرکز زلزله داده شده است. 

 -شرقی تری پروفیلکیلوم 52دهد که در طول نشان می لف و با 1-4 هایدر شکل (در وسط پروفیل)نقطه رومرکز 

ا ت 514، ارتفاع سطح زمین از جنوبی -و در راستای پروفیل شمالی متر 1425متر تا  470ارتفاع سطح زمین از  غربی

تند ای امنهدشیب اط در برخی نقتوان گفت که محدوده ناهموار و یاین اطالعات م . براساسکندتغییر می متر 956

رخ  ش زمیننگ و لغزسریزش  های دسترسی با توجه به تغییرات ارتفاعیدر امتداد جادهشود و لذا  احتمال داده می است

 . بدهد که الزم است مورد توجه قرار گیرد

 مسیرهای مواصالتیموقعیت های محدوده وقوع زلزله و اطراف آن و نیز ناهمواریالف و ب،  1-4 های در شکل"

 
 روز بعد رخداد 5و پیش بینی دما برای بیرم استان فارس   5.7زلزله رایط آب و هوائی محدوده رومرکز ش -1-3شکل
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پستی و بلندی آن از یک طرف و نیز با ، نشان داده شده است. با توجه به مورفولوژی گستره رکزی زلزلهگستره روم

از برآوردی اولیه توان توجه به موقعیت رومرکز زلزله و موقعیت مراکز جمعیتی و مسیرهای دسترسی از طرف دیگر، می

با نگاهی به همچنین بدست آورد. ی مختلف را احتمال ریزش سنگ، لغزش زمین، نحوه دسترسی در شرایط آب و هوائ

توان مراکز جمعیتی در میبیرم استان فارس  5.7زلزله پهنه اطراف و شرایط مورفولوژیکی الف وب  1-4 های شکل

ها این ارزیابیرا بصورت تخمینی و کلی تعیین کرد.  مورفولوژیکی و آب و هوائیاز نظر شرایط تر باال نسبی معرض خطر

که شرایط آب و هوائی  1-3شود با تلفیق نقشه شکل توصیه میو  مهم و مورد نیاز است زمان اولیه وقوع زلزله بویژه در

بارندگی و لغزندگی مسیرها و نیاز مردم تحت اثر زلزله، شرایط  نوع در خصوص ،1-4 هایدهد و نقشه شکلرا نشان می

 "های الزم بعمل آید.بینیا پیشتمح ،از نظر انسداد مسیر جاتنمشکالت تردد در امداد و 

 

  آن غربی ارتفاعی-و اطراف آن و پروفیل شرقیبیرم استان فارس   5.7زلزله اهمواری و مسیرهای دسترسی گستره رومرکز الف: نقشه ن -1-4شکل

 

  ی آنجنوبی ارتفاع-پروفیل شمالی بیرم استان فارس  و اطراف آن و 5.7یرهای دسترسی گستره رومرکز زلزله ب: نقشه ناهمواری و مس-1-4شکل
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 و مراکز جمعیتی اطراف بیرم استان فارس   5.7زلزله رومرکز محدوده دسترسی به  -5

)براساس ترافیک موجود  ، در زمان مراجعه به سایتبیرم استان فارس   5.7زلزله از مرکز شهر تهران تا نقطه رومرکز 

(. نزدیکترین فرودگاه به نقطه 1-5طول زمان حرکت خواهد بود )شکل  ،خودرودقیقه با  23ساعت و  15که متغیر است( 

حدود  آهن به نقطه رومرکز زلزلههمچنین نزدیکترین خط راهبوده و  کیلومتری( 39)فاصله  المردرومرکز زلزله فرودگاه 

 (. 2-5)شکل آن فاصله داردکیلومتر  250

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

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

داء حرکت به نقطه رومرکز یا مراکز جمعیتی تحت تاثیر توان از هر نقطه دلخواه بعنوان مبو در سامانه، از روی نقشه می

زلزله مسیریابی نمود. برای این کار فقط کافیست که نقطه مبدا از روی تهران به روی نقطه مورد نظر با موس جابجا 

 شود. 

ها نیز قابل بارگذاری و مشاهده است که در صورت ها و آزادراهو مسیر بزرگراه موقعیت سدهای منطقه در سامانه سپال

   "مراجعه نمود. www.sapla.irتوان به سامانه سپال نیاز می

 
 بیرم استان فارس   5.7آهن به رومرکز زلزله نقشه نزدیکترین فرودگاه و راه -2-5شکل

 
 از تهرانس بیرم استان فار 5.7لزله زبه رومرکز  )خودرو( نقشه مسیر دسترسی -1-5شکل

http://www.sapla.ir/
http://www.sapla.ir/
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 بیرم استان فارس   5.7زلزله مراکز جمعیتی اطراف رومرکز -6

اطراف  روستائی هری وش، برآورد کلی از کیفیت ساخت و سازهای مسکونی زلزله با هدف اطالع از جمعیت تحت تاثیر

اطراف ئی و روستا شهری یمراکز جمعیتاطالعات کلی  ،و اتخاذ تمهیدات امداد و نجات و مدیریت بحران رومرکز زلزله

 .ین قسمت آورده شده استادر مربوطه همراه با نقشه و جداول  (کیلومتری 55)حدود  نیم درجه تا شعاع رومرکز زلزله

گیری در خصوص صمیمتتائی واضح است که با اطالع اولیه از تعداد جمعیت و ابعاد مراکز جمعیتی اعم از شهری و روس

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

 مراکز جمعیتی شهری -1-6

 که نزدیکترین شهرها عبارت (1-6)شکل اندکیلومتری اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته 55 حدود شهر تا شعاع 9تعداد 

 ست از:ا

 22در فاصله  سکلت(واحد مسکونی فاقد ا 1420) واحد مسکونی 2125نفر و با تعداد  7300با جمعیت  بیرم -

 کیلومتری از رومرکز زلزله.

 29سکلت( در فاصله واحد مسکونی فاقد ا 2855) واحد مسکونی 4665نفر و با تعداد  19217با جمعیت  خنج -

 کیلومتری از رومرکز زلزله.

کیلومتری  42در فاصله  واحد فاقد اسکلت( 6059) واحد مسکونی 8529نفر و با تعداد  29380با جمعیت  المرد -

 ز رومرکز زلزله.ا

فر، تعداد کل واحدهای ن 84361، کیلومتری( 55حدود ) تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی شهری واقع در شعاع نیم درجه

 باشد.واحد می 15883واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت  21625مسکونی 

 نفر است.  29380با جمعیت  المرد هترین شهر در این محدودپرجمعیت

ده ان داده شلزله نشرومرکز ز نزدیک مراکز شهری اطرافز تعدادی انقشه موقعیت و جداول اطالعاتی  1-6در شکل "

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

ج شده درنیز  تمانیعات واحدهای مسکونی از نظر تیپ ساخو اطال تعداد جمعیت شهری ،(www.sapla.ir) سامانه سپال

تنی( و فاقد الدی و بلت فو) شامل اسک دار، تعداد واحدهای اسکلتمرکز آمار ایران بر اساس آمار است، در این جداول

یده امنائی نیز های بنکه اصطالحا واحد ،های با مصالح خشت، بلوک، آجر، گل و سنگ، چوب و ...()ساختمان اسکلت

  "شود آورده شده است.می
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 بیرم استان فارس 5.7زلزله   های اطراف رومرکزآبادی-2-6

 ست از:ا عبارت هاآبادی اند که نزدیکترینکیلومتری اطراف رومرکز زلزله قرار گرفته 60آبادی تا شعاع  247تعداد

 4کلت( در فاصله واحد مسکونی فاقد اس 34) واحد مسکونی 36نفر و با تعداد  159با جمعیت  بشیرآباد -

 کیلومتری از رومرکز زلزله.

 5اسکلت( در فاصله  واحد مسکونی فاقد 139) واحد مسکونی 140نفر و با تعداد  1208با جمعیت  اشکن لب -

 کیلومتری از رومرکز زلزله.

کیلومتری از رومرکز  7ه واحد فاقد اسکلت( در فاصل 12) واحد مسکونی 12نفر و با تعداد  35با جمعیت  طبله -

 زلزله.

نفر، تعداد کل  125225ی(، کیلومتر 60تا  50)شعاع  تعداد کل جمعیت مراکز جمعیتی روستائی واقع در شعاع نیم درجه

ترین آبادی باشد. پرجمعیتواحد می 24487 فاقد اسکلت واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی 29910واحدهای مسکونی 

 (. 2-6)شکل  نفر است 6533با جمعیت  فداغ در این محدوده 

نفر و تعداد کل واحدهای  209586کیلومتری(  55)حدود  های در شعاع نیم درجهجمع کل جمعیت شهری و آبادی

)شکل  باشدواحد فاقد اسکلت می 40370مسکونی تعداد واحد بوده که از میان این تعداد از واحدهای  51535مسکونی 

 
 بیرم استان فارس   5.7زلزله قشه موقعیت مراکز جمعیتی شهری اطراف رومرکز ن -1-6شکل
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2-6) . 

ها، شه، فاصله آبادیباشد. در جدول زیر نققابل مشاهده می( www.sapla.ir) ها در سامانه سپاللیست کامل آبادی"

ا، تعداد هرهجداول ش نظیر فاصله تا رومرکز بترتیب از نزدیکترین به دور آمده است. همچنین در جداول اکسل سامانه

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

 "ست.امرکز آمار ایران  1395بر اساس آمار سال ، این گزارشول ااطالعات آماری درج شده در جد

 

 بیرم استان فارس   5.7زلزله گسل مسبب -7

شناسائی شده و به نقشه درآمده) در  گسل الر نزدیکترین سامانه گسلیامتداد نشان داده شده است که  1-7در شکل 

در  زلزله بیرم استان فارس 5.7رومرکز زلزله  .به رومرکز زلزله استبر مبنای نقشه های رقومی موجود مقیاس کشوی( 

شناسی و حسامی، خ.، پژوهشگاه های سازمان زمینهای رقومی گسله)فایل های ایرانبر روی نقشه گسله 1-7شکل 

حدس زده مسبب زلزله قابل احتمالی بر این اساس گسل و  نهی گردیدبرهمشناسی و مهندسی زلزله( المللی زلزلهبین

های مهم دیگر برای تعیین گسل مسبب زلزله استفاده از یکی از داده. ضیح داده خواهد شد()که در ادامه تو شده است

 
 بیرم استان فارس   5.7زلزله ف رومرکز های اطراقشه موقعیت و جدول اطالعاتی تعدادی از آبادین -2-6شکل
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  باشد.ها میسازوکار تعیین شده برای زلزله رخ داده و نیز استفاده از پسلرزه

 

 
 بیرم استان فارس   5.7زلزله قشه گسل های اطراف رومرکز ن -1-7شکل

 

 بیرم استان فارس   5.7زلزله خیزی محدوده رومرکز لرزه-8

 ادهدقشه نشان نهای تاریخی و دستگاهی در ده است. زلزلهخیزی گستره اطراف رومرکز نشان داده شلرزه 1-8در شکل 

 باشد.های از سامانه سپال قابل برگرفتن میشده است. فایل اکسل این زلزله

 بیرم استان فارس  5.7زلزله  درجه در اطراف رومرکز 1های دستگاهی تا شعاع درجه و زلزله 2های تاریخی تا شعاع زلزله

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

های نوین براساس دادهشود. همچنین کیلومتری اطراف زلزله نشان داده می 100در بافر دستگاهی و تاریخی های زلزله

های استانی از یستگاهستن انگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و بهم پیوخیزی ایران که با توسعه شبکه لرزهزهلر

با توجه  ارائه شده است که یرسال اخ 14های لرزهدرجه از رومرکز زلزله، زمین 1فراهم آمده، در شعاع  2006اوایل سال 

 اند. خیزی منطقهلرزهمیزان ه، معرف کنندنگاری ثبتهای لرزهتعداد ایستگاهبه 

بیرم  5.7زلزله زمان وقوع  ات میالدی 2006از سال  و باالتر در گستره اطراف رومرکز 2.5زلزله با بزرگی  1705تعداد 

تا  4زلزله با بزرگی  123 و ترباالو  5لرزه با بزرگی زمین 11است. از این تعداد  ثبت شده ساله( 14)مدت استان فارس  

توان مشاهده نمود که می 1-8اند. از شکل در اطراف رومرکز گسترده شده 4ها کوچکتر از بزرگی لرزهو بقیه زمین 5

 خیزی بسیار باالئی را دارد. لرزه رخداد زلزله، محدوده
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 بیرم استان فارس   5.7زلزله یزی گستره اطراف نقشه لرزه خ -1-8شکل

 

 بیرم استان فارس   5.7زلزله رکز تا زمان رخداد ای گستره رومنتایج پایش لرزه-9

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

ر رفتار شود اما پیش از وقوع، انتظار تغییهای بزرگ میاطراف آن وجود دارد. تجمع تنش در نهایت منجر به رخداد زلزله

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

دن مختصات ای برای نقطه مورد نظر با وارد نموامکان پایش لرزه ،www.sapla.ir ناحیه مشاهده نگردد(. در سامانه سپال،

 -1طول و عرض آن نقطه فراهم آمده است. بر این اساس با وارد نمودن مختصات رومرکز زلزله نمودارهایی در دوحالت 

های زمانی شود که در سامانه سپال به تفکیک هر کدام از آنها برای بازهها تهیه میبا حذف پسلرزه -2ها کل زلزله

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

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

بوده بیرم استان فارس   5.7زلزله نشان داده شده است. نقطه مرکز ناحیه مورد نظر، مختصات رومرکز بعنوان نمونه آن 

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

ها ها و با حدف پسلرزهباشند، به سامانه سپال مراجعه شود که در دو حالت با پسلرزهخیزی محدوده رومرکز زلزله میلرزه

 ها رسم شده است. ماهانه تا چند سال نمودارهای مختلف تعداد و انرژی زلزله های زمانیبرای دوره

نقطه  برای هر ای نیزمپ رخدادهای لرزهای عالوه بر نمودارهای خطی هیتدر سامانه سپال و در قسمت پایش لرزه

داد یرات زمانی ماهانه تعیشود که معرف تغنیز تهیه می بیرم استان فارس 5.7زلزله دلخواه و از جمله نقطه رومرکز 

 باشد.ای میرخدادهای لرزه

ساله  5زمانی  بازهازای هبتا قبل از این زلزله  4از بزرگتر های تعداد زلزلهدر مشاهده می شود که  1-9در نمودار شکل 

شترین تعداد رخداد دارای نوساناتی بوده که بی 4های کوچکتر از ، اما رخداد زلزلهدارد 1396در تیرماه  هنجاریگذشته بی

 4های کوچکتر از نیز نوسان در تعداد رخداد زلزلهدیگر  های زمانیبوده است. البته در بازه 1396ماه  فروردیننیز در 

http://www.sapla.ir/
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روند کاهشی رخداد زلزله مشهود  1399فروردین ماه  1398اسفند ماه  است که درنکته حائز اهمیت آن شود.دیده می

مپ نیز نمودار هیت 2-9شکل شود. ای در منطقه مورد مطالعه دیده میهظشی قابل مالحاست و پس از آن روند افزای

های با رخداد دهد. از این نمودارها، ماهسال اخیر را بصورت رنگی نشان می 14ها در مدت رخدادهای ماهیانه زلزله

وقوع ای قبل از های لرزههنجاریه بیتوان بوضوح تعیین نمود و بتا زمان رخداد را می 1384ها از سال باالی زلزله

  .های بزرگ پی بردلرزهها و بویژه زمینزلزله

      روز 20:38:49اعت سدر  5.1 ای با بزرگی، پیشلرزهبیرم استان فارس 5.7زلزله شایان ذکر است، پیش از رخداد 

  کیلومتری در منطقه رخ داده است. 11در عمق  1399-03-20

  

 

 
 ساله تا زمان رخداد 5ر و کوچکتر از آن در بازه زمانی و بزرگت 4های با بزرگی رات تعداد رخداد زلزلهتغیی -1-9شکل

 بیرم استان فارس   5.7زلزله 

 

 

 بیرم استان فارس  5.7درجه اطراف رومرکز زلزله  1ساله اخیر بشعاع  14مپ زلزله های نمودار هیت -2-9شکل
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 بیرم استان فارس 5.7زلزله  گستره رومرکزشناسی زمین -10

 شود. توضیح داده می و بطور اختصارعمومی، گسل مسبب، سازوکار زلزله بترتیب شناسی زمین ،در این بخش

 بیرم استان فارس 5.7محدوده رومرکز زلزله  عمومیشناسی زمین -10-1

 1:100000شناسی زمین از نقشهرس بیرم استان فا 5.7رومرکز زلزله شناسی گستره به منظور بررسی وضعیت کلی زمین

خورده بوده رس چینز زاگشود، گستره مورد نظر بخشی اخنج استفاده شده است. همانگونه که در این نقشه مشاهده می

های ها از نهشتهگیهای مختلف تشکیل شده است. در منطقه رومرکز، این چین خوردو از توالی تاقدیس و ناودیس

سنگ و اسهون، میوسن تشکیل شده و عمدتاَ شامل واحدهای رسوبی تخریبی مثل سیلتستمسازند آقاجاری به سن

 باشد. کنگلومرا بوده که امکان ریزش کوه در زمان زلزله در آنها زیاد می

 شناسی کشور(خنج )سازمان زمین 1:100000شناسی های اخیر بر روی نقشه زمیننمایش گستره رومرکز زلزله – 1-10شکل

 

 بیرم استان فارس 5.7 زلزلهمحدوده رومرکز  یساختنیلرزه زم التیا -10-2

ساختی سکوی فارس زمینرزهای زاگرسی است که در زیرایالت لای از رخدادهای لرزهنمونهبیرم استان فارس  5.7زلزله 

تبط های فعال مرهای ژرف، چینسنگ به واسطه کارکرد گسلبه صورت یک سیکل کامل رخ داده است. باال آمدگی پی

ارز سازند های همها، فقدان و یا ضخامت اندک واحدهای تبخیری گروه هرمز و ضخامت زیاد تبخیریبا راندگی

های لرزهرود که زمینمی ساختی است. به همین دلیل انتظارزمینهای این زیرایالت لرزه گچساران از مهمترین ویژگی

 اشند. بتوسط مفاقد گسیختگی سطحی بوده و بیشتر دارای بزرگی و شدت  آن علیرغم فراوانی باال، عموماَ
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 بیرم استان فارس 5.7زلزله  گسل مسبب -10-3

ین اهای اصلی گسل های زاگرس تا حدودی ازدهد که بیشتر زلزلههای چند سال اخیر زاگرس نشان میبررسی زلزله

تطابق  نوبی دارندج –ی ، به ویژه آنهایی که راستای شمالهای محلی و کوچکترزون ساختاری فاصله داشته و با گسل

های مدفون و دگیه رانبهای اخیر توجه دهند. از سوی دیگر در گستره بیرم و اطراف رومرکز زلزلهبیشتری نشان می

 د. ارد( اهمیت ی خشتها )مانند تاقدیس گازهای مدفون در هسته تاقدیسخوردگی ها به ویژه راندگیمرتبط با چین

اقع وهای اخیر بر روی تاقدیسی شود، منطقه رومرکز زلزلهخنج دیده می 1:100000شناسی زمینهمانگونه که در نقشه 

 وی شمال وسها به هر دو های راندگی محصور شده است. این راندگیشده که هر دو یال این تاقدیس توسط گسل

خیزی منطقه نقش توانند در لرزهها نیز میهسته تاقدیس های مدفون درجنوب شیب داشته و عالوه بر آنها راندگی

که راستای  جود داردونطقه مهای متعدد گسل امتدادلغز نیز در این های راندگی، شاخهداشته باشند. افزون بر این گسل

حمله اشاره منه گسلی ن به پهجنوب شرق بوده و مکانیسم راستگرد دارند. از مهمترین آنها میتوا –کلی آنها شمال غرب 

 نمود که در غرب منطقه رومرکز واقع شده است. 

ی سطحی سیختگگنظر به اینکه وجود سازندهای تبخیری در اعماق بیشتر مانع رسیدن گسلش به سطح و ایجاد 

های امتداد لغز، سلیا گ های راندگی استشود، تنها راه تفکیک این مسأله که رخداد زلزله مرتبط به عملکرد گسلمی

 باشد. تفاده از نتایج حل سازوکار کانونی و فوکال مکانیسم زلزله میاس

فشاری و  ها از نوعلزلهدهد که غالب زهای دستگاهی در این گستره از زاگرس نشان میلرزهبه طور کلی پیشینه زمین

 GFZو  IPGPسوی  وکال مکانیسم ارائه شده ازف(. همچنین  2-10اند )شکلهای راندگی بودهمرتبط با جنبایی گسل

(. این راندگی 3-10های راندگی نقش اساسی داشته است )شکل دهد که در این رویداد نیز یکی از گسلنشان می

 های اطراف تاقدیس یا راندگی مدفون باشد. ممکن است یکی از راندگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوب زاگرسهای دستگاهی جسازوکار کانونی زلزله -3-10شکل  
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 GFZو  IPGPبیرم از دو مرجع  5.7فوکال مکانیسم زلزله  -4-10شکل 

 

 بیرم استان فارس 5.7زلزله گستره خیزی تکمیلی لرزه-11

 قرار گرفته است.  کیلومتری اطراف نقطه رومرکزی در این بخش مورد بررسی 100خیزی محدوده رومرکز تا شعاع لرزه

 بیرم استان فارس 5.7زلزله های پسلرزه -1-11

 در محدوده 2.5لرزه باالی زمین 16ن این گزارش تعداد تا زمان تدویها )گاردنر و نوپوف( وجه به روابط حذف پسلرزهبا ت

این رخدادها بعنوان  د.می باش 4.2لرزه ثبت شده در این محدوده که بزرگترین زمین ثبت شده است.اطراف رومرکز زلزله 

 شوند. بیرم استان فارس تلقی می  5.7پسلرزه زلزله 
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بیرم استان فارس 5.7های زلزله پسلرزه -1-11شکل   

 بیرم استان فارس 5.7زلزله اطراف  زلزله های تاریخی -2-11

به همراه  2-11کل کیلومتری اطراف رومرکز( در ش 100)شعاع  های تاریخی رخ داده در این پهنهمشخصات زلزله

 موقعیت و بزرگا نشان داده شده است. 

با  1440رین آن در سال کیلومتری از رو مرکز زلزله رخ داده است که بزرگت 200زله تاریخی در شعاع زل 31تعداد 

و بقیه  بوده است 7تا  6ی باالی زلزله با بزرگا 25. از این تعداد زلزله در حوالی قیر کازرون رخ داده است 7.1بزرگای 

 5.7های تاریخی رو مرکز زلزله اطالعاتی زلزله جدول 2-11در شکل  باشد.می 6کوچکتر از زمین لرزه های تاریخی 

 .بیرم استان فارس آمده است

 

بیرم استان فارس 5.7زلزله های تاریخی اطراف زلزله  -2-11شکل   

  

 بیرم استان فارس 5.7زلزله اطراف  و باالتر 5های دستگاهی با بزرگایزلزله -11-3

ان داده شده است. دو دوره ثبت زلزله کیلومتری رومرکز نش 100شعاع های دستگاهی ثبت شده در زلزله 3-11در شکل 

اضر، مشخصه این دو حتا حال  2006و دوره  2006تا  1900تا حال حاضر، در نظر گرفته شده است، دوره  1900از 

های بیشتر گاهتستقرار دسهای کوچک در دوره اول و بر عکس تعداد باالی آن در دوره دوم بدلیل ادوره، تعداد کم زلزله

ن لزله کمابیش یکنواخت ولی تا رمازاطراف رومرکز  آید تراکم زلزله در منطقهبر می 3-11است. همانطور که از شکل 

   ه ای نمایان است.قابل مالحظای گپ لرزهبیرم استان فارس در محدوده وقوع زمین لرزه  5.7رخداد زلزله 
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 و باالتر 5زلزله های دستگاهی با بزرگای -3-11شکل 

 

 بیرم استان فارس 5.7زلزله عمق متوسط کانونی و دوره بازگشت  -4-11

های این ناحیه عموماً کم عمق است. بر اساس باشد، زلزلهساختی زاگرس میزمینمحدوده مورد مطالعه در ایالت لرزه

شود ارس(، مشخص میبیرم ف 5.7 تا زمان رخداد زلزله 2006های اطراف )بازه نقشه تهیه شده از پراکنش عمقی زلزله

 (.4-11کیلومتر است)شکل  20تا  5های رخ داده در بازه عمقی که عمق کانونی عمده زلزله

 

 

 

 

  

 

 

 

 

نمودار عمق متوسط کانونی زلزله بیرم استان فارس -4-11شکل  

 

براساس  λرخداد لرزه ای  گردید. آهنگ کیلومتری اطراف رومرکز تعیین 100در شعاع  5.7دوره بازگشت برای زلزله 

 6.5ای در بازه زمانی معین )دوره زمانی کاتالوگ( محاسبه شد. آهنگ رخداد برای زلزله لرزه مبنا و تعداد رویداد لرزهزمین
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)معادل  5.7های زلزلهسال و بطور تقریب دوره بازگشت  20برآورد شد که معادل دوره بازگشت  0.05و بزرگتر از آن 

یا بزرگتر  5.7سال یک زلزله با بزرگی  2هر بطور متوسط رخداد  شود )سال تخمین زده می 2ا باالتر از آن زلزله بیرم( ی

 5-11(. در شکل قابل انتظار استبیرم استان فارس  5.7کیلومتری اطراف رومرکز زلزله  100از آن در گستره 

، برای 5-11نمودار نرخ و دوره بازگشت شکل  های دستگاهی نشان داده شده است. ازنمودارهای دوره بازگشت زلزله

 آید.بدست می کمتر از یک سالو بزرگتر از آن دوره بازگشت  4زلزله با بزرگی 

0.10 0.13 0.18 0.24 0.38 0.94 1.69 2.40
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بیرم استان فارس 5.7نمودار دوره بازگشت زلزله -5-11شکل   

 

 ایستگاه های شتابنگاری و لرزه نگاری-5-11

براساس مقادیر شتاب ثبت شده،  ایستگاه های لرزه نگاری و شتابنگاشتی آورده شده است. پراکنش 5-11در شکل 

نشان داده شده است. ایستگاه روستای خلیلی با باالترین   6-11بیرم استان فارس در شکل  5.7نقشه هم شتاب زلزله 

 مقدر شتاب ثبت شده در شکل نمایان است. 

 

بیرم استان فارس 5.7نگاری اطراف زلزله و لرزه های شتابنگاشتیایستگاه -5-11شکل   
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بیرم استان فارس 5.7های شتابنگاشتی اطراف زلزله ایستگاه -6-11شکل   

 

  بیرم استان فارس 5.7ت های زلزله خسار -12

 سارت راه و ابنیه فنی خ -1-12

یزش سنگ های منطقه، احتمال رراه های تند در مجاورت برخی ازبا توجه به توپوگرافی منطقه و همچنین وجود شیب

که از  بیرم –ر ها، پس از رخداد زلزله، در محور الدر محورهای منطقه وجود داشته است. بر اساس آخرین گزارش

که در   رخ دادان کند، ریزش سنگ در بخش هایی از مسیر بخصوص گردنه بالنگستو ارد  عبور می مناطقی مانند گراش

ین محور پس از ی الر، ااهداراین گردنه برای چند ساعت مسدود گردیده که با فعالیت نیروهای ر اثر آن محور مذکور در

بیرم قابل  –ها در محور الر ای از این ریزشنمونه 1-12چند ساعت پاکسازی و بازگشایی گردیده است. در شکل 

 مشاهده است. 
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 بیرم  –اثر زلزله در محور الر  ریزش سنگ در -1-12شکل 

 شاهده است. بیرم قابل م -ده الرنقشه منطقه ریزشی در بالنگستان واقع در جا الف و ب 2-12ر شکل د

 
 بیرم –حدوده ریزش سنگ و انسداد مسیر در محور الر م-الف -2-12شکل 
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 بیرم –حدوده ریزش سنگ و انسداد مسیر در محور الر م -ب-2-12شکل 

 

  ایران بندی خطر زلزلهنقشه پهنهیرم استان فارس بر روی ب 5.7جانمایی رومرکز زلزله  -2-12

 محل رومرکز زلزله در نقشه پهنه بندی خطر زلزله کشور قابل مشاهده است.  3-12در شکل 

 

 بندی خطر نسبی زلزله ایران در پهنه بیرم استان فارس 5.7 رومرکز زلزلهجانمایی  -3-12شکل 
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  ان فارسبیرم است 5.7ساختمان ها در زلزله  خسارت -3-12

دیدگی منازل مال آسیب، احتبا توجه به وجود چندین روستا پیرامون محل رومرکز زلزله، و همچنین شدت زلزله رخ داده

ها و بازدیدهای زارشگخرین آمسکونی قدیمی و بدون اسکلت )مصالح بنایی( در مناطق مورد نظر وجود دارد. با توجه به 

یزش رمنازل،  دیوار برخی مشهود تا لحظه نگارش گزارش، به حالت ایجاد ترک و ریزش درهای میدانی، غالب آسیب

رخی بها و گسیختگی در جداره دیدگی دیوار برخی از محوطهبخشی از مصالح سقف در برخی منازل، تخریب و آسیب

  وده است.عمومی ب هایای در منازل و ساختمانمنازل و همچنین واژگونی برخی از لوازم و اجزای غیر سازه

سکونی در منطقه صحرای واحد م 30خانه مسکونی در منطقه بیرم و تعداد  50بر اساس گزارش مسئولین محلی، تعداد 

اند ولی مابقی ها تخلیه شدهمنزل مسکونی بر اساس شدت آسیب 3باغ شهرستان الر آسیب دیده اند. از این میان تنها 

 خلیه ساکنین نبوده است. تی کمتر بوده و نیازی به های مسکونی دارای آسیب دیدگواحد

د اولیه نشان ست. برآوراها مربوط به روستای خلیلی، حسین آباد و شهر فداغ بوده بر اساس آخرین آمار، بیشترین آسیب

 30اٌ ی حدودیی(، دارادهد روستای خلیلی با توجه به وجود تعداد زیادی از منازل مسکونی بدون اسکلت )مصالح بنامی

ر که نف 600ت با جمعی درصد آسیب دیدگی در حوزه منازل مسکونی بوده است. همچنین در روستای حسین آباد 40الی 

دیدگی بسیار های پیشین، آسیبواحد از آنها در سال 126واحد مسکونی می باشد، با توجه به مقاومسازی  140دارای 

ی بشکن اند. همچنین در روستاخوردگی دیوارها و سقف گردیدهترکواحد مسکونی در آن دچار  5پایینی داشته و تنها 

درصد منازل روستا، آسیب  90نیز که در نزدیکی رومرکز زلزله قرار دارد، با توجه به مقاومسازی و نوسازی بیش از 

 بزرگی در منازل مسکونی تا این لحظه مشاهده نشده است. 

ه، دلیل رکز زلزلروزم ی و بهسازی بافت مسکونی در مناطق پیرامونالزم به ذکر است که انجام طرح های مقاومساز

ر دسیب جدی آباد، اصلی کاهش میزان و سطح خسارات در این بافت ها بوده است. به طوریکه در روستای حسین آ

 5اند، ه فاقد اسکلت بودهکمنزل مسکونی قدیمی این روستا  12منازل مقاومسازی شده مشاهده نشده است، اما از میان 

 های رخ داده قابل مشاهده است. از آسیب نمونه هایی 7-12تا  4-12های اند. در شکلساختمان دچار آسیب گردیده

 
 

 در برخی از منازل یواژگونی برخی از اسباب، اجناس و اجزای غیر سازه  -4-12شکل 
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 ر دیوار برخی منازل مسکونی در بیرم ردگی و ریزش دبروز ترک خو -الف-5-12شکل 

 

 
 ردگی و ریزش در دیوار برخی منازل مسکونی در بیرم بروز ترک خو -ب-5-12شکل 
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 خلیلی بروز ترک خوردگی و ریزش در دیوار برخی منازل مسکونی در -6-12شکل 

 

  

   ریزش برخی از دیوارهای محوطه ها و منازل مسکونی در اثر زلزله -7-12شکل 

عدم  به دلیل سکونیباشد، غالب ترک های ایجاد شده در منازل مهمانگونه که از شکل های فوق قابل مشاهده می

به چشم  ب(ی نامناسبنای مقاومت کافی مصالح در دیوار و سقف منازل بوده که غالبا در ساختمان های قدیمی )مصالح

د به میزان ای پشت بنخورد. همچنین در دیوارهای محوطه ها، بدلیل عدم مقاومت در مصالح مورد استفاده، عدم اجرمی

 ابم. از آنها بوده یکافی و نبود درز اجرایی در دیوارهای بلند، شاهد ریزش بخش
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 های حیاتی و تاسیسات سارت در حوزه شریانخ -4-12

یرم و الر برای فی چون بمختل های دریافتی تا لحظه تدوین گزارش، بر اثر این زلزله برق مناطقبا توجه به آخرین آمار

لزله به یک زبر اثر  مچنینساعات اولیه پس از رخداد قطع بوده است که پس از دو ساعت این مورد رفع گردیده است. ه

سیب آوده است، مناطق ب آن بیشتر از دیگر در روستای خلیلی که آمار آسیب دیدگی منازل مسکونی هم در BTSدستگاه 

مبنی بر  ، گزارشیگاز( دیده است. قابل ذکر است که در دیگر شریان های حیاتی منطقه )خطوط آبرسانی، مخابرات و

  ارائه نشده است. قطع عملکرد و آسیب مشهود در ساعات اولیه رخداد 

 

 مدیریت بحران-13

و باعث  ساس گردیدمنطقه بیرم، خنج و المرد اح برخی مناطق استان بویژه لرزه به دلیل عمق کم درشدت این زمین

 مدند. آها ابانو خی ایجاد رعب و وحشت در میان تعدادی از مردم شد و تعدادی سراسیمه از منازل خود به کوچه

 اقدامات اولیه  -13-1

 زا گزارش و منطقه شرایط سیبرر برای دارانبخش و دهیاران احمر، ارزیاب هالل های تیم بالفاصله پس از وقوع زلزله، 

ای هحمر تیم امعیت هالل جشدند و بنابر اظهارات مسئولین سازمان امداد و نجات  اعزام زلزله زده مناطق به وضعیت

 (1-13ل . )شکامدادرسانی به منظور امداد رسانی به مصدومین احتمالی در حالت آماده باش قرار گرفتند

 

 
 بیرم استان فارس 5.7دادی از مناطق زلزله زده زلزله بازدید تیم های ارزیاب و ام -1-13شکل 

 

 (2-13کل پس از زلزله جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور مسئولین ذیربط تشکیل گردید. )ش
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 ستان فارسبیرم ا 5.7ه تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران پس از زلزله زلزل -2-13شکل

 

 عملیات نجات آسیب دیدگان و امدادرسانی  -13-2

شهر برای وهرمزگان و ب های اولیه رخداد زلزله تیم های امدادی و مراکز بهداشتی و درمانی استان های فارس،در ساعت

برای نیز از یرزشکی شلوم پعدانشگاه امداد رسانی و درمان مصدومین احتمالی این زلزله به حالت آماده باش در آمدند 

آمبوالنس  ومبوالنس آتوبوس ابالگردهای اورژانس هوایی فارس،  اعالم آمادگی نمود.امدادرسانی به مجروحان احتمالی، 

 .ونداعزام ش زله زدهصورت نیاز به مناطق زلدر حالت آماده باش قرار گرفتند تا در های ویژه اورژانس شیراز 

 مصدومان و تلفات  -13-3

سرپایی  ه مصدومینو بقی شکستگی شده دختر بچه از ناحیه پا دچاریک ئولین اورژانس پس از این زلزله طبق اعالم مس

 خوشبختانه در این زلزله مورد فوتی نداشت. .شدندمداوا 

 نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران  -13-4

 گرددذکر میهای ضعف و قوت مدیریت بحران حادثه مشاهده گردید که در این رخداد مواردی از جنبه

 نقاط ضعف

 ی در سراسیمگ ردی ودر این زلزله نیز همانند زلزله های دیگر رخ داده در کشور به دلیل عدم حفظ خونس

ددا ومی را مجگردید که ضرورت آموزش مستمر عمدومیت صمدختر بچه ای دچار ایجاد ، خروج از منازل

 گوشزد می کند. 
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 نقاط قوت

 زدهمناطق زلزله های امدادی درحضور به موقع تیم 

 حضور به موقع مسئولین به ویژه فرمانداران مناطق در مناطق زلزله زده 

  سیب دیدهآناطق مارزیابی سریع خسارت زلزله توسط تیم های ارزیاب به منظور تسریع در امر بازسازی 

 وقوع زلزله در ساعت هشیاری ساکنین منطقه عدم وجود موارد فوتی در این زلزله 

 

 بیرم استان فارس   5.7لزله زپوستر -14

ردد. در لرزه ارائه گای رخداد زلزله، مرسوم است که در یک برگ، موضوعات کلی و مهم زمینبا هدف ارائه خالصه

ر آن شود و عالوه بولید میتجهت استفاده کارشناسان و مدیران بطور اتوماتیک  A3سامانه سپال پوستر زلزله در سایز 

 له نیز از سامانه قابل برگرفتن است. ای زلزگزارش تک صفحه

شود. می شان دادهانی ندر پوستر زلزله، موقعیت رومرکز و موقعیت مراکز جمعیتی بر روی نقشه پایه جغرافیای جه

شدت هم ه، دوایرزلزل های اطراف محدوده وقوعخیزی گستره رومرکز، گسلاطالعات توپوگرافی محدوده رومرکز، لرزه

همراه با  ،2800مه ین نابندی خطر زلزله آئن خسارت احتمالی و موقعیت رومرکز بر روی نقشه پهنهمحاسباتی و میزا

ی های مفیدعه کار)در صورت برآورد خسارت برای این زلزله( مجمو هاجدول اطالعات کلی زلزله و جدول خسارت

 5.2 پوستر زلزله 1-10شود. در شکل یمو نشان داده هستند که بصورت یکجا توسط سامانه سپال بطور اتوماتیک تولید 

 نشان داده شده است.دوگنبدان 
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 بیرم استان فارس   5.7 پوستر زلزله -1-14شکل
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  پیشنهادات-11

لزله زحل رخداد مای محدوده اطراف و ریسک لرزههمچنین پهنه رومرکزی خیزی باالی کشور در کل و با توجه به لرزه

 گردد:پیشنهادات ارائه می موارد زیر بعنوان

تار صحیح شی رفزموظات آضرورت دارد در هنگام رخداد زلزله و بعد از آن خونسردی خود را حفظ و با رعایت مالح -

 ها بود.در برابر زلزله، مراقب پسلرزه

 ای کشورستمر برمکیفیت واحدهای مسکونی شهری و روستائی ، یک ضرورت بویژه ارتقاء کیفی ساخت و ساز و  -

 ود.شنبال خیز ایران است. این امر با اولویت مناطق با خطر باالی زلزله باید بطور پیوسته دلرزه

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

بارگذاری  ، www.sapla.irدر سامانه سپال، های آموزشی رفتار صحیح در برابر زلزله که شود که کالکتدرخواست می

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.

 نوع و تند هایشیب تمجاور دلیل به منطقه محورهای در سنگ ریزش باالی پتانسیل به توجه با میگردد پیشنهاد -

 صورت محورها ولط در آنها بندیطبقه همچنین و رانش و ریزش مستعد نقاط شناسایی عملیات. حاکم شناسیزمین

 هب نسبت. پایدارسازی هایتکنیک از. فازی عمیالت طی بندیاولویت اساس بر. نقاط این شناشایی از پس و.گرفته

  گردد اقدام آنها در رانش و ریزش ریسک کاهش

 طی. زلزله کریس کاهش بر مسکونی منازل سازی مقاوم هایطرح مستقیم اثر به توجه با گرددمی پیشنهاد -

 داماق روستایی مناطق در الخصوصعلی منطقه قدیمی بافت نوسازی و بهسازی به نسبت. تشویقی و حمایتی فرآیندهای

 .پذیرد صورت عاجل

 اتمطالع. منطقه در گاز انتقال خطوط الخصوصعلی حیاتی هایشریان باالی حساسیت به توجه با رددگمی پیشنهاد -

 هایروش.  منطقه موجود سناریوهای به توجه با و گرفته صورت وابسته هایایستگاه و خطوط این روی ایلرزه ارزیابی

 .گردند اعمال و اتخاذ وابسته تاسیسات و خطوط. هاساختمان در ایلرزه ریسک کاهش

ندسان، همکارشناسان،  ها و اطالعات این گزارش از سامانه سپال قابل برگرفتن است. از همه پژوهشگران،کلیه نقشه -

ه ایمیل بخود را  هاداتمدیران و کلیه عالقمندان و عموم مردم تقاضا دارد در جهت بهبود سطح کیفی سامانه پیشن

 اعالمی در سامانه ارسال نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sapla.ir/
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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

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

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

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

ها و رخداد زلزله ایق اولیهو دق دگاه مدیریت بحران زلزله که بتوان در ساعاتشود، اما از دیتر برآورد میمشاهدات میدانی دقیق

دت زلزله شت مقادیر هم اسهای بزرگ، برآوردی ولو تقریبی از شدت و خسارت های محتمل بدست آورد، بسیار ملرزهبویژه زمین

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

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

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

نیز معروف است. در  MMI56 مورد بازبینی قرار گرفت که به 1956و بعدها توسط ریشتر در سال ( به انگلیسی ترجمه شد 1923)

لرزه با انرژی آزاد ای از لحاظ مقاومت صورت گرفته است، به صورت تجربی شدت زمینبندی سادهها، طبقهاین مقیاس برای سازه

توان شود میضعیف میرکز تول گسترش هندسی با فاصله از رومباشد. از آنجا که انرژی با توجه به اصشده توسط آن مرتبط می

 مود.نزه ارائه مینلرلرزه و انرژی آزاد شده روابط مشابهی را برای شدت زبا استفاده از رابطة تجربی بین شدت زمین

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

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

 ( بطور مختصر به شرح1381اند. نوشتار حاضر بیشتر با استناد به کار ایمانی )راستای عمود بر گسل و در امتداد گسل ارائه کرده

ترین ها دارد. هر چند که دقیقلرزهپردازد که اهمیت بسیار باالئی در هنگام رخداد زمینهای شدت و جداول مربوطه میبیضوی

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

 شدت در سامانه سپال قرار دارد –)متن کامل نوشتار ما در خصوص بزرگی واهد بودلرزه خمدیریت بحران زمین

WWW.SAPLA.IR). 

باشد. در می 4ل س جدوبندی شدت بر اساکنیم که در آن درجهما در اینجا از مقیاس شدت مرکالی اصالح شده استفاده می 

شود. بر این تعاریف اولیه زیر و ... اشاره می A ،Bتمانی های ساخمشخص است به تیپ 4بندی شدت، همانطور که از جدول درجه

 نیز آورده شده است:

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

 اند.ل شدهمتص .. به یکدیگرمقابل نیروهای جانبی مقاوم باشد و اجزا ساختمان با استفاده از فوالد و بتن و .

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

 تواند مقاوم باشد.نیروهای جانبی نمی

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

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

 مقابل نیروهای افقی مقاوم نیست.

 

 



   

33 

 

 بیت اللهی و همکاران کتر علید                                                               1399-03-20 رخداد  ، بیرم استان فارس 5.7 زلزله گزارش                            

 مقیاس شدت مرکالی اصالح شده -4جدول

 شده اصالح کالیمر درجات شدت تشریح                                                             I شدت

 بیدار خواب از ایعده ستا ممکن شب در. است احساس قابل معدودی عده توسط باز فضای در و حس زیادی عده توسط بسته فضای در روز طی در 4
 در.  است ساختمان با سنگین کامیون یک برخورد ماننده زلزله. خورندمی ترک دیوارها و کنندمی صدا و سر هادرب و هاپنجره.هابشقاب.  شوند

 .است درک قابل ارتعاش ایستاده هایاتومبیل

 هایکاریگچ.  شوندمی شکسته وغیره هاپنجره.  هابشقاب از برخی.  شوندمی بیدار خواب از بسیاری.  است احساس قابل فردی هر توسط زلزله 5
 متوقف هاساعت آونگ و شودمی شنیده عمرتف اشیای سایر و درختان سروصدای.  گردندمی واژگون ناپایدار اشیای.  خورندمی ترک ساختمان

 .است درک قابل لرزهزمین حرکت امتداد و شوندمی بسته و باز هادرب.  گردندمی

 از قطعات و.  شوندمی جابجا سنگین اشیای.  آورندمی پناه باز فضای به زدهوحشت مردم از بسیاری و شودمی حس افراد از بسیاری توسط زلزله 6
 هادرب. هاپنجره ایستند.می یا و زنندمی قدم نامتعادل حالت به افراد.  آیدمی بار به جزئی وخسارات ریزندمی فرو هادودکش.  شودمی  کنده کاریگچ

 . آیندمی در داص به کوچک هایزنگ و دارند برمی ترک ضعیف و خشتی هایساختمان. شوندمی شکسته هابشقاب و

 هایساختمان به.  شودمی وارد اندشده اختهس و طراحی خوب که هاییساختمان در کمی بسیار خسارت.  کنندمی فرار باز فضای به زده وحشت مردم 7
 خسارت . دشومی وارد شده طراحی بد و ضعیف هایساختمان در ایمالحظه قابل خسارات. گرددمی وارد متوسط و جزئی خسارات معمولی و متوسط

 آیدمی جودو به C نوع هایساختمان در هاییترک.شوندمی لق سست آجرهای و است هاکاریگچ فروافتادن و ترک شامل D نوع هایساختمان به
 . نندبیمی خسارت  آبرسانی سیمانی هایزهکش.  آیندمی در صدا به بزرگ هایزنگ.  شوندمی شکسته اثاثیه و شودمی مشکل ایستادن. 

 . افتدمی اتفاق کوچک هایلغزش

 در و است همراه جزئی هایفروریزش با C نوع معمولی هایساختمان در و است جزئی بسیار اندشده ویژه طراحی که هاییساختمان در خسارت 8
 و هادیوار. هاستون. هادودکش.  شوندمی بتاپر ساختمان هایقاب از خارج به جداکننده هایدیوار است شدید بسیار D نوع ضعیف هایساختمان
 مقدار به گل و ماسه. شودمی ایجاد آبها سطح در تغییراتی گردندمی واژگون سنگین اشیای کنندمی سقوط یادبود سنگهای و هاکارخانه هایدودکش

 حرارت درجه و بآ در شودتغییراتیمی ایجاد مالیم ایهشیب و مرطوب هایزمین در هاییترک گرددمی مشکل رانندگی شودمی زده بیرون کم
 .شوندمی شکسته درختان هایشاخه و کنندمی حرکت پی سطح روی بر دار اسکلت هایخانه. شودمی ایجاد هاچاه و هاچشمه

 ساختمان. شوندمی کج شده طراحی خوب لتیاسک هایساختمان شودمی ،ایجاد اندشده ژهوی طراحی که هاییساختمان در ایمالحظه قابل خسارت 9
 البغ مردم بر عمومی وحشت.شوندمی هشکست زیرزمینی لوله خطوط.  گرددمی ایجاد زمین در آشکار هایترک هدمی مکان تغییر پی روی بر

 هایساختمان.  ریزندمی فرو کامالُ  هیگا و گرددیم وارد سنگین خسارت C نوع هایساختمان بر و گردندمی ویران D نوع هایساختمان. شودمی
 .دآین می بیرون گل و ماسه آبرفتی مناطق در.  گردد می وارد پی به اساسی خسارت و بینند می جدی خسارت B نوع

 ایجاد بزرگی هایکتر زمین در. شوندمی ویران پی همراه به بنایی دار اسکلت هایسازه از شوند،بسیاریمی ویران شده ساخته خوب چوبی هایسازه 10
 زیادی سروصداهای آب.افتندمی اتفاق مالیم هایشیب و رودخانه کنار در ایمالحظه قابل هایلغزش زمین.شوندمی کج آهن راه خطوط. گرددمی
 و هادریاچه هارودخانه و هاالکان و مخازن از آب و افتدمی اتفاق بزرگ هایلغزش ، زمین در. گرددمی وارد مخازن و سدها به جدی خسارات کندمی

 .شودمی ریخته بیرون غیره

 جک شدت به آهن راه خطوط.شوندمی استفاده قابل غیر کامالً زیرزمینیلوله خطوط.  گردندمی ویران هاپل.  مانندمی باقی استوار کمی هاساختمان 11
 .شودمی یجادا نرم هایزمین در هاییلغزش. شودمی باتالقی زمین. شوندمی

 .گردندمی جابجا بزرگ هایسنگ شوندومی پرتاب هوا به اشیا. شوندمی مشاهده زمین سطح روی بر امواج.  کلی خسارت 12

 برآورد خسارت زلزله

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

)مدل دکتر قدرتی و همکاران( و به مرکزیت نقطه رومرکز، ابتدا شتاب  های کاهیدگیانه سپال، ما بر اساس مدلدر سام

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

کونی تخریب شده در مراکز جمعیتی اطراف رومرکز ( به تعداد تخمینی واحدهای مس1395مسکونی )آمار مرکز آمار 

توان دست پیدا کرد. این مکانیسم در سامانه سپال بدلیل اینکه محاسبات آن بطور دستی )شهری و روستائی( می زلزله

 ها در کلیه کشورها، بطور تقریبی بوده وشود. بدیهی است که این قبیل برآوردگیر است، بطور اتوماتیک انجام میوقت

های رخ داده و مقادیر برآورد شده های ما بر اساس میزان تخریبکند. بررسیهای میدانی نتایج کار را تدقیق میبرداشت

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

های آبرفتی شدت بیشتری را احساس کرده باشند. لرزه و واقع بر خاکجمعیتی نزدیک به زمین
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