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  ن محترم يتشكر و قدرداني از مسئول
انجام موفق مأموريت شناسايي زلزله درب آستانه سيالخور و تهيه گزارش آن بدون همكاري صميمانه و 

از تيم شناسايي پژوهشگاه . در اختيار قراردادن اطالعات ارزنده مسئولين محترم در منطقه امكان پذير نبود
  :رداين دوستان كمال تشكر و امتنان را دا

   فرماندار محترم شهرستان بروجرد– جناب آقاي محمود يعقوبي - 1
   معاون محترم سياسي فرماندار– جناب آقاي خراطي - 2
   مسئول محترم ستاد حوادث غيرمترقبه – جناب آقاي مهندس باراني - 3
   معاونت محترم ستاد حوادث غيرمترقبه – جناب آقاي مهندس موجي - 4
  استان لرستان مخابرات  مدير كل محترم –ي  جناب آقاي مهندس معظم- 5
   فرمانده محترم پادگان مهندسي بروجرد– جناب آقاي سرهنگ حسيني - 6
  آب شهرستان بروجرد سازمان  مسئول محترم –چي ت جناب آقاي مهندس امان- 7
   شهردار محترم بروجرد– جناب آقاي مهندس صارمي - 8



 ج 

  تشكر و قدرداني از همكاران پژوهشگاه 
آقاي دكتر ،  رئيس پژوهشگاهاز تالشهاي آقاي دكتر محسن غفوري آشتياني م شناسايي پژوهشگاهتي  

كيپور  رئيس پژوهشكده سازه، آقاي مهندسدكتر ساسان عشقي   آقايمعاون پژوهشگاه، جعفري  كاظم محمد
  .نمايد ر ميها، تأمين امكانات و پشتيباني هاي الزمه تشك در هدايت، انجام هماهنگيمعاونت اجرايي، 

تالش مؤثري به خرج  گزارش  سازي در تدوين، جمعبندي و نهاييجواد جبارزاده  مهندس محمدآقاي   
و آقاي هاي گذشته  در تهيه اطالعات مفيد، از جمله اطالعات زلزلهمهندس حميد رضا فرشچي آقاي . دادند

 بدينوسيله از اين همكاران .اي داشتند محزون آزموده در گردآوري مطالب نقش اساسي و ارزنده مهندس بهنام
 از آقاي وحيد تاجيك بخاطر همكاري در شناسايي موارد مرتبط با ژئوتكنيك در .شود گرامي قدرداني مي

  .شود تهيه گزارش آن قسمت تشكر ميهمكاري در منطقه و نيز 
سين اين مهم را تايپ اين مجموعه توسط سركار خانم خسروي انجام شده كه با حوصله و دقت قابل تح  

از زحمات اين همكاران عزيز . طراحي روي جلد گزارش توسط سركار خانم ساالري انجام گرديد. انجام دادند
  .شود تشكر مي

 روز در نقاط 5ي گروه شناسايي كه از روز وقوع زلزله شروع شد و بصورت فشرده طي رامور ترابعمده   
   . جا دارد كه از ايشان تشكر و قدرداني گردد. شدهده گرفتهبعمختلف منطقه انجام شد توسط آقاي ذولفقاري 

از همكار گرامي پژوهشكده سازه آقاي حميد دوستي كه در تمام   اي در نهايت الزم است تشكر ويژه  
مراحل تهيه مقدمات سفر گروه شناسايي، انجام بازديدها، تهيه مدارك و مستندات و تهيه و تدوين گزارش 

  . صورت گيرد، فا نمودندنهايي نقش مهمي اي



 چكيده

 1                                                                                         شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين   

  ده يچك
هاي  ، تيم1385 ريشتري درب آستانه سيالخور در روز جمعه يازدهم فروردين ماه سال 1/6با وقوع زلزله   

شناسايي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در همانروز با اهداف بررسي اوليه آثار ژئوتكنيكي و 
 ايستگاه به منطقه زلزله زده اعزام 6نگاري متشكل از  لرزه شبكه موقت ي و راه اندازبصنسازه اي اين زلزله و نيز 

  در منطقهولرزه همراه بود   محسوس و بيش از صدها پسيزلزله درب آستانه سيالخور با دو پيش لرزه. شدند
همه جانبه اين حادثه درسهاي الزم از  مطالعه با كه  و لذا الزم است ايجاد كرد متعدديتلفات، صدمات و خسارات

 13در تاريخ از زلزله درب آستانه سيالخور،  ماه قبل 11اين درحالي است كه شهر بروجرد . ن تجربه گرفته شوداي
توجه مردم و هوشياري . شده بود ريشتري با هشداري جدي مواجه 9/4گي زراي به ب  با زلزله1384ارديبهشت 

ي كاهش داد، احساس نياز به سيستم و مسئولين در توجه به پيش لرزه ها كه ميزان تلفات را بصورت چشمگير
 لزوم توجه  و صدمه ديده، نياز به بازنگري انتظار از رفتار ساختمانها در زلزله هاي متوسطينظام ارزيابي ساختمانها

 مشكل ديوارهاي جداكننده سنگين بخصوص در صنايع و كارخانجات ،جدي به بهسازي لرزه اي آثار باستاني كشور
پذير در شريانهاي حياتي و تكميل سيستم مديريت بحران از تجارب  هاي آسيب تعيين حلقهو اولويت بررسي و 

  .باشند گرانقيمت اين زلزله مي
گزارش حاضر، گزارش شناسايي اوليه زلزله درب آستانه سيالخور با هدف ارائه مشاهدات تيم هاي اعزامي   

 آشنايي با مشخصات استان لرستان و در رابطه بااي  در اين گزارش بعد از مقدمه. باشد پژوهشگاه به منطقه مي
سپس مشخصات لرزه شناسي اين زلزله بررسي . گردد منطقه زلزله زده، وضعيت زمين شناسي منطقه ارائه مي

سپس آثار ژئوتكنيكي ناشي از زلزله ارائه . گيرد گردد و تجزيه و تحليلي بر مشخصات حركت قوي آن انجام مي مي
اي در ساختمانهاي شهري، ساختمانهاي  هاي انجام شده بر گونه هاي خسارت سازه  بررسي،مهدر ادا. گردد مي

هاي خاص  ها، كارخانجات و سازه نشاني روستايي، ساختمانهاي ميراث فرهنگي، بيمارستانها، مدارس، مساجد و آتش
راه آهن، مخازن و تأسيسات نفتي و شريانهاي حياتي از قبيل تأسيسات برق، مخابرات و آبرساني، گاز، پلها، راه و 

اي خسارات ناشي از اين زلزله با خسارات ناشي از برخي زلزله هاي  اين بخش شامل بررسي مقايسه. گردند مرور مي
 پس از وقوع زلزله درب آستانه منطقه هاي پژوهشگاه در مشاهدات تيم گزارشي از در نهايت. باشد كشور نيز مي گذشته

   . شده استه اوليه مشاهدات در زمينه مديريت بحران اين زلزله داده سيالخور با هدف ارائ






