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ر پيشگفتا
نگاهى گذرا به رخداد زمين لرزه 5 ديماه 1382 ( 26 دسامبر2003) شهرتاريخى بم، حكايت از نكاتى 
دارد كه شايد نتوان در اين مختصر به همه آنها چنانكه الزم است اشاره كرد. اين زمين لرزه ويرانگر با بزرگاى 
گشتاورى 6/5 در ساعت5:26:26  به وقت محلى (1:26:26 به وقت GMT) ساكنان 143000 نفرى منطقه 
را كه در خواب بودند چنان دچار وحشت كرد كه خاطره اى تلخ براى آنان ولى درس آموز براى اداره كنندگان 
كشور بجا گذارد. براستى كشته شدن حدود 30000نفر، مجروح شدن 10000نفر، بيخانمان شدن 75000نفر 
و ويران شدن نماد تاريخى و ارزشمند اين شهر بنام "ارگ بم" كه قدمتى بيش از 2000 سال داشت و به عنوان 
بزرگترين مجموعه خشتى-گلى جهان شناخته شده بود در يك زمان كوتاه چه پيامى براى آنها كه مانده اند 
داشته است؟ بويژه اينكه هيچ زمين لرزه تاريخى تا پيش از پنجم ديماه سال يكهزاروسيصد وهشتاد و دو در 
اين شهر گزارش نشده بود. گفته شد كه با استفاده از نگاشتهاى لرزه اى برآورد ژرفاى كانونى، بيشينه شتاب هاى افقى و 
قائم نشان از نزديك بودن كانون زلزله به شهر بم  و كم عمق بودن آن بوده است. در گزارشهاى تخصصى آمده 
بود كه خرابى ساختمان ها و اظهارنظر اهالى ماتم زده در خصوص جنبش و تكان هاى احساس شده،  بيانگر اثر 
تخريبى بيشينه شتاب قائم به عنوان يك شاخص اين زلزله بوده است.  شدت زلزله در پهنه شهر بم در حد 9 
كه معادل آستانه تخريب كامل مستحدثات است از ديگر برآوردها بود. بى ترديد وقوع اين زلزله نشان داد كه  
كشور در برابر رويداد زمين لرزه هاى بزرگ در حوزه هاى مختلف فنى، اقتصادى و اجتماعى بسيار آسيب پذير 
است. اگر به اطالعات مربوط به ساير زلزله هاى بزرگى كه در كشور رخ داده است رجوع كنيم به حكايت هايى 

از اين دست مى رسيم. 
اكنون كه ده سال از وقوع اين زمين لرزه مى گذرد چه به گواهى تاريخ دو هزار ساله ى اخير و چه اطالعات 
مستند و علمى و مشاهدات قرن بيستم، و چه زلزله هاى پس از بم توجه كنيم به وضوح در مى يابيم كه ايران 
به عنوان يك كشور آسيب پذير در يكى از خطرخيزترين مناطق جهان قرار دارد. آيا با اينكه در سالهاى اخير 
به  طور متوسط هر پنج تا ده سال يك زمين لرزه با صدمات جانى و مالى بسيار باال در نقطه اى از كشور رخ 
داده است، دعوت به توجه بيشتر به كليه مسائل مربوط به زلزله و هشدار براى هوشيارى سخنى گزافه و بزرگ 
جلوه دادن حادثه اى طبيعى بنام زلزله است؟ در نظر نگرفتن اقدام هاى بجا و نابجايى كه تاكنون تحت لواى 
مديريت بحران به آن پرداخته ايم سياه جلوه دادن اقدامات تا كنون است؟ بدون ترديد ايران امروز يكى از 
كشورهاى در صدر جهان است كه وقوع زلزله در آن با تلفات جانى و اقتصادى بااليى همراه خواهد بود. بر اهل 
نظر و متخصصان پوشيده نيست كه؛ گرچه جلوگيرى كامل از خسارات ناشى از زلزله هاى شديد بسيار دشوار 
و در مواردى ناممكن مى نمايد، لكن با مطالعه دقيق نقاط ضعف و آسيب پذيرى مستحدثات (ساختمان ها، 
شريان هاى حياتى و تأسيسات زيربنايى و ...) مى توان و بايد بتوان با توجه به كانون هاى علمى و پژوهشى روند 
كاهش آسيب پذيرى، افزايش ايمنى، ايمن سازى و مقاوم سازى صحيح و اصولى را به نحو شايسته اى هموار كرد.  
بهبود  و  لرزه  اى  خطرپذيرى  كاهش  به  مربوط  هاى  حوزه  در  تر  جدى  اقداماتى  تا  شد  موجب  بم  زلزله 
سوانح  اثرات  كاهش  و  پيشگيرى  براى  نظام  كلى  هاى  سياست  تدوين  شود.  انجام  كشور  در  بحران  مديريت 
طبيعى و تكيه به افزايش ايمنى در برابر زلزله در برنامه  هاى پنج ساله چهارم و پنجم كشور و تصويب قانون 
ايجاد سازمان مديريت بحران كشور مواردى هستند كه همگى از تاثيرات زلزله بم بر مجموعه حاكميتى كشور 
حكايت دارند. ولى يك نگاه اجمالى به بند هشتم سياست هاي كلي نظام جمهورى اسالمى ايران كه درمورد 
پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه تنظيم  و ده سال قبل ابالغ 
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شده است، روشن مى كند كه مى بايست موارد بسيار مهمى در دستور كار قرار مى گرفت و در برنامه ريزى ها 
داراى اولويت مى شد كه متاسفانه آن چنان كه بايد به مورد اجرا گذارده نشد. ناگفته آشكار است كه منظور 
انكار گام هايى كه تاكنون برداشته شده نيست و لى آيا گام هاى برداشته شده متوازن و متناسب با اهداف سند 
چشم انداز و اين بخش از سياست هاى كلى نظام بوده است؟ در پايان دوره بيست ساله كه ده سال آن گذشت 
انتظار مى رفت و همچنان انتظار مى رود كه ايران كشورى خواهد بود با مردمى آشنا و آگاه به زلزله و پيامدهاى 
آن و چگونگى زندگى ايمن در آن و داراى مستحدثاتى ايمن و سازگار با زمين لرزه. آيا از تاريخ ابالغ اين سياست ها 
تا كنون به اهداف مورد نظر دست يافته ايم؟ اينك الزم است به بهانه دهمين سالروز وقوع زلزله بم، به كارهاى 
انجام شده از قبيل، تدوين و تصويب برنامه ها، قوانين، مقررات، استانداردها و ساير اقدام هاى علمى، پژوهشى 
و اجرايى توجهى ويژه مبذول داشت و نقاط مثبت و احيانا نقاط ضعف شناسايى شده و براى هرچه هموارتر 

كردن راه هاى مرتبط اقدام هاى جدى ترى به عمل آورده شود. 
ما قويا بر اين باوريم كه بايد بر مبناى آنچه كه از گذشته آموخته ايم نيازهاى پيش رو را به درستى و نه 
صرفا آرمانى بازشناسى كرده و نقشه راه اجرايى كردن سياست هاى كلى در زمينه پيشگيري و كاهش خطرات 
ناشي از زلزله را تهيه و بكار بنديم. گام نخست «تهيه و اجراى طرحهاى جامع پيشگيرى و مديريت بحران با 

مشاركت نهادهاى علمى، تحقيقاتى و اجرايى در كشور است».  
پژوهشگاه براى آغاز حركت هاى اصـولى و هماهنگ برآن شد كه تحت عنوان «ده سال پس از زلزله بم، 
آموخته ها و گام هاى پيشرو» اقدام به برگزارى همايشى دو روزه نمايد تا با هم فكرى و هم افزايى مراكز پژوهشى 
موجب  كه  راه هايى  مى كنند،  فعاليت  بحران  مديريت  و  خطرپذيرى  كاهش  و  زلزله  موضوع  در  كه  اجرايى  و 
كامل  افزايى  هم  و  هماهنگى  در  و  شده  شناسايى  دقيقتر  هرچه  شود  مى  كشور  در  ايمنى  ضريب  بردن  باال 
همه سازمان ها و مراكز ذيربط، زمينه دستيابى هرچه بيشتر به ايمنى در برابر زلزله بر اساس افق چشم انداز 
جمهورى اسالمى ايران (1404) فراهم گردد. در تهيه اين مجموعه ارزشمند تعدادى از همكاران عزيز زحمات 
قابل تقديرى متحمل شده اند كه بدين وسيله از همه آنها بويژه از سركار خانم ها ساالرى، حسن زاده، مقدم و 

نيز جناب آقاى دوستى تشكر مى گردد.
در  بم  زلزله  مورد  در  كه  آنچه  از  است  اى  خالصه  دارد  قرار  محترم  خواننده  اختيار  در  كه  اى  مجموعه 
پژوهشگاه انجام شده است كه به عنوان يك نگاه به درون و نگاهى به آينده تلقى شود تا سهم پژوهشگاه در 
تحقق هدف اصلى از برنامه كاهش خطرپذيرى بهتر  نمايان شود. ناگفته آشكار است كه اين مجموعه همه 
فعاليت ها و اقدامات پژوهشگاه در اين زمينه و به طور كلى در زمينه كاهش خطرپذيرى نيست و امكان ارائه 

همه آنها در اين مختصر ناممكن است. لذا اين مجموعه صرفاً بهانه اى براى اطالع همه كسانى است كه دغدغه 
اى جز رشد و تعالى كشورى ايمن در برابر زلزله را ندارند. 

                                                                                                                                                                                
                                                                                   عباسعلى تسنيمى
                                                                                                              رييس پژوهشگاه
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همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

جنبه هاى زلزله شناسى زمين لرزه 5 دى ماه 1382 بم با بزرگى گشتاورى 6/6
محمد تاتار

دانشيار پژوهشكده زلزله شناسى
1-  مقدمه

ــا بزرگى  ــم ب ــاه 1382 ب ــرزه 5 دى م ــن ل زمي
گشتاورى Mw=6/6 يكى از مخربترين زمين لرزه هاى 
سالهاى اخير ايران مى باشد كه در استان كرمان روى 
ــهر بم با  ــه طور قابل توجهى موجب خرابى ش داد و ب
ــمار تلفات  ــر جمعيت گرديد. ش ــدود 150000 نف ح
ــه بيش از 26000 نفر  ــى از اين رويداد طبيعى ب ناش
ميرسد. اگرچه رويداد چنين زمين لرزه هاى مخرب در 
ــابقه نبوده است  وليكن بدليل تعداد  كشورمان بى س
 Mw=6/6 ــراى زمين لرزه اى با بزرگى باالى قربانيان ب
كه رويدادى چندان بزرگ تلقى نمى گردد، زمين لرزه 
بم يكى از فاجعه انگيزترين زمين لرزه هاى تاريخ ايران 

محسوب مى شود. 
زمين لرزه 5 دى ماه 1382 بم عليرغم دارا بودن 
ــه (Mw=6/6) حداقل در  ــى نه چندان قابل توج بزرگ
ــه با رويدادهاى بزرگى چون زمين لرزه 1990  مقايس
رودبار- منجيل (Ms=7/7)، زمين لرزه 1997 اردكول   
 ،( Ms= 7/4) ــرزه 1978 طبس (Mw= 7/2) و زمين ل
ــيار زيادى كه به دنبال داشت، توجه  بدليل تلفات بس
ــروه هاى علمى  ــيار زيادى را بخود جلب كرد و گ بس

متعددى، به روش هاى مختلف علمى، جنبه هاى زلزله 
ــى، زمين شناسى، اقتصادى و سياسى اجتماعى  شناس
ــرار دادند. زمين لرزه  ــى ق اين زمين لرزه را مورد بررس
ــاب مى آيد  ــن رويداد مخربى در ايران به حس بم اولي
ــم قبل و هم  ــك هوائى رادار ه ــه داده هاى ژئودتي ك
ــون  ــترس بودند (جكس بعد از وقوع زمين لرزه در دس
ــات كمك موثرى در  ــكاران 2006). اين اطالع و هم
ــطحى همراه با رويداد  ــيختگى هاى س شناسائى گس
ــده بم نمودند.  ــهر ويران ش زمين لرزه در مجاورت ش
ــائى و مدل كردن  اين اطالعات همچنين جهت شناس
ــز بكار برده  ــى از زمين لرزه در عمق ني ــلش ناش گس
ــدند (وانگ و همكاران، 2004؛ طالبيان و همكاران  ش
و  ــگ  فانين ــكاران 2006؛  هم و  ــگ  فيلدين 2004؛ 
ــن لرزه بم  ــا توجه به ثبت زمي ــكاران، 2006). ب هم
ــتگاه هاى لرزه نگارى رقمى شبكه جهانى  ــط ايس توس

ــت هاى ثبت شده جهت تعيين  (GDSN)، لرزه نگاش
ــمه، هندسه و مكانيسم گسل مسبب  پارامترهاى چش
ــد (طالبيان و  ــتفاده قرار گرفتن ــرزه مورد اس زمين ل
همكاران، 2004). جهت ثبت و تحليل پس لرزه هاى 
ناشى از زمين لرزه 5 دى ماه 1382 بم، نيز يك شبكه 
ــتگاه موقت بالفاصله  ــكل از 23 ايس لرزه نگارى متش
ــى  ــط تيم كارشناس ــس از وقوع رويداد اصلى توس پ
ــگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله  پژوهش
ــه كانونى نصب و راه اندازى گرديد كه منجر  در منطق
ــازوكار، هندسه  به ارائه نتايج ارزندهاى درخصوص س
ــبب زمين لرزه گرديد. در ادامه پس  و ابعاد گسل مس
ــى  از توضيه مختصرى راجع به وضعيت زمين شناس
ــتره مه لرزه اى زمين لرزه بم، به  ــاختى گس و زمين س
بررسى جنبه هاى مختلف زلزله شناسى اين زمين لرزه 

پرداخته خواهد شد.

2- سـاختار تكتونيكى و زمين شناسـى شـرق 
ايران 

تكتونيك فعال در ايران ناشى از حركت همگرايى 
ــد. مناطق فعال  ــى باش ــيا م ــات عربى و اوراس صفح
ــى صفحات  ــرايطى (همگراي ــا چنين ش تكتونيكى ب
ــلهاى  ــه اى پيچيده از گس ــى) داراى مجموع تكتونيك
معكوس و امتداد لغز كه بر هم كنش دارند، مى باشند 
(بربريان، 1999). همگرايى صفحات عربى- اوراسيا كه 
به عنوان تركيبى از حركات صفحات آفريقا- اوراسيا و 
ــيا شناخته مى شود، در شرق ايران جهتى  عربى اوراس
 30 mm/yr ــته و با نـرخ تقريبى شمالى- جنوبى داش
ــى و نـرخ mm/yr 40 در  ــول E°50 جغـرافيـاي در ط
ــرد (دى متز و  ــولE°60 جغرافيايى صورت مى گي ط
همكاران 1994، والكر و جكسون 2002). جديدترين 
 GPS مطالعـات بعمـل آمده براساس اندازه گيرى هاى
(ورنانت و همكاران 2004) بر اين واقعيت داللت دارد 
ــيا در  كه نرخ همگرائى ميان دو صفحه عربى و اوراس
22 ميلى متر در  ــدود 2 ــرقى ح طول 52 درجه ش

سال مى باشد.
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3- زون گسلى بم 
ــل بم در جنوب شرق گسل معروف گـوك واقـع   گس
ــلى بم به عنوان يكى از  ــكل 1). زون گس ــد (ش مى باش

ــران در نظر گرفته  مى  ــرق اي زون هاى فعال در جنوب ش
ــود. مقدار جابه جايى و پرتگاه گسلى در نهشته هاى  ش

رسوبى نشانگر فعال بودن گسل در زمان هاى اخير مى 
باشد (حسامى و همكاران 2005). گسل بم با راستاى 
ــمال- شمالغربى با طولى بيش از 50 كيلومتر داراى  ش

شيب به سمت غرب مى باشد (شكل 1).
ــات جنوبى،  ــمت اصلى به نام هاى قطع ــه قس س
ــلى بم قابل  ــدوده زون گس ــمالى در مح ــرقى و ش ش

تشخيص مى باشند. شواهد ژئومورفيك جابه جايى هاى 
ــلى بم قابل تشخيص  ــن در زون گس اواخر پليستوس
ــه در حدود 33  ــل ك ــند. بخش جنوبى گس مى باش
ــتاى N18W بوده و به  كيلومتر طول دارد داراى راس
ــوب گذارى در سطح مستقيماً قابل مشاهده  دليل رس
ــهر براوات  ــدود 5 كيلومترى جنوب ش ــت. در ح نيس
قطعه جنوبى ناگهان به سمت چپ جابه جا شده و در 
ــمال در امتداد براوات ادامه پيدا ميكند. اين  جهت ش
ــل بم كه در حدود 10 كيلومتر طول  ــمت از گس قس

ــمالى جنوبى مى باشد قطعه  ــتاى ش دارد و داراى راس
ــواهد ژئومورفولوژى آن  ــكيل داده و ش ــرقى را تش ش
ــاهده است. جابه جايى عمودى در اين  كامًال قابل مش

قطعه بيـن 15 تا 25 متر در مكان هـاى مختلف مى 
ــتگرد در امتداد اين قطعه نيز  باشد. جابه جايى راس
ــده است (حسامى   11 متر گزارش ش در حدود 1 
ــل بم داراى  ــمالى گس و همكاران 2005). قطعه ش
ــد. جابجايى هاى راستگرد  راستاى N10W مى باش
ــان  ــل نش ــتر رودخانه ها در اين بخش از گس در بس
ــى از رويدادهاى مختلف  دهنده جابه جايى هاى ناش

مى باشد.  

4- لرزه خيزى تاريخى و دستگاهى منطقه
ــاه 1382 در انتهاى بخش  ــرزه 5 دى م ــن ل زمي
جنوبى سيستم گسلى نايبند گوك شكل (2) رخ داد. 
ــلى نايبند- گوك در بخش غربى بلوك  ــتم گس سيس

لوت واقع بوده و راستاى شمالى- جنوبى دارد. 
ــلى، فعاليت لرزه اى تاريخى  ــتم گس در اين سيس
ــيز، 1982؛ بربريان و يتس، 1999) و  (ملويل و آمبراس
دستگاهى (انگدال و همكاران، 2006) مربوط به گسل 
ــيار كم و اكثر زلزله ها به گسلهاى نايبند، گوك  بم بس

 شكل 1: الف- عكس هوائى منطقه بم. ب- خطوط ترسيمى نشان دهنده گسيختگى سطحى در ارتباط با زمين لرزه 
بم. گسل قديمى بم در فاصله كمتر از 5 كيلومترى و در شرق گسيختگى هاى سطحى مشاهده مى شود (حسامى و 

همكاران 2005).
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ــهداد در شمال بم و يا گسل جيرفت در جنوب بم  و ش
ــكل (2) لرزه خيزى اساساً  مرتبط مى باشند. مطابق ش
ــلى گوك مى باشد. هيچگونه  ــتم گس مربوط به سيس
فعاليت لرزه اى كه بتوان به گسل بم نسبت داد تا قبل 

از رويداد 5 دى ماه 1382 قابل مشاهده نمى باشد. 

5- زمين لرزه 5 دى ماه 1382 بم
ــامبر 2003)  در تاريخ 5 دى ماه 1382 (26 دس
ــيعى از  ــرزه اى با بزرگى Mw=6/6 بخش وس زمين ل
ــهر بم با  ــتان كرمان را به لرزه درآورد و ش جنوب اس
ــاخت. شمار  حدود 150000 نفر جمعيت را ويران س
كشته شدگان مطابق با آمار رسمى به بيش از 26000 
ــمار  ــت كه برخى ش ــد. اين در حالى اس نفر مى رس
ــات را بالغ بر 40000 نفر تخمين ميزنند (بربريان  تلف

2005). زمين لرزه بم چهارمين رويداد در توالى زمين 

لرزه هاى مخربى كه از سال 1980 در امتداد سيستم 
گسل امتدادلغز گوك- نايبند واقع در مرز غربى كوير 
ــاب ميآيد. زمين لرزه  ــت لوت آغاز گرديد به حس دش
 Mw =6/4 ــا بزرگى ــفند 1383 داهوئيه زرند ب 4 اس

آخرين رويداد در توالى فوق الذكر مى باشد. 
تحليل لرزه نگاشت هاى ثبت شده در ايستگاه هاى 
لرزه نگارى رقمى جهانى (GDSN) به روش مدلسازى 
ــل از زمين لرزه اصلى  ــود بلند SH, P حاص امواج پري
نشان مى دهد كه رويداد اصلى نمى تواند بوسيله يك 
ــازوكار امتدادلغز ايجاد شده باشد  ــمه تكى با س چش
ــون و همكاران  ــكاران 2004، جكس ــان و هم (طالبي

.(2006
و  ــون  جكس و  ــكاران (2004)،  هم و  ــان  طالبي
همكاران (2006) پيشنهاد مى كنند كه رويداد اصلى 
ــكيل يافته است. زير رويداد  از دو زير رويداد مجزا تش

شكل 2: نقشه تكتونيكى منطقه بم برگرفته از والكر و جكسون (2002). زمين لرزه هاى تاريخى به صورت شش گوش 
( آمبرسيز و ملويل، 1982و بربريان و يتس ، 1999)، لرزه خيزى دستگاهى بصورت دايره (انگدال و همكاران 1998 و 
2006)، زمين لرزه هاى دستگاهى بزرگ به صورت دايره هاى مشكى و ايستگاه هاى لرزه نگارى شبكه موقت به صورت 

مثلثهاى مشكى نشان داده شده اند (تاتار و همكاران 2005).
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شكل 3: توزيع لغـزش بر روى گسل اصلى امتدادلغــز 
(چپ) و هر دو گسل (راست) حاصل از مدلسازى داده هاى 

InSAR توسط فـانينگ و همكاران( 2006).

ــترين انرژى زمين لرزه اصلى در حين آن  اول كه بيش
آزاد شده است. با يك گسيختگى امتدادلغز نزديك به 
ــمالى- جنوبى همراه بوده است كه  قائم با راستاى ش
يك بزرگى Mw=6/6 به آن نسبت داده مى شود. اين 
زير رويداد پس از 9/5 ثانيه توسط حركت كوچكترى 

ــتى بر روى صفحه  ــازوكار تراس با بزرگى Mw=6/0 با س
شمالى- جنوبى با شيب حدود 30 درجه بسمت غرب 

دنبال شده است. 
ــتهاى  ــن انطباق ميان لرزه نگاش ــع بهتري در واق
مشاهده اى (براى هر دو فاز SH, P) و لرزه نگاشتهاى 
مصنوعى حاصل از مدلسازى، براى يك مدل متشكل 
ــتگرد با امتداد شمال-  ــمه امتدادلغز راس از يك چش
جنوبى كه بيشترين انرژى آزاد شده را بخود اختصاص 
مى دهد و يك چشمه با سازوكار تراستى با شيب كم 
به سمت غرب و امتداد مشابه چشمه اصلى، به دست 
آمد (جكسون و همكاران 2006). در نظر گرفتن يك 
ــيب لغز براى رسيدن به بهترين فيت در كار  مولفه ش

مدلسازى ايشان و مدلسازى داده هاى InSAR (شكل 
3) الزامى و اجتناب ناپذير مى باشد. 

6- پس لرزه هاى زمين لرزه 5 دى ماه 1382 بم
ــن لرزه  ــن محل زمي ــه، دقت تعيي ــى ك از آنجائ
ــز جهــانى و  ـــاس گـزارش مـراك ويـرانگـر بم، براس
ــدم قطعيتى  ــگارى داخلى داراى ع ــبكه هاى لرزه ن ش
نزديك به km 10مى باشد، لذا ارتباط موقعيت مكانى 
ــلى بم-  ــتگى و پرتگاه گس ــن لرزه اصلى با شكس زمي
براوات و ترك هاى سطحى به عنوان يك سوال مبهم 

عليرغم مطالعات گسترده انجام گرفته باقى ماند. 
ــاى زمين لرزه بم،  ــور مطالعه پس لرزه ه به منظ
ــه مولفه اى در  ــكل از 23 ايستگاه س ــبكه اى متش ش
ــتم دى ماه،  اطراف ناحيه رومركزى زمين لرزه بم در هش
سه روز پس از زمين لرزه اصلى و براى حدود يك ماه، بر 
پا گرديد. اهم نتايج حاصل از تحليل پس لرزه ها در كنار 
نتايج ساير مطالعات صورت گرفته بر روى زمين لرزه بم 

را مى توان به شرح زير جمع بندى نمود:
6-1- موقعيت زمين لرزه اصلى 

ــرزه 5 دى ماه  ــوال در خصوص زمين ل ــن س اولي
1382 بم برمى گردد به موقعيت كانون اين زمين لرزه 
ــهر بم. پس لرزه هاى تعيين محل  نسبت به گسل ش
ــده در اين تحقيق دقيقاً در موقعيت 10 كيلومترى  ش
ــتفاده از  ــده با اس ــرق رويداد اصلى تعيين محل ش ش
امواج دور لرز و در 5 كيلومترى غرب گسل بم- بروات 
ــهر بم  ــوند. اين پس لرزه ها دقيقاً در زير ش واقع مى ش
ــب  قرار مى گيرند كه تا حدودى مى تواند توجيهى مناس
جهت علت خرابى زياد اين شهر باشد. توزيع پس لرزه ها 
ــتگى هاى سطحى ناشى از زلزله،  درست در زير شكس
گزارش شده توسط طالبيان و همكاران (2004)، وانگ 
ــگ و همكـاران (2006)  ــكاران (2004) و فانين و هم
واقع مى شوند. لرزه خيــزى مشاهده اى ناشى از توزيع 
پس لرزه ها غالباً به اعماق پائين تر از 7 كيلومتر محدود 
مى گردد و بنابراين نسبت به عمق سنتروئيد محاسبه 
شده بروش مدل سازى شكل موج عميق تر مى باشند. 

6-2- ويژگى هاى زمين لرزه اصلى 
توزيع كانون پس لرزه هاى ثبت شده بر وجود يك 
ــدگى از رويدادها به طول حدوداً 18 كيلومتر  بخط ش



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

6

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

كه در يك محدوده عمقى حدوداً 15 كيلومترى واقع 
ــده اند، داللت دارد. لذا يك حداقل مساحت برابر با  ش
ــطح گسل  270 كيلومتر مربع را مى توان به عنوان س
 3X1011ــى برابر ــرض مدول برش ــر گرفت. با ف در نظ
ــدار ممانX1025 9/3(دين  (دين بر مجذور ثانيه)، مق
ــانتيمتر)، مقدار لغزش برابر 110 سانتيمتر، به  در س
ــطح گسل (با فرض  عنوان لغزش ميانگين بر روى س
اينكه گسل به منطقه پس لرزه ها محدود مى شود) به 
ــدازه دو برابر از مقدار  ــت مى آيد. اين مقدار به ان دس
ــميت  ــط تجربى ولز و كوپراس ــزش حاصل از رواب لغ
ــل از 2/7 متر لغزش  ــتر بوده و در مقاب (1994) بيش
ماكزيمم به دست آمده بروش InSAR كمتر مى باشد. 
 InSAR ــاس روش ــدار لغزش ميانگين براس البته مق
حدود 1/5 متر برآورد شده است (فانينگ و همكاران، 
ــده در اين  ــبه ش 2006) كه كمابيش با مقدار محاس

تحقيق هم خوانى دارد. 
6-3- پيچيدگى گسل مسبب

  HypoDD تعيين محل نسبى پس لرزه ها بكمك
ــبت به شمال مشخص  زون باريكترى را در جنوب نس
ــكل  ــازى ش ــى كند. اگر همانطور كه نتايج مدل س م
ــاره دارد فرض  ــوج (طالبيان و همكاران 2004) اش م
ــل و به سمت  ــتاى گس ــيختگى در راس كنيم كه گس
ــت، بنابراين منطقى است كه  شمال حركت كرده اس
پهناى زون گسلى بتدريج با حركت آن بازتر شود. اين 
ــلى حتى در سازوكارهاى كانونى  پيچيدگى رفتار گس
محاسبه شده نيز قابل مشاهده است و پيشنهاد ميكند 
كه انتهاى شمالى گسل لرزه اى احتماٌالً به چند شاخه 

توسعه يافته است (تاتار و همكاران 2005). 
6-4- ارتباط با شكافهاى سطحى 

ــر از 6 كيلومتراند و  ــاً عميق ت ــس لرزه ها غالب پ
ــوان گرديد در بخش جنوبى،  ــور كه در باال عن همانط
ــيار باريك كه با زاويه اى حدود  ــلى بس يك زون گس
75 درجه به سمت غرب متمايل مى باشد را مشخص    
مى كنند. از طرف ديگر سطحى ترين پس لرزه ها درست 
در زير شكاف هاى مشاهده شده در سطح قرار مى گيرند. 
ــى پس لرزه ها مالحظه  ــا نگاهى به توزيع كانون عمق ب
ــود كه امتداد بخط شدگى مشاهده اى از بهترين  مى ش
ــده در بخش جنوبى گسل  رويدادهاى تعيين محل ش

تا سطح زمين، در حدود 3 كيلومترى شرق شكستگى هاى 
ناشى از زلزله و 2 كيلومترى غرب گسل بم- بروات قرار 
مى گيرد. بنابراين مطابق شكل فوق الذكر بخط شدگى 
ــتگى هاى سطحى  ــاهده اى مى تواند هم به شكس مش

ــبت داده شود. سطحى  ــل بم- بروات نس و هم به گس
ترين رويدادها تماماً عميق تر از سطح مشترك اليه با 
ــرعت 5/3 و 6 كيلومتر بر ثانيه مى باشند. بنابراين با  س
تكيه بر تمامى مشاهدات ميتوان چنين استنباط نمود 
كه در عمق، در اليه هاى سخت تر، گسيختگى بر روى 
گسل بم- بـروات واقـع شده است همانگـونه كه تـوزيع 

پس لرزه ها نشان مى دهد، اما در سطح بدليل وجود اليه 
ــيختگى اصلى به صورت شاخه اى فرعى  هاى نرم، گس
و به شكل شكستگى هاى سطحى همانگونه كه بروش 
ــده اند پديدار شده  ــخص ش تصوير بردارى InSAR مش

است (تاتار و همكاران 2005). 
6-5- ارتبـاط ميـان پس لـرزه ها و گسـل حاصل از 

InSAR مطالعات
ــرزه ها بر  ــه توزيع پس ل ــى با نگاهى ب ــه طور كل ب
ــاهده مى گردد كه پس لرزه ها  روى مقاطع عرضى مش
ــر و در داخل اليه اى  ــق 8 و 16 كيلومت ــاً بين عم غالب
ــرعت 6 كيلومتر بر ثانيه محبوس شده اند (شكل  با س
4). اين توزيع عميقتر از عمق سنتروئيد محاسبه شده 
براى كانون زمين لرزه اصلى بر اساس مدل سازى شكل 
ــكاران 2004) كه برابر 6 كيلومتر  موج (طالبيان و هم
گزارش شده است، مى باشد. توزيع پس لرزه ها از منطقه با 
 InSAR بيشترين لغزش به دست آمده از اندازه گيرى هاى
ــگ و همكاران،  ــا 8 كيلومتر (فانين ــق 3 ت ــه بر عم ك
2006) ويا 2 تا 5 كيلومتر (يانگ و همكاران 2004) 

داللت دارد نيز عميق تر مى باشد. 
ــده از روش تصويربردارى  ــتنتاج ش عمق كم اس
ــاس طول موج اينترفروگرام ها با  InSAR اگرچه براس
ــبه شده است اما در هر حال، دو نوع  ادله كافى محاس
ــج InSAR وجود دارد كه نمى توان  عدم يقين در نتاي
ــطحى  ــت. يكى از اين دو اثر اليه س ــرا ناديده گرف آن
ــه مى تواند خطائى در  ــت ك با مدول يانگ متفاوت اس
ــق و 40٪ در لغزش بر  ــدود 1 تا 2 كيلومتر در عم ح
ــود (كاتين و همكاران  ــل را سبب ش روى سطح گس
ــوروس و همكاران، 2004). ديگرى كاهش  1999، آم
شديد قابليت تفكيك جابه جايى با عمق مى باشد كه 
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ــا 10 كيلومتـر خيلى ضعيف  ــراى عمق هاى زير 8 ت ب
ــكاران، 1999، لونبراك و  ــدز و هم ــد (هرنان مى باش
ــان منطقه  ــالف مي ــن اخت ــكاران 2004). بنابراي هم
ــد كمتر از آنچه  ــرزه ها مى توان ــى و عمق پس ل لغزش

مشاهده مى گردد باشد. 
معموالً چنين جابه جايى ميان منطقه با بيشترين 
ــده در حين  لغزش و پس لرزه ها به تنش هاى آزاد ش
ــبت داده مى شود (مندوزا و هارتزل  رويداد اصلى نس
ــورد زمين لرزه بم، يك تكه خاص عارى  1988). در م

از پس لرزه مشاهده نشد ولى در عوض يك جابه جايى 
سينماتيك ميان پس لرزه ها و لغزش بوضوح به چشم 
ــختى  ــى خورد. اين پديده مى تواند به وجود يك س م
ــده بزرگ واقع در عمقهاى كم  ــپريتى) طويل ش (آس
كه با مقدار لغزش باال مرتبط است، نسبت داده شود. 
ــك گراديان  ــپريتى) كه با ي ــختى (آس يك چنين س
ــد يك حركت زمين  ــد مى توان لغزش قوى همراه باش
قابل توجه و در نتيجه خرابى هاى وسيع را سبب شود 

(بومر و همكاران 2004).

6-6- نتيجه گيرى 
ــا معموالً در مناطق داراى  لرزه خيزى پس لرزه ه
ــل فعال  ناهمگنى محلى از لغزش و بر روى صفحه گس
ــرزه بم، توزيع پس لرزه ها  روى مى دهند. براى زمين ل
ــمت غرب كه  ــم، كمى متمايل به س ــك صفحه قائ ي
ــل بم- براوات (در شرق) و شكستگى هاى  بين دو گس
ــطحى بعد از زلزله (در غرب) واقع مى شود را نشان  س
مى دهد. با توجه به عمق پس لرزه ها كه تماماً عميق تر از 
ــيار جزيى شيب گسل،  ــتند، تغيير بس 6 كيلومتر هس
ــطح به اثر گسل بم- بروات و يا آثار  مى تواند آنرا در س
ــاهده شده پس از زمين لرزه  شكستگى هاى سطحى مش

ارتباط دهد. 
ــتر عدم امكان توجيه علمى  ــادگى بيش بدليل س
ــى ساده، با  ــل در يك الگوى تنش علت وجود دو گس
ــيب جهت و نوع متفاوت در فاصله بسيار نزديك از  ش
ــل فعال در عمق همان گسل بم- بروات  يكديگر، گس
ــيختگى آن تا سطح زمين  ــد كه گس در نظر گرفته ش
ــكاران 2005). در واقع  ــار و هم ــت (تات ــيده اس نرس
ــيختگى گسل در عمق و بر روى گسل بم- بروات  گس
ــم منجر به  ــپس به صورت قائ ــت و س ــده اس آغاز ش
ــتگى در اليه رسوبى باالئى با سرعت 5/3  ايجاد شكس
كيلومتر بر ثانيه گرديده است. باتـوجه به اينكه زمين 
لرزه هاى بزرگ بيشتر بر روى گسلهاى ضعيف از قبل 
ــر به پيدايش  ــى دهند تا اينكه منجـ ــود روى م موج
ــوند، فـرضيه فوق منطقى بنظـر  گسل هاى جديد ش
ــازى هاى انجام گرفته بر روى نگاشت  مى رسد. مدلس
ــتابنگارى واقع در شهر بم  ــتگاه ش ــده در ايس ثبت ش
ــيختگى مشابه سرعت  ــان مى دهد كه سرعت گس نش
ــود براين واقعيت داللت  ــواج رايلى بوده كه اين خ ام
ــل مسبب گسلى ضعيف بوده و به آسانى  دارد كه گس

شكل 4: مقطع شمال- جنوبى در امتداد گسيختگى 
هاى سطحى بهمراه موقعيت 331 پس لرزه تعيين محل 
شده با دقت باال (تاتار و همكاران 2005)،  بهمراه خطوط 
كانتورى نشان دهنده لغزش ناشى از زمين لرزه اصلى به 
دست آمده براساس مدلسازى InSAR (فانينگ و همكاران 

2006). منطقه با مقدار لغزش بيشتر از 2 متر با رنگ 
قرمز مشخص شده است و منطقه اى دربرگيرنده مقادير 
لغزش بيشتر از يك متر با رنگ زرد. زمان S-P قرائت 

شده از روى شتابنگاشت مستقر در ايستگاه شتابنگارى بم 
معرف محل شروع گسيختگى ناشى از زمين لرزه اصلى، با 
دايرهاى به شعاع 13/7 كيلومتر با مركز در محل ايستگاه 

(مربع مشكى) نشان داده شده است. عمق سنتروئيد 
حاصل از مدلسازى InSAR و سازگار با مدلسازى امواج 
دور كه برابر 6 كيلومتر مى باشد به صورت خط افقى 
نشان داده شده است. محل شروع گسيختگى ناشى از 
زمين لرزه اصلى بم براساس اطالعات فوق با دايره آبى 
نشان داده شده است (بر گرفته از جكسون و همكاران 

 .(2006
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ــون و همكاران، 2006). اين خود  شكسته است (بوش
ــس لرزه ها و  ــراى رفتار غيرعادى پ ــى تواند عاملى ب م
ــد.  ــارج از منطقه با لغزش باال باش ــع آنها در خ تجم
ــان مى دهد كه  ــت در اين زمين لرزه نش راحتى شكس
ــل لرزه زا از قبل موجود بوده  ــبب يك گس گسل مس

است (بوشون و همكاران، 2006).
منطقه با ماكزيمم لغزش به دست آمده از مدل سازى 
ــتماتيك در عمق كمترى  بروش InSAR به طور سيس
ــى گيرد، اگرچه  ــرزه ها قرار م ــبت به منطقه پس ل نس
منجر به گسيختگى سطحى نمى  شود. چنين گراديان 
ــاال در عمق كم مى تواند توجيه معقولى براى  لغزش ب
ــن و عاملى جهت  ــى قابل توجه حركت زمي بزرگنمائ

تخريب باال باشد. 
ــف انجام گرفته بر روى زمين لرزه  مطالعات مختل
بم نشان مى دهد كه بخش كوچكى از لغزش ناشى از 
ــيده است. توزيع  ــطح زمين رس زمين لرزه اصلى به س
ــاق 8 تا 20  ــا قرارگرفتن بين اعم ــرزه ها نيز ب پس ل
ــتم  كيلومتر، بر اين حقيقت داللت دارند كه در سيس
ــتره مورد مطالعه، يك صفحه قائم كه تا  ــلى گس گس

ــى از زمين  ــيختگى هاى ناش ــرى زير گس 12 كيلومت
ــيخته باقى مانده  لرزه ادامه مى يابد، همچنان غيرگس
است. اين خود مى تواند نمايانگر يك خطر لرزه اى باال 
ــازى  ــهر مجدداً بازس و قابل توجه باقى مانده براى ش
ــت بزرگى زمين لرزه ناشى  ــده بم باشد. بديهى اس ش
ــيختگى گسلى كه تا عمق 20 كيلومترى ادامه  از گس
ــتر از بزرگى زمين لرزه دى  ــى تواند خيلى بيش دارد م
ــلش صفحه اى كه  ــد كه در اثر گس ماه 1382 بم باش

حداكثر 4 تا 8 كيلومتر عمق داشت بوجود آمد.
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1- مقدمه
بعد از رخداد زلزله بم،  اهميت مطالعه رفتار ابنيه 
ــى از وجود  ژئوتكنيكى در حوزه نزديك و خطرات ناش
قنات هاى قديمى  و بويژه ساخت و ساز در حريم گسلها 
در مناطق شهرى مورد توجه قرار گرفت و در اين راستا،  
پژوهشكده ژئوتكنيك فعاليت هاى متمركزى را در دهه 
اخير به انجام رسانده است. در اين بخش،  دو فعاليت از 
مهمترين فعاليت هاى انجام شده در حوزه هاى مذكور 

مرور و مورد بررسى قرار گرفته است.

2- طـرح تحقيقاتـى جامـع براى ارائـه راهكار 
جهت كاهش خطرات گسـلش سـطحى بر روى 

سازه ها
ــرزمين ايران، گسلهاى فعال بسيارى وجود  در س
ــور بر روى  دارد و برخى از مراكز جمعيتى عمده كش
آنها بنا گرديده اند. كالن شهر تهران، شهرهاى بزرگى 
ــهرهاى با جمعيت  نظير تبريز وكرمان و همچنين ش
متوسط همانند شهر بم نمونه اى از اين مراكز جمعيتى 
مواجه با خطر گسلش سطحى در پهنه شهرى هستند.  
ــم دى ماه  ــرزه صبح روز جمعه  شش ــن ل  در زمي
1382 در شهرستان بم، با بزرگاى Ms =6/5 بسيارى از 
ــطحى مشاهده شده در مناطق شهرى و يا  ترك هاى س
نزديك به شهرهاى بم و بروات پتانسيل گسلش سطحى 

حتى در ابعاد محدود را نيز نشان داده شده است. 
ــطحى در مناطق شهرى  ــلش س ــيل گس  پتانس
ــن پديده  ــن تاثيرات مخرب اي ــورمان و همچني كش
ــال 1999 در تركيه و  ــن لرزه هاى مهم در س در زمي
تايوان، زمين هاى شد تا از سال 1385 در پژوهشگاه 
ــه، پروژه  ــى زلزل ــى و مهندس بين المللى زلزله شناس

ــي پي براي  ــدات مهندس ــا عنوان تمهي ــى ب تحقيقات
ــاختمان ها در پهنه هاي گسلي شيب لغز  ــاخت س س
ــال (مجرى دكتر جعفرى)  تعريف گردد و تا كنون  فع
دو دانشجوى دكترى بر روى اين زمينه فارغ التحصيل 
و دو دانشجوى دكترى ديگر نيز در اين زمينه مشغول 

بكار مى باشند. 
ــه هاى مهم رخ داده در تركيه و تايوان در  در زلزل
سال 1999، موارد زيادى از اندركنش گسلش سطحى 
و سازه ها (ساختمان، پل و سد) مشاهده گرديد كه در 

شكل 2-1 نمونه اى از آن ديده مى شود. 
ــاله  با توجه به جديد بودن نگاه جدى به اين مس
ــان عمران خصوصا بعد از زلزله هاى  در انگاره مهندس
ــا مرور تمامى كارهاى انجام  1999 تايوان و تركيه، ب
شده درخصوص ارائه راهكار سه روش زير قابل بررسى 

مى باشد: 
ــهرى براى شناخت نواحى با خطر  1- برنامهريزى ش

باال و جلوگيرى از ساخت و ساز در اين پهنه 
2- طراحى پى و سازه مناسب براى مقابله با تغييرمكان 

اعمالى ناشى از گسلش البته در ابعاد محدود
ــاى ژئوتكنيكى براى كاهش  ــتفاده از راه حله 3- اس

خطر گسلش قبل از برخورد به پى و سازه
ــدوده پرهيز  ــكار اول يافتن مح ــوص راه درخص
ــان ژئوتكنيك و  ــك متخصص ــاز با  كم ــاخت و س س
ــه هاى  ــتى نقش ــورت مى پذيرد و بايس ــك ص تكتوني
ــپس با توجه به  ــلهاى مهم تهيه و س ــب از گس مناس
ــخصات آبرفت، محدوده پرهيز از ساخت و  عمق و مش

ساز مشخص گردد. 
ــلش از  ــكار دوم، راهكار انحراف گس درمورد راه
ــاختمان) و استفاده  ــاختمان (تابع سربار س زير پى س

اثرات زلزله بم از جنبه ى مخاطرات ژئوتكنيكى
محمدكاظم جعفرى

استاد، پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 محمد داوودى

استاديار، پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 فرج اهللا عسگرى

استاديار، پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
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ــيون هاى صلب و پيوسته براى تحمل جابه  از فونداس
جايى ناشى از گسلش مى تواند مدنظر قرار گيرد. 

ــا توجه به  ــته ب ــاى صلب و پيوس ــيون ه فونداس
ــل و جابه جايى پايه بايستى  موقعيت هاى مختلف گس
بنحوى طراحى گردند تا بتوانند نيروى ناشى از گسلش 
را تحمل نمايند. الزم به ذكر است كه تمامى راهكارهاى 
ذكر شده، فقط مى تواند براى طراحى سازه هاى جديد، 
مورد استفاده قرار گيرد و سازه هاى ساخته شده قبلى 
ــده را بـراحتى نمى توان با  ــتانى ساخته ش و يا آثار باس

روش هاى فوق مورد تقويت قرار داد.
در مورد راهكار ژئوتكنيكى كه موضوع تحقيق هاى 
ــاده نبودن  ــد، با درنظرگيرى آم ــده مى باش انجام ش
ــگاه، تصميم به مدلسازى  ــتگاه سانترفيوژ پژوهش دس
ــكل 2-2  ــد. در ش ــه ش ــدل 1g گرفت ــى در م فيزيك

ــده توسط آقايان دكتر  ــخصات دستگاه ساخته ش مش
جعفرى و موسوى نشان داده شده است. 

در اين دستگاه امكان آزمايش خاك با دانسيته ثابت 
ــوس و نرمال با زاويه هاى  ــلش معك و يا متغير تحت گس
مختلف وجود دارد. در شكل 2-3، ريزش ماسه با دانسيته 

ثابت نشان داده شده است. 
ــگاهى، دو  ــدن امكانات آزمايش ــس از فراهم ش پ
ــراى كاهش و  ــتفاده از المان قوى افقى ب ــكار اس راه
تعديل مقدار و شيب تغييرمكان در زير پى و استفاده 
ــازه براى  از المان ضعيف قائم در خارج از محدوده س
ــلش مورد توجه قرار گرفت. راهكار اول و  انحراف گس
ــوى و فدايى  دوم به ترتيب در پايان نامه دكترى موس

مورد بررسى قرار گرفته است. 
در راهكار اول با استفاده از ژئوگريد (به طور نمونه 

شكل 2-1: يك ساختمان چهار طبقه در شهر فانگ يان كه بر روى پى صلب و پيوسته قرار گرفته است. اين ساختمان 
تغييرمكان حدود چهار متر را بدون آسيب جدى سازه اى تحمل نموده است اما چرخشى در حدود 10 درجه داشته است.
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و به عنوان يك عنصر افقى قوى) ، كاهش تغييرمكان 
ــى قرار گرفت و تستهاى  ــازه مورد بررس در زير پى س
ــگاهى در اين خصوص انجام  مختلف عددى و آزمايش
ــكل 2-4 يكى از مدل هاى عددى  ــت. در ش يافته اس

نشان داده شده است. ژئوگريد با پخش تغييرمكان مى 
تواند در كاهش خطر موثر باشد.   

ــاز دوم اين پروژه تحقيقاتى كه در پاياننامه   در ف
ــتفاده از يك  ــت، اس دكترى فدايى انجام پذيرفته اس
ــراى انحراف  ــازه ب ــان ضعيف قائم، در خارج از س الم
ــت (شكل  ــلش مورد توجه قرار گرفته اس ــير گس مس
ــده در مقابله با خطر  ــي راهكار مطرح ش 2-5). ارزياب
گسلش سطحي بر مبناي مدلسازي فيزيكي مسئله و 
تحليل هاي عددي مربوطه مي باشد. در اين پژوهش 
ــده، بـراى  ــردازش تصوير راه اندازى ش ــك پ از تكني
كمى سازى نتايج به دست آمده از مدلسازى فيزيكى 

استفاده شده است. 
ــبتا جامعى بر اثر  ــق، مطالعات نس ــن تحقي در اي
ديوار خاك- بنتونيت بر كاهش خطر گسلش سطحى 
ــى از موثر بودن اين  ــت. مطالعات حاك بعمل آمده اس

شكل 2-2: دستگاه  1g بزرگ مقياس ساخته شده در 
پژوهشگاه

شكل 2-3: ريزش ماسه به درون دستگاه  1g بزرگ مقياس 

شكل 2-4: مدل عددى ساخته شده براى بررسى كارايى ژئوگريد
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روش براى كاهش تغييرمكان گسلش است. 
در ادامه، دو تز دكترى با عنوان هاى «بررسى روند 
ــعه گسلش شيب لغز در خاك هاى غيردانه اى» و  توس
ــلش سطحى و سازه ها» در  همچنين «اندركنش گس
حال انجام مى باشد. درخصوص مورد اول جهت بررسى 
گسلش شيب لغز در خاك هاى غيردانه اى ، مرورى بر 
ــان مى دهد كه  ــات فنى اين مبحث به وضوح نش ادبي
ــه اى، تحقيقات  ــه با خاك هاى ماس تاكنون در مقايس
ــيار كمى پيرامون شناخت روند توسعه گسلش در  بس
ــه اى همانند رس هاى عادى تحكيم  خاك هاى غيردان
ــيمانته  ــش تحكيم يافته و يا خاك هاى س يافته و پي
انجام شده است. در طبيعت به ندرت اليه هاى خاكى 
ــيون مشاهده مى گردد  بدون چسبندگى و سيمانتاس
ــده  ــيارى از تحقيقات انجام ش ــذا از اين منظر بس و ل
ــند.  ــته باش مى تواند با واقعيت اختالف معنادارى داش
در نتيجه با در نظر گرفتن اين مسائل لزوم تحقيق بر 
روى توسعه گسلش شيب لغز در خاك هاى غيردانه اى 

ضرورى به نظر مى رسد.
درخصوص مدلسازى آزمايشگاهى عددى گسلش 
ــاختمان ها، كارهاى انجام شده تا كنون نوعا فقط  و س
ــيون را مدل نموده و از اثرات مشخصات سازه  فونداس

ــخ صرفنظر نموده اند كه خود به عنوان يكى از  بر پاس
موارد مهم در حال انجام مى باشد. 

3- اثرات زلزله هاي حوزه نزديك بر روي رفتار 
لرزه اي توده هاى مستعد لغزش و سدهاي خاكي
ــازه هاى خاص  ــياري از س از آنجا كه احداث بس
ــل امري اجتناب  ــدها در نواحي نزديك گس مانند س
ــى خصوصيات زلزله هاى  ــده است، لذا بررس ناپذير ش
ــاى مختلف  ــازه ه ــك و تاثيرات آنها بر روى س نزدي
ــى عمران  ــه يكى از مهمترين موضوعات در مهندس ب
ــت. از سوى ديگر، ركوردهاى  و زلزله تبديل شده اس
ــت هاي ثبت شده در  حوزه نزديك كه عموما به نگاش
ــلش اطالق  ــل كمتر از 20 كيلومتر از محل گس فواص
مي گردد، به طور مشخص داراى خصوصيات متفاوت 
ــت.  ــده در حوزه دور زلزله ها اس از ركوردهاى ثبت ش
مهمترين خصوصيات زلزله هاي حوزه نزديك عبارتند 
ــرعت، وجود  ــكل پالس مانند تاريخچه زماني س از: ش
پالس هاي بلند پريود و نسبت بزرگتر حداكثر سرعت 
افقي به حداكثر شتاب افقي زمين در مقايسه با زلزله هاي 
ــي از دو پديده  حوزه دور. اين خصوصيات عمدتا ناش
ــده (Forward Direcivity) و  ــري پيش رون جهت پذي

شكل  2-  5:  شماى كلى مسئله گسلش سطحى، a) در آبرفت با ضخامت كم، b) ضخامت آبرفت متوسط و زياد
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ــن (Fling Step) بوجود مى آيد.  ــى زمي حركات پرتاب
ــدادى از اثرات خصوصيات زلزله هاى حوزه  تاكنون تع
نزديك بر روى ساختمان ها و پل ها بررسى شده و در 
ــدادى از اين اثرات در  ــد آيين نامه طراحى نيز تع چن
ــده است ولى تاكنون مطالعه جامعى بر  نظر گرفته ش
ــر روى ابنيه هاى خاكى  ــرات اينگونه زلزله ها ب روى اث
انجام نگرفته است. در سال 1384، در قالب طرحهاى 

كالن پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك پژوهشگاه بين 
ــى و مهندسى زلزله، طرح ”مطالعه  المللى زلزله شناس
ــه ويژه به  ــى با توج ــدهاى خاك ــار ديناميكى س رفت
ــيد و در اين  ــهاى مطرح جديد“ به تصويب رس چالش
ــى تاثير زمين لرزه هاى دور و نزديك بر  ــتا، بررس راس
ــيب مخازن سدها  ــدهاى خاكى و ش رفتار لرزهاى س
ــد. در مطالعات مذكور، اثرات زلزله هاي حوزه  آغاز ش
ــتعد لغزش و  نزديك بر روي رفتار لرزه اي توده هاى مس
سدهاي خاكي و همچنين تغييرمكان ماندگار سيستم هاي 
لغزشي بررسى شده است. در ادامه، گزيده اى از نتايج 

مطالعات مذكور ارائه خواهد شد.

3-1- بررسـى تفاوت رفتار توده ها  ى مسـتعد لغزش 
در زمين لرزه هاى ميدان نزديك و دور 

در اين پژوهش، توده لغزشى شفارود با پارامترهاى 
ــده، برُگزيده شد. براى بررسى  ژئوتكنيكى شناخته ش
ــى نرمافزار، پس از انجام تحليل ديناميكى مدلها،  كاراي
پاسخ لرزه اى مدل درهاى نيم دايره اى شكل به محرك 
موجك ريكر به دست آمد و با نتيجه پژوهش هاى پيشين 
مقايسه شد (شكل 3-1-1). سپس برروى مدل عددى 
ــد شفارود  ــى موجود در مخزن س دامنه و توده لغزش
ــت ميدان نزديك و  ــت نگاش ــكل3-1-2)، با هش (ش
ميدان دور زمين لرزه هاى ايران، آناليز ديناميكى انجام 

ــى در زمين لرزه  و اندازه جابه جايى ماندگار توده لغزش
ــد (شكل3-1-3). نتيجه ه  ا  هاى گوناگون محاسبه ش
ــده  ــان مى دهد كه اندازة جابه جايى هاى ايجاد ش نش
ــدار در ميدان نزديك زمين  ــى كه دامنة ناپاي در حالت
ــه در ميدان دور  ــت ك ــد، كمتر از حالتى اس لرزه باش
ــده، بيش  قرار گيرد. همچنين اندازة جابه جايى يادش
ــا نزديك بودن به زمين لرزه  ــه تحت تاثير دور ي از آنك

باشد، تحت تاثير محتواى فركانسى زمين لرزه است.
نتيجه تحليل هاى صورت گرفته در اين پژوهش 

نشان مى دهد كه:

ــت هاى •  ــتاب مربوط به نگاش ــف ش ــة طي از مقايس
ــده از آناليز  ــت آم ــخ به دس ــف پاس ورودى و طي
ديناميكى تودة لغزشى، چنين بر مى آيد كه در اثر 
تحريك زمين لرزه، تقريبا براى همگى نگاشت ها، چه 
ميدان دور و چه ميدان نزديك زمين لرزه، در تودة 

لغزشى بزرگنمايى رخ داده است.
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شكل 3-1-1: منحنى تغييرات بزرگنمايى و مقايسه 
اندازه بزرگنمايى به دست آمده از نرم افزار PLAXIS با 
مقدارهاى به دست آمده از پژوهش هاى پيشينيان و در 

.α=β= 0/002حالت ضرايب ميرايى

شكل 3-1-2: مش بندى مدل دوبعدى دره شفارود و 
زمين لغزش موجود در آن با المانهاى سه گوش

شكل3-1-3: نمودار اندازة جابه جايى هاى ماندگار به دست 
آمده به روش نيومارك براى نگاشت هاى ميدان دور و ميدان 

g1 0 تا/g3 نزديك زمين لرزه در دامنه هاى بيشينة
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تنها در مورد يك نگاشت ورودى، در توده آماده لغزش 
ــت كه  به جاى بزرگنمايى، كوچك نمايى رخ داده اس
ــه گرفتن فركانس  ــد در نتيجه فاصل ــن امر مى توان اي
غالب اين نگاشت ثبت شده در زمين لرزة، از فركانس 

مودهاى پايين ارتعاشى درة شفارود باشد. 
ــت •  ــبت هاى طيفى به دس با نگاه به نمودارهاى نس

ــه در هر يك از  ــد ك ــده، چنين به نظر مى رس آم
ــدان نزديك،  ــت هاى ميدان دور و مي ــته نگاش دس
ــبت هاى طيفى در فركانس هاى 0/65 و 1/75  نس
ــترين مقدار را دارا مى باشد. از اين موضوع مي  بيش
ــى مدل  ــه گرفت كه ُمد ارتعاش ــوان چنين نتيج ت
ــفارود در محدودة فركانسى  ساخته شده از درة ش
ــده نيز  ــه دربرگيرنده فركانس هاى ياد ش پايين ك
ــد. از اين رو در اين فركانس ها، در  ــت، مى باش اس

مدل دره پديدة رزونانس رخ داده است. 
ــا در ميدان دور •  ــدازه جابه جايى ه ــه طور كلى ان ب

ــه جايى ها در  ــا، بزرگتر از اندازه جاب ــن لرزه ه زمي
ــا همة اين ها  ــت. ب ميدان نزديك زمين لرزه ها اس
ــتگاه آن با خواستگاه ديگر  زمين لرزة بم كه خواس
ــده تفاوت دارد، از اين  زمين لرزه هاى بكار برده ش
ــن همـانگونه كه  ــد. همچني ــد پيروى نمى كن رون
پيش بينى مى شد با افـزايش PGA در هـر يك از 
زمين لرزه ها اندازة جابه جايى تودة لغزشى افزايش 

ــد. ــى ياب م
ــاى ورودى و اندازه هاى •  ــت ه با توجه به طيف نگاش

جابه جايى ماندگار به دست آمده از روش نيومارك 
ــه گيرى نمود كه عامل تعيين  مى توان چنين نتيج
ــى  ــه جايى، محتواى فركانس ــده در اندازه جاب كنن
ــن لرزه با  ــورد موج زمي ــرزه در محل برخ ــن ل زمي
ــت  ــت. از ميان نتيجه هاى به دس توده لغزنده اس
ــدان نزديك تنها جابه  ــت هاى مي آمده براى نگاش
ــت بم در بخش بااليى  ــده از نگاش جايى نتيجه ش
ــت  ــت و اين بدان جهت اس ــودار قرار گرفته اس نم

ــت بم داراى محتواى فركانسى پايين ترى  كه نگاش
ــت هاى ميدان نزديك ديگر است و  نسبت به نگاش
ــت ورودى بم كه در  همچنين فركانس غالب نگاش
ــة فركانس هاى پايين قرار گرفته و بر فركانس  ناحي
ــت ُمد ارتعاشى مدل درة ساخته شده انطباق  نُخس
يافته است كه سبب تشديد در مدل مى گردد و در 

نتيجه جابه جايى زيادى را بوجود مى    آورد.
ــت كه انـدازة  ــوع، مي تـوان نتيجه گـرف درمجمـ
جابه جايى هاى ايجاد شده در حالتى كه دامنة ناپايدار 
ــر از حالتى  ــد، كمت ــدان نزديك زمين لرزه باش در مي
ــرد. همچنين اندازة  ــت كه در ميدان دور قرار گي اس
ــه تحت تاثير دور يا  ــده، بيش از آنك جابه جايى يادش
ــد، تحت تاثير محتواى  نزديك بودن به زمين لرزه باش

فركانسى زمين لرزه است.

3-2-ارزيابى تاثير زلزله هـاى حوزه نزديك بر روى 
رفتار لرزه اى سدهاى خاكى 

ــدهاي خاكي  ــخ غيرخطي س در اين تحقيق، پاس
ساكسس، مارون و مسجد سليمان در حالت دوبعدي 
و سه بعدي تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور مورد 
بررسى قرار گرفته است. در تحليل ديناميكى سدهاى 
ــت  مختلف به تعداد 20  مذكور، از چهار گروه از نگاش
ــخصات زير استفاده شده  ــت در هر گروه با مش نگاش
ــت هاي حوزه نزديك پالس مانند- ــت: . 1- نگاش اس
پريود كوتاه (Benign) .2- نگاشت هاي حوزه نزديك 
ــت  ــس مانند-پريود بلند (Aggressive). 3- نگاش پال
ــطح زمين. هاي پالس مانند با تغييرمكان ماندگار در س
(Far-4- نگاشت هاي حوزه دور فاقد پالس (Fling-Step) 
ــت ها به نحوي انتخاب گرديده اند كه   (Field. اين نگاش
ــيعي از پريود پالس، فاصله تا محل گسلش و  طيف وس
ــدت زلزله را شامل شوند. در تحقيق حاضر، عالوه بر  ش

ــت هاى واقعى، از نگاشت هاى مصنوعى و پالس  نگاش

شكل 3-2-1: الگوي مش استفاده شده در مدل عددي سد ساكسس
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ــده است.  ــتفاده ش ــاده نيز در اين تحقيق اس هاى س
ــدت زلزله ها در  ــى تاثير ش همچنين، به منظور بررس
ــت هاي حوزه نزديك و دور در چند  نتايج تحليل، نگاش
ــي قرار گرفته اند. در  ــدت مختلف مورد بررس سطح ش

ــمتهاى آتى، نمونه اى از تحليل هاى حجيم صورت  قس
گرفته ارائه خواهد شد.

 Flacــرم افزار ــس در ن ــد ساكس مدل دوبعدي س
ــرايط الزم براي  ــكل 3-2-1 مطابق با ش مشابه با ش
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شكل 3-2-2: مقادير نشست تاج سد ساكسس به تفكيك هر نگاشت در دو سطح شدت مورد مطالعه

شكل 3-2-3: مقدار ميانه تغييرمكان قائم در بدنه سد ساكسس براي هر گروه از نگاشت ها در دو سطح شدت مورد مطالعه
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ــه گرديد. با  ــا و مرزهاي ديناميكي تهي ــاد المان ه ابع
توجه به قابليت روانگرايي مصالح از مدل رفتاري ونگ 
ــازي رفتار ديناميكي مصالح  ــبيه س (Wang) براي ش

استفاده گرديد.
ــت تاج سد در دو  ــكل 3-2-2 مقادير نشس در ش
ــدت طراحي 0/14g و 0/28g براي زلزله هاي  ــطح ش س
ــت  ــوزه دور به تفكيك هر نگاش ــك و ح ــوزه نزدي ح
ارائه گرديده است. همچنين مقادير ميانه تغييرشكل 
ــامل  ــت ها ( هر گروه ش ــراي هر گروه از نگاش قائم ب
ــت.  ــكل 3-2-3 ارائه گرديده اس ــت) در ش 20 نگاش

ــكال مشخص است به ترتيب  همان گونه كه در اين اش
 Benign و   Far  ،Fling  ،Aggressive ــاي  ه ــت  نگاش
ــد و تاج آن ايجاد  ــترين تغييرمكان را در بدنه س بيش
ــد  مي كنند. اين موضوع همان گونه كه در رابطه با س
ــريح گرديد به دليل  ــليمان به تفصيل تش ــجد س مس
ــدت وابسته به سرعت در  بزرگتر بودن پارامترهاي ش
نگاشت هاي Aggressive و Fling نسبت به نگاشت هاي 
ــد. الزم به ذكر است در  Far-Field و Benign مي باش
 Fling ــازه ها، نگاشت هاي ــده در س مطالعات انجام ش
ــبت به نگاشت هاي  ــخ هاي بزرگتري نس منجر به پاس
Forward directivity در طبقات پاييني سازه مي گردد در 
 Forward ــت هاي ــي كه در طبقات فوقاني نگاش حال
directivity منجر به پاسخ هاي بحراني تر مي شوند. در 
ــد  ــا توجه به آنكه نواحي فوقاني س ــدهاي خاكي ب س
سختي و پارامترهاي مقاومت برشي كوچكتري نسبت 
ــبت به سازه ها  ــدها نس به نواحي تحتاني دارد و در س
اين تفاوت بسيار چشمگيرتر مي باشد، لذا به طور كلي 
ــدها عموما در ناحيه يك سوم  ــخ هاي بحراني س پاس
فوقاني سد سنجيده مي شود. بنابراين تفاوت چشمگير 
ــد بين هيچ يك از  ــاداري در نواحي تحتاني س و معن

گروه نگاشت ها مشاهده نمي گردد.
ــتاب در ارتفاع  ــكل 3-2-4 بزرگ نمايي ش در ش
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شكل 3-2-6: تغييرات مقدار ميانه پاسخ سد مسجد سليمان (ناشي از 20 نگاشت هر گروه از زلزله ها) در برابر حداكثر 

شتاب طرح، (الف)- نشست تاج، (ب)- بزرگ نمايي سرعت
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سد خاكى مارون به صورت سطح زير تاريخچه زماني 
ــان داده شده است كه بزرگ نمايي حداكثر  شتاب نش
ــر محركهايي با پريود پالس 0/75، 1/0، 1/25 و  در اث
1/5 ثانيه روي داده است. اين پريودها به پريود اصلي 
ــت كه در اين  ــند و طبيعي اس ــد نزديك تر مي باش س
ــر بزرگ نمايي بوجود آيد. در بين آنها  پريودها حداكث
ــخ در پريود 1/25 ثانيه روي داده كه  بحراني ترين پاس
ــد (1/084 ثانيه)  نزديك ترين پريود به پريود اصلي س

مي باشد.
ــليمان براي مدل سه بعدي  پاسخ سد مسجد س
ــه هاي حوزه نزديك و حوزه دور تحت تحريك  در زلزل
ــي قرار گرفت.  ــان دو مولفه اي افقي مورد بررس همزم
ــه بعدي عالوه بر بعد  تفاوت عمده مدل دوبعدي و س
ــه بعدي  ــيون در مدل س ــي، عدم وجود فونداس اضاف
است. هندسه مدل، دقيقا برگرفته از بدنه سد مسجد 
ــطوح فوقاني و  ــكل س ــت به طوريكه ش ــليمان اس س
تحتاني بدنه دقيقا در مدلسازي ديده شده است. سرريز 
ــد بود ليكن  ــد بيتاثير نخواه ــد، اگرچه در رفتار س س
ــت. در شكل 5-2-3  ــده اس در مدل در نظر گرفته نش
مدل عددي سه بعدي سد مسجد سليمان در دو نماي 
ــت. الزم به ذكر است كه  ــان داده شده اس مختلف نش

باالدست در سمت راست مدل واقع شده است.
ــت تاج سد و تغييرات  تغييرات مقدار ميانه نشس
بزرگ نمايي سرعت حاصل از 20 نگاشت در هر گروه 
با تغييرات شدت زلزله ها، به ترتيب در اشكال (2-3-
ــده است. مشاهده  ــيم ش 6-الف) و (3-2-6-ب) ترس
ــاوت مقدار  ــه ها تف ــدت زلزل ــردد با افزايش ش مي گ
ــاي Aggressive با  ــت ه ــت در گروه نگاش ميانه نشس
ــاي Benign و Far-Field افزايش مي يابد.  ــت ه نگاش
ــدت زلزله ها ميزان بزرگنمايي  همچنين با افزايش ش
ــور كلي مقدار ميانه  ــرعت كاهش مي يابد كه به ط س
ــرعت در نگاشت هاي حوزه دور بزرگتر  بزرگ نمايي س

از نگاشت هاي حوزه نزديك مي باشد.
ــت آمده از اين تحقيق به  مهمترين نتايج به دس

صورت خالصه به شرح زير مي باشد:
ــاس مطالعات انجام شده نگاشت هاي حوزه  بر اس
ــرعت آنها به دو  ــب پريود پالس س ــك را بر حس نزدي
  Benignو نگاشت هاي Aggressive ــت هاي نوع نگاش
Ag- ــرعت نگاشت هاي ــيم نمود. پريود پالس س تقس

ــد  gressive بزرگتر از 1/5 تا 2 برابر پريود طبيعي س

در نظر گرفته مي شود و پريود پالس سرعت نگاشت هاي 
ــدها  ــاه تر از 1/5 برابر پريود طبيعي س Benign كوت
مي باشد. نگاشت هاي Aggressive و Benign در ميان 
ــي گيرند كه باعث  ــت هاي پالس مانندي قرار م نگاش

تغييرمكان ماندگار در سطح زمين نمي گردند.
ــت ها قبل از اعمال به سد به  درصورتي كه نگاش
ــبه شتاب  ــازي طيف ش ــان س يكي از روش هاي يكس
ــا طيف طرح  ــازگاري ب ــد و يا س در پريود طبيعي س
ــوند، به طور  ــم پايه ش ــورد نظر ه ــدوده پريود م مح
ــت هاي Aggressive بيشترين نشست،   متوسط نگاش
ــار آب حفرهاي و تغييرمكان بلوك مستعد لغزش  فش
را ايجاد كرده و نگاشت هاي Benign كمترين مقدار اين 

ــخ ها را ايجاد مي كنند. درحالي كه مقدار اين پاسخ  پاس
ــت هاي حوزه دور بيشتر از نگاشت هاي ها براي نگاش

 Benign و كمتر از نگاشت هاي Aggressive مي باشد. 
ــت ها با خصوصيت اثر  درصورت در نظر گرفتن نگاش
ــت ها به طور  ــت پرتابي زمين (Fling)  اين نگاش حرك
ــط نشستي مشابه با نگاشت هاي Aggressive در  متوس
تاج سد ايجاد مي نمايند. دليل اين موضوع بزرگتر بودن 
پارامترهاي شدت وابسته به سرعت در نگاشت هاي بلند 
پريود نسبت به نگاشت هاي كوتاه پريودي مي باشد كه 

با استفاده از روش ذكر شده هم پايه گرديده اند.
ــت  ــدت زلزله ها تفـاوت ميان نشس با افـزايش ش
ــتعد لغــزش در نگاشت هاي  و تغييرمكان بلوك مس

Aggressive و Benign  افزايش مي يابد.
متوسط بزرگ نمايي شتاب در نگاشت هاي حوزه دور 
بزرگتر از نگاشت هاي Aggressive و Fling مي باشد كه 
اين موضوع به دليل رفتار خميري بيشتر سد تحت اين 

نگاشت ها مي باشد.
ــد (نشست  1- تاريخچه زماني تغييرمكان قائم تاج س
ــتعد لغزش نشان  كل) و تغييرمكان نيومارك گوه مس
مي دهد، تقريباً كل نشست و تغييرمكان نيومارك در 
ــك در بازه زماني كوتاهي  ــت هاي حوزه نزدي اثر نگاش
(پريود پالس) رخ مي دهد، درصورتي كه در نگاشت هاي 
ــان دوام زلزله توزيع مي گردد.  حوزه دور در مدت زم
ــت كه در نگاشت هاي حوزه  دليل اين موضوع اين اس
ــاً كل انرژي زلزله در يك يا چند پالس  نزديك، تقريب
ــي كوتاه و  ــرژي در يك بازه زمان ــد. تجمع ان مي باش
ــد به صورت ضربه، باعث  ورود يكباره اين انرژي به س
ــد  ــود كه براي محو و يا جذب اين انرژي در س مي ش
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ــكل هاي بزرگي در بازه زماني كوچكي ايجاد  تغييرش
ــروز رفتار  ــياري از موارد، به علت ب ــه در بس گردد ك
ــكل هاي  ــح، باعث ايجاد تغييرش ــي در مصال غيرخط

ماندگار مي شود.
2- عمده تفاوت در زلزله هاي حوزه نزديك و دور ناشي 
از تفاوت هاي موجـود در تاريخچه زمانـي سرعت آنها 
ــد. در واقع به طور متوسط پارامترهاي شدت  مي باش
ــته به سرعت در زلزله هاي حوزه نزديك به دليل  وابس
ــرعت آنها بزرگتر از  وجود پالس در تاريخچه زماني س
زلزله هاي حوزه دور مي باشد. با توجه به آنكه تاريخچه 
ــي اعمالي توسط زلزله وابستگي مستقيم با  تنش برش
ــي توان نتيجه  ــرعت زلزله دارد لذا م تاريخچه زماني س
ــه زلزله هاي  ــبت ب گرفت زلزله هاي حوزه نزديك نس
ــد اعمال  ــي بزرگتري به س حوزه دور تنش هاي برش
ــكل هاي ماندگار و رفتار  مي كنند كه منجر به تغييرش

خميري بيشتري در سد مي شوند. 
ــدهاي خاكي  ــخ ديناميكي س 3- نتايج مربوط به پاس
ــان مي دهد كه با افزايش  ــاده نش تحت پالس هاي س
ــخ هاي  ــرعت پاس تعداد پالس ها در تاريخچه زماني س
ــد ايجاد مي گردد. دليل اين موضوع  بحراني تري در س

افزايش خاصيت پريودريك نگاشت مي باشد.
ــان مي دهد  ــن تحقيق نش ــوع، نتايج اي در مجم
ــت هاي حوزه نزديك منجر به پاسخ هاي لرزه اي  نگاش
بحراني تري نسبت به زلزله هاي حوزه دور مي گردند. 
ــكل پالس مانند زلزله هاي  اين موضوع عمدتا به دليل ش
ــردد پارامترهاي  ــه باعث مي گ ــوزه نزديك بوده ك ح
ــرعت در زلزله هاي حوزه نزديك  ــدت وابسته به س ش
ــوزه دور گردند و به دليل آزاد  بزرگتر از زلزله هاي ح
كردن انرژي زلزله در مدت زمان كوتاه و با يك دامنه 
ــخ هاي بحراني تري نسبت به نگاشت هاي  بزرگ، پاس
فاقد پالس در سدهاي خاكي ايجاد شود. در واقع، علت 
ــخ هاى بحرانى تر در سدهاي خاكي واقع در  ايجاد پاس
ــت كه  در حين  ــل، به اين دليل اس حوزه نزديك گس
زلزله هاى نيرومند، سد دچار رفتاري خميري شديد و 
تغييرشكل هاي پالستيك گسترده مى گردد. همچنين 
ــته از نگاشت هايى  در زلزله هاى حوزه نزديك، آن دس
كه پريود پالس موجود درتاريخچه زمانى سرعت آنها 
ــند منجر  ــد باش طوالنى تر از دو برابر پريود طبيعى س
به پاسخ هــاى بحـرانى تــرى نسبت به نگـاشت هايى 
مى گردند كه پريود پالس سرعت آنها كوتاه تر از پريود 

طبيعى سد باشد.
بر اساس نتايج تحقيق حاضر، توصيه مى شود در 
ــدهاي خاكى واقع در حوزه نزديك  طراحي لرزه اي س
گسل، عالوه برنگاشت هاي معمول و عادي، از نگاشت هاي 

پالس مانند نيز استفاده شود. 

4- جمع بندى و نتيجه گيرى
ــز مطالعات در  ــه و تمرك ــرآغاز توج ــه بم س زلزل
ــرات ژئوتكنيكى  ــى از حوزه هاى مرتبط با مخاط برخ
ــبتاً  ــت. بعد از رخداد اين زلزله، مطالعات نس بوده اس
ــه ژئوتكنيكى در  ــتردهاى در ارتباط با رفتار ابني گس
ــود حفرات  ــى از وج ــك و مخاطرات ناش ــوزه نزدي ح
ــاخت و ساز در حريم گسلها در مناطق  زيرزمينى و س
ــهرى صورت پذيرفته كه برخى از مهمترين آنها در  ش
ــاره قرار داده شد. بديهى است كه  اين بخش مورد اش
ــبتاً زيادى در اين راستا  هنوز اقدامات و مطالعات نس
ــت تا در آينده امكان ساخت و ساز ايمنتر در  الزم اس

كشور ميسر گردد.
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مقدمه
ــز در بامداد  ــال پيش پهنه ايران زلزله خي ده س
ــرزه اى را تجربه كرد  ــن ل ــاه (1382) زمي پنجم ديم
ــل نمود. اين رخداد  ــور تحمي كه هزينه زيادى بر كش
شهرتاريخى بم را ويران كرده و مانند هر زلزله ديگرى 
ــت تجربيات گرانقدرى براى  كه در كشور رخداده اس
ــا بخاطر آورد  ــت ي ــگان به جاى گذارد. بايد دانس هم
ــلهاى زياد در سراسر پهنه ايران و وقوع  كه وجود گس
ــتعداد  ــديد در طول تاريخ حكايت از اس زلزله هاى ش
ــك از روزهاى آينده دارد.  ــوه وقوع زلزله در هر ي بالق
اندازه گيرى هاى انجام شده نشان داده است كه پوسته 
ــدود 30 ميلى متر و در  ــرس ح ــران در منطقه زاگ اي
ــال در حركت است.  ــمال حدود 10ميلى متر در س ش
ــده كه آينده لرزه  اين حركت موجب تجميع انرژى ش
خيزى را به ارمغان مى آورد. از طرفى زمان وقوع زلزله 
ــت ولى روشهاى  با دانش امروزى قابل پيش بينى نيس
ــدت زلزله كه در  ــى برآورد احتماالتى بزرگا و ش علم
قالب نقشه پهنه بندى خطر قابل ارائه است، هشدارى 
ــه ها نشان  ــت. اين قبيل نقش بر كمين كردن زلزله اس
ــور و بخصوص شهرهاى  مى دهند كه اكثر مناطق كش
مهم در معرض وقوع زلزله شديد و يا نسبتاً شديد قرار 
ــادگى دريافت كه "بدون  ــد. بنابراين مى توان بس دارن
ــت كه وقوع  ــورهايى اس ترديد ايران امروز درصدر كش
ــادى بااليى همراه  ــه در آن با تلفات جانى و اقتص زلزل
ــت كه جلوگيرى  ــى پوشيده نيس خواهد بود". بر كس
كامل از خسارات ناشى از زلزله هاى شديد بسيار دشوار 
و در مواردى نـاممكن است، لكن بايد چاره اى انديشيد. 
رخداد زلزله ها موجب شد تا هر از گاهى گام هايى 
ــوط به كاهش  ــوزه  هاى مرب ــل در ح ــدى تر از قب ج
خطرپذيرى لرزه  اى و بهبود مديريت بحران در كشور 
ــود. تدوين و تصويب قوانين، سياستهاى  ــته ش برداش

ــه ها براى نظام  ــط و مقررات و آيين نام ــى و ضواب كل
ــور براى پيشگيرى و  ــاز كش ــاخت و س مديريت و س
ــوانح طبيعى و تكيه به افزايش ايمنى  كاهش اثرات س
ــاى مفيدى بوده كه تا كنون  ــر زلزله از اقدام ه در براب
ــيده است. در اين نوشتار در حد امكان و  به انجام رس
البته به اختصار مرورى بر تدوين قوانين و  ظرفيت هاى 
كشور در امر كاهش خطرپذيرى لرزه اى در دو بخش 

كلى و تخصصى ارائه شده است. 
قوانين و مقررات موجود

تدوين و تصويب قوانين و مقررات مربوط به حوادث 
ــور داراى سابقه اى چندان  طبيعى (بويژه زلزله) در كش
طوالنى نيست و نگاهى اجمالى به فرآيند تدوين آنها 
ما را براى توجه بيشتر به رفع كاستى ها و تكميل آنها 
ــاله هدايت خواهد كرد. در  در پى تجربيات چندين س
ــرح  اين مقاله قوانين و مقررات فوق در دو گروه به ش

ذيل دسته بندى شده است.
درحـوزه   نظـام  كلـي  قوانيـن  و  سياسـت ها   -1
پيشـگيري و كاهش خطرات ناشـي از سـوانح 

طبيعي و حوادث غيرمترقبه
اسـتانداردها، مقررات و ضوابط، آيين نامه ها و   -2

دستورالعمل هاى فنى و اجرايى 
بخش اول قوانين كلى 

ــن قوانين،  ــر روند تدوي ــن بخش مرورى ب در اي
ــت ها و تاسيس سازمان ها يا ارگان هايى  مقررات، سياس
ــگيري و كاهش خطرات  ــه نحوى با موضوع پيش كه ب
ــود. ابتدا  ــتند، ارائه مى ش ــه مربوط هس ــي از زلزل ناش
ــيدگى و  ــه اى از تدوين قوانين مربوط به رس تاريخچ

امداد و نجات را از نظر مى گذرانيم.
ــيدگى به  ــوط به رس ــن قانون مرب ــن اولي تدوي  -1
ــور مربوط به دوران  اثرات حوادث و باليا در كش

مرورى بر سياست ها، مقررات و ضوابط موجود براى كاهش خطرپذيرى 
و ارتقاى ساخت و ساز ايمن 

عباسعلى تسنيمى
رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

استاد مهندسى سازه، دانشكده مهندسى عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس

زه
 سا

سى
ند
 مه

زه
حو
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ــى، به  ــال 1286 شمس ــه، در آذر ماه س قاجاري
مسئوليت وزارت كشور.

تاسيس جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران در   -2
سال 1302 شمسى براى امدادرسانى و كمك به 

آسيب ديدگان حوادث.
ــات كمك  ــكيالتى با عنوان «هي ــيس تش تاس  -3
ــت فرمانده كل  ــه رياس ــيب ديدگان» ب ــه آس ب
ــى در پى  ــلح در سال1347شمس نيروهاى مس
ــب تجربه هاى بدست آمده از رخداد زلزله  كس
ــرخ  ــيد س ــير و خورش بوئين زهرا (جمعيت ش

ــد). ــات درآم ــن هي ــت اي ايران نيز به عضوي
ــارزه با خطرات  ــگيري و مب تصويب قانون پيش  -4

سيل در هفدهم خرداد سال 1348.
ــداد كل» در هيات كمك  ــازمان ام تشكيل«س  -5
ــيب ديدگان، در جمعيت شير و خورشيد  به آس

سرخ در سال 1350.
ــازمان دفاع غير نظامى در مجموعه  ــيس س تاس  -6
ــور براى ارتقا سطح آمادگى و ايمنى  وزارت كش

عمومى در برابر بالياى طبيعى در سال 1351.
ــازمان آمادگى ملى و بسيج غيرنظامى  ايجاد س  -7
ــت وزيرى در سال 1354  در زيرمجموعه نخس
ــه اقدامات  ــازمان به مجموع ــى، (اين س شمس

پدافند غير عامل نيز مبادرت مى ورزيد).
تشكيل ستاد ويژه امدادرساني و بازسازي مناطق   -8

سيل زده در نخست وزيري در سال 1356.
ــيب ديدگان به دفتر  ــال هيات كمك به آس انتق  -9
ــت  ــت وزيرى در قالب يكى از دفاتر نخس نخس

وزيرى در بهمن ماه 1357.
انحالل سازمان دفاع غير نظامى و انتقال وظايف   -10
ــتضعفين در سال 1358  ــيج مس آن به دفتر بس
ــدس نيز كليه امور مربوط به  (در زمان دفاع مق
ــط اين دفتر  ــوانح غيرمترقبه توس ــوادث و س ح

پيگيرى مى شد).
ــكيل اداره كل حـوادث غيـر مترقبه در  تش  -11
ــال  حوزه معاونت اجرائي رئيس جمهوري در س

.1368
ــتاد حوادث و سوانح غير مترقبه وزارت  ايجاد س  -12

ــه رودبار و منجيل در  ــور در پى رخداد زلزل كش
ــال مسئوليت  ــال 1369 شمسى (در اين س س
ــه از دفتر  ــوانح غيرمترقب مديريت حوادث و س

نخست وزيرى به وزارت كشور انتقال يافت).
ــور امداد  ــئوليت هماهنگي در ام ــذاري مس واگ  -13
ــكان موقت و بازسازي مناطق زلزله  ونجات، اس
استان هاي گيالن و زنجان به استناد اصل 127 
قانون اساسي به وزير كشور در خرداد ماه 1369.

ــازي حوادث  ــگيري و بازس ــتاد پيش تصويب س  -14
ــران در تاريخ  ــتان در هيات وزي ــه اس غيرمترقب

.1370/2/4
ــكيل كميته ملي كاهش اثرات  تصويب قانون تش  -15
بالياي طبيعي در 1370/5/9 در مجلس شوراي 

اسالمي.
ــاى طبيعى  ــرات بالي ــه كاهش اث ــب ده تصوي  -16
(دهه1990) توسط مجمع عمومى سازمان ملل 

متحد در سال 1989ميالدى.
ــه فرعى-تخصصى  ــاى نه گان ــب كميته ه تصوي  -17
كميته ملى كاهش اثرات بالياى طبيعى در سال 

1372 توسط  هيات وزيران.
ــكيل كميته  تصويب آئين نامه اجرائي قانون تش  -18
ــط هيات  ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي توس

وزيران در 1372/2/12.
واگذاري اختيار اصل 127 قانون اساسي در مدت   -19
ــتانداران  ــاعت از زمان بروز حادثه به اس 72 س

توسط هيات وزيران در تاريخ 1372/3/16.
ــدام ها در فاصله زمانى4ماه، زلزله-  در پى اين اق
هاى بزرگ بجنورد در بهمن 1375، اردبيل در اسفند 
1375 و قائنات در ارديبهشت1376، به وقوع پيوست. 
ــته در پى رخداد اين  ــن زمان مجددا مانند گذش دراي
ــجام يافته در مورد  ــاختار انس زلزله ها نياز به ايجاد س
ــاس  ــد. اين احس ــاس ش عمليات امداد و نجات احس
ــالمى را مجاب ساخت تا در  ــوراى اس نياز، مجلس ش
ــعه اقتصادى، اجتماعى و  در ماده44برنامه سوم توس
ــوم توسعه) مسئوليت تهيه  فرهنگى كشور (برنامه س
ــات را به عهده جمعيت هالل  ــرح جامع امداد و نج ط
ــب 1379/1/17) تا در  ــخ تصوي ــذارد (تاري احمر بگ
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ــيج و وزارت كشور در  هماهنگى با نيروى مقاومت بس
مدت يكسال اين طرح را به تصويب دولت برساند كه 
ــرانجام در هفدهم فروردين1382 به تصويب هيات  س
وزيران رسيد و در پايان خرداد1382 به دستگاه هاى 
ــد. و از آنها خواسته شد تا برنامه ها و  اجرائى ابالغ ش
ــتورالعمل هاى ذيربط را به وزارت كشور به عنوان  دس
رياست ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه ارسال دارند. 
ــرايطى كه  ــم ديماه 1382 زلزله بم در ش در پنج
ــتاد  ــف و برنامه هاى كارى س ــرح وظائ هيچ يك از ش
حوادث و سوانح تصويب نشده بود رخ داد. اين زلزله نيز 
موجب شد تا در همان روز، اولين جلسه ستاد حوادث و 
سوانح تشكيل و شرح وظائف كارگروه عملياتى امداد و 
نجات به مسئوليت جمعيت هالل احمر به عنوان اولين 

كارگروه عملياتى به تصويب رسد.
ــور را تحت تاثير  ــارت بار بودن زلزله بم، كش خس
ــا، پراكندگى ها،  ــتى ه ــرار داد. كاس ــوك بزرگى ق ش
ــانى، آوار بردارى،  ــفته اى كه در امدادرس وضعيت آش
ــد، كنترل  ــده بودن ــر آوار مان ــى كه زي ــات آنهاي نج
متجاوزين، بى برنامگى ها و ده ها ناهنجارى ها همگان 
را متوجه ساخت كه بايد هماهنگى بيشترى بين كليه 
دستگاه هاى اجرائى و مردمى بويژه نيروهاى لشكرى و 
كشورى در يك برنامه از پيش تدوين شده و هماهنگ 

بوجود آيد. 
در ابتداى سال 1383، ستاد پيشگيرى و مديريت 
ــت جمهورى  بحران و حوادث غير مترقبه در نهاد رياس
ــكيل شد. يكى  و زير نظر معاون اول رئيس جمهور تش
ــه و تاثيرگذار تدوين  ــن اقدام هاى قابل توج از مهمتري
سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از 
ــوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه در سال 1384 از  س

ــوى مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پس از تائيد  س
مقام معظم رهبرى به دستگاه هاى مربوط ابالغ گرديد.

ــه منظور  ــور ب ــز وزارت كش ــال 1385 ني در س
ــاى اجرائى در  ــتگاه ه ــه دس ــتر كلي ــى بيش هماهنگ
زمينه مديريت بحران و اصالح ساختار مديريت سوانح، 
پيشنهادى را در خصوص تشكيل سازمان مديريت بحران 
ــور مطرح نمود و  به عنوان يكى از معاونت هاى وزير كش
براى تائيد از طريق هيات محترم دولت در تاريخ 85/8/7 
ــوراى اسالمى ارسال كرد. اين طرح در دى  به مجلس ش
ــوراى اسالمى گذشت و  ماه 1386 از تصويب مجلس ش
در اوايل سال 1386 پس از تاييد شوراى محترم نگهبان 
ــط رييس جمهور ابالغ گرديد. مالحظه مى شود كه  توس
ــن اغلب در پى رخداد  ــوه تدوين و تصويب اين قواني نح
يكى از حوادث طبيعى بويژه زلزله صورت گرفته و نوعى 
تعجيل در تحقق اهداف آنها به چشم مى خورد. بنابراين 
ــاتر، ساده تر و  ــى، بازبينى و جايگزينى قوانين رس بررس

موثرتر امرى الزم و ضرورى است. 
ــالمى  ــى جمهورى اس ــا كه در قانون اساس ازآنج
ايران بصورت ضمنى و غيرمستقيم به موضوع مربوط 
ــوانح در كشور اشاره شده است الزم است  به اثرات س
نگاهى گذرا به اصولى كه ممكن است چنين ارتباطى 
ــيم[1]. مطابق اصل  ــتتر باشد، داشته باش در آنها مس
29 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران برخورداري 
از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، 
از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه  ماندگي، حوادث 
ــتي و درماني و  ــه خدمات بهداش و سـوانح و نياز ب
ــكي به صورت بيمه و غيره را، حقي  مراقبت هاي پزش
ــازد تا  همگاني معرفى مى كند و دولت را مكلف مى س
ــق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي  طب

جدول (1): انواع عمومى سوانح [2]
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حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي 
ــور تأمين نمايد. در اين  فوق را براى يك يك افراد كش
اصل به صراحت مسئوليت رسيدگى به اثرات حوادث 
ــده است. البته در  ــوانح برعهده دولت گذاشته ش و س
اين اصل تعريف روشنى از سوانح و حوادث ارائه نشده 
ــك جهانى) رجوع  ــتاندارد (بان ولى اگر به تعاريف اس
شود طيف نسبتاً وسيعى از سوانح را مى توان مشمول 

اين اصل دانست كه جدول (1 ) آورده شده است.
ــت تعريف  ــت كه الزم اس نكته قابل توجه اين اس
ــق قرارگيرد و  ــوانح مورد تواف جامع و صحيحى از س
ــرح وظايف و  ــود تا در ش ــات ذيربط درج ش در مصوب
ــوانح  تخصيص منابع براى كاهش يا مقابله با اثرات س
ــد. همچنين اصل 31 قانون اساسى نيز  تاثيرگذار باش
ــه عهده دولت گذارده و  ــكن نيازمندان را ب تامين مس
داشتن  مسكن  متناسب  با نياز را حق  هر فرد و خانواده  
ايراني  مى داند. از طرفى در سوانح طبيعى بويژه زلزله 
ــكن از مهمترين نيازهاى بازماندگان است.  تامين مس
ــيب ديدگان  ــكن آس لذا با تعميم اين بند، تامين مس
نيز به عهده دولت خواهد بود. كه تا كنون كم و بيش 
ــوى بنياد مسكن انقالب اسالمى اقدام  به نحوى از س
شده است. در اصل 146 نيز امكان استفاده از امكانات 
ــدادى مورد  ــلح در عمليات ام ــش و نيروهاى مس ارت
اشاره قرار گرفته است كه در مواردى از جمله در زلزله 
بم نيروهاى نظامى نقش موثرى را در عمليات واكنش 
اضطرارى و پشتيبانى برعهده داشتند. ذيًال مرورى بر 

مهمترين اسناد و قوانين كشور ارائه مى شود. 

قانون تشـكيل كميته ملى كاهش اثرات بالياى 
طبيعى(1370)

ــى كاهش اثرات بالياى  ــكيل كميته مل قانون تش
ــوانح طبيعى  ــرات س ــور كاهش اث ــه منظ ــى ب طبيع
ــات  ــا اقدام ــو ب ــران و همس ــت بح ــاى مديري و ارتق
ــى اعالم دهه  ــازمان ملل متحد در پ ــتانه س بشردوس
كاهش باليا (سالهاى 1990 تا 2000 ميالدى) توسط 
ــه و  در مردادماه 1370 از تصويب  ــور تهي وزارت كش
مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان گذشت [3]. 
ــه اطالعات، انجام  ــكيل اين كميته مبادل هدف از تش
ــات علمى و پيدا كردن راهكارهاى  مطالعات و تحقيق
ــرات انواع بالياى  ــگيرى وكاهش اث منطقى براى پيش
ــت. برطبق اين  ــده دركشور اس ــناخته ش طبيعى ش
ــور مسئول نظارت و هماهنگى كليه  قانون وزارت كش
ــت و  ــور اس فعاليتهاى مربوط به مديريت بحران كش
ــمول اين قانون عبارتند از طوفان،  سوانح طبيعى مش
ــالى، سرما، آفات  ــيل، خشكس زلزله و رانش زمين، س
ــروى دريا و طغيان رودخانه.  نباتى، آلودگى هوا، پيش
ــكيل كميته هاى فرعى را به كميته ملى  اين قانون تش
ــامل 9 كميته و در  ــرده كه در دوره اول ش تفويض ك
دوره بازبينى به 14 كميته افزايش يافته وشرح وظائف 
همه كميته ها بازنويسى شده است.  براى جلوگيرى از 
اطاله كالم از ذكر نام و شرح وظايف آنها چشم پوشى 
ــكيالت كارگروه مخاطرات زلزله،  مى شود. نمودار تش
ــاختمان و شهرسازي  لغزش اليه هاي زمين، ابنيه، س
ــتقيماً به موضوع كاهش خطرپذيرى مربوط  كه مس

 شكل1- نمودار تشكيالت كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش اليه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي
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ــت. ــده اس 1) نشان داده ش ــكل( مى شود در ش
سند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران در افق 

1404 هجرى شمسى(1382) 
ــن مصوبه اى كه   ــى مهمتري ــس از قانون اساس پ
ــاله اى را براى كشور ترسيم كرده  ــى 20 س خط مش
است، سند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران در افق 
ــي همه جانبه  ــت كه پس از بررس 1404 (ه-ش) اس
ــورد تصويب  ــخيص مصلحت نظام، م ــع تش در مجم
ــا در جهت گيري ها  ــام معظم رهبري قرار گرفت ت مق
و تدوين كليه لـوايح بـرنـامه اي، بودجه اي و عمليات 
ــتگاه هاى ذيـربط مورد استفاده و استناد  اجرايي دس
ــتقيمى به  ــاره مس ــند اش ــرار گيرد[4]. در اين س ق
ــده است ولى در آن  ــوانح طبيعى نش كاهش اثرات س
ــور ضمنى اهميت توجه به مخاطرات طبيعى براى  بط
ــعه پايدار كشور اشاره شده است. در واقع در اين  توس
ــند موضوعاتى نظير توسعه يافتگى، امنيت و تامين  س
اجتماعى بدون توجه به پيامدهاى مخاطرات طبيعى 
و انجام اقدامات الزم براى كاهش آثار بحران ها تامين 
ــد. از اين رو در سياست ها و قوانين برنامه  نخواهد ش
چهارم توسعه توجه ويژه اى به اين مباحث شده است. 

سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه(1382)
ــت هاى كلى برنامه ى  در برخى از بندهاى سياس
ــتقيم يا  ــورت مس ــه ص ــواردى ب ــعه م ــارم توس چه
ــاره  ــه موضوع كاهش خطرپذيرى اش ــتقيم، ب غيرمس

شده است. مهمترين اين بندها عبارتند از: 
ــوق محرومان  ــاره به تامين حق بنـد 13: اين بند اش
ــر و حمايت از نهادهاى  ــتضعفان و مبارزه با فق و مس
ــى دارد تا با  ــات و خيريه هاى مردم عمومى و موسس
ــود. از  ــع تامين اجتماعى محقق ش ــاد نظام جام ايج
ــى اغلب منجر به صدمات  ــا كه آثار حوادث طبيع آنج
مالى آسيب ديدگان مى شود، مى توان مفاد اين بند را 

مشمول موضوع سوانح طبيعى دانست.
بند 17: در اين بند اصالح نظام ادارى و قضايى مورد 
ــاره است كه اگر به  موضوع كاهش خطرپذيرى به  اش
ــتمر بنگريم، الزم است اين اصالح  صورت يك امر مس
ــر حادثه خطر آفرين مانند زلزله  براى زمان رخداد ه
ــوان مثال توجه به  ــرار گيرد. به عن ــز مورد توجه ق ني

ــت ديده در  ــانى به مردم مصيب ــكالت خدمت رس مش
ــوانح طبيعى گذشته و كاستى هايى كه در مديريت  س
خطرپذيرى و بحران با آن مواجه بودهايم، استفاده از 
اين بند را در جهت حذف يا ادغام مديريت هاى موازى 
ــئوليت ها، تبيين شرح وظايف،  براى شفاف سازى مس
تمركززدايى و همچنين تنظيم قوانين مورد نياز بويژه 

براى پيشگيرى و آمادگى الزام آور مى شود. 
بند 18:  گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و 
ــاركت عمومى و بهره مند ساختن دولت از همدلى  مش
و توانايى هاى عظيم مردمى كه در اين بند آمده است، 
مشخص مى كند كه يكى از راهبردهاى مهم در بسيج 
ــاركت در كاهش آالم و  ــراى مش ــاى مردمى ب نيروه
ــيب ديده در اين سياست ها مورد  كمبودهاى افراد آس

توجه قرار گرفته است. 
ــت هاى كلى برنامه چهارم  بنـد 19:  اين بند از سياس
ــر مالحظات  ــرزمين را مبتنى ب ــش س ــعه، آماي توس
ــى و دفاعى، كارآيى و بازدهى اقتصادى، وحدت  امنيت
ــت اجتماعى  ــترش عدال ــرزمين، گس و يكپارچگى س
ــت و  ــى، حفاظت محيط زيس ــاى منطقه ي و تعادل ه
ــالمى- ايرانى و  احياى منابع طبيعى، حفظ هويت اس
ــهيل و تنظيم روابط  ــت از ميراث فرهنگى، تس حراس
ــع محروميت ها،  ــور و رف درونى و بيرونى اقتصاد كش
خصوصاً در مناطق روستايى مى داند. با توجه به اينكه 
برنامه ريزى آمايش سرزمين براى كشورى كه هرسال 
ــه را تجربه مى كند،  ــى و از جمله زلزل ــوادث طبيع ح
ــوانح طبيعى بى  نمى تواند به موضوع كاهش اثرات س
ــد، لذا مفاد اين بند، بويژه در توجه دادن به  توجه باش
مالحظات امنيتى بصورت مستقيم با مباحث مديريت 

خطرپذيرى و بحران مربوط مى شود. 
بند 21: اين بند هويت بخشى به سيماى شهر و روستا 
ــازى معمارى ايرانى- اسالمى و  با بازآفرينى و روزآمدس
رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام 
ساخت و سازها بصورت مستقيم موضوع ساخت و ساز 
ــازد كه نقش تعيين كنندهاى در  ايمن را مطرح مى س

كاهش آسيب پذيرى بناها در برابر زلزله دارد.
ــت و كارآمد كردن  ــد تقوي ــه اين بن بنـد 22: اگرچ
ــالح قوانين و مقررات را  ــى و نظارت و اص نظام بازرس
ــان وظايف نهادهاى نظارتى  در جهت رفع تداخل مي
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ــاد اين بند را  ــت، لكن مف ــى تبيين كرده اس و بازرس
ــى از مهمترين  ــتقيم به يك ــوان بصورت غيرمس مى ت
موضوعات مبتال به نظام ساخت و ساز كشور كه بحث 
نظارت بر كيفيت ساخت و ساز است، مرتبط دانست. 
ــلح  بند 24: اين بند ارتقاى توان دفاعى نيروهاى مس
را براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر 
ــالمى و  تهديدها و حفاظت از منابع ملى و انقالب اس
ــور تبيين مى كند. بى ترديد يكى از  منابع حياتى كش
ــه در زمـانى انـدك  ــت ك موارد تهديد وقوع زلزله اس
ــى تواند فاجعه ببار آورد. براى مثال اگر زلزله بزرگى  م
ــت) يك تهديد  ــران رخ دهد (كه ناممكن نيس در ته
ــور محسوب مى شود. الجرم با استناد  جدى براى كش
به اين بند بايد در برنامه ريزى هاى مرتبط با آن از اين 

بند استفاده كرد. 
ــتقيم به موضوع  ــد نيز بطور غير مس بنـد 34: اين بن
ــى از رخداد  ــارت هاى اقتصادى ناش آثار تخريبى و خس
حوادثى مانند زلزله اشاره دارد. زيرا تحقق رشد اقتصادى 
پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز 
ــت، نمى تواند بدون توجه به آثار  كه در اين بند آمده اس

سوانح طبيعى بر اقتصاد كشور در نظر گرفته شود.
ــكن  ــن بند به حمايت از تامين مس بنـد 41: اگر اي
ــاره مى كند، آيا  ــاى كم درآمد و نيازمند اش گروه ه
ــوانح  ــيب ديدگان از س ــكن آس مى توان تامين مس

ــتثنى كرد؟ طبيعى را از آن مس
ــرمايه ايران و اصالح ساختار  بنـد 46: ارتقاى بازار س
ــور با تاكيد بر كارآيى، شفافيت،  بانكى و بيمه اى كش
ــن، ايجاد  ــدى از فن آورى هاى نوي ــالمت و بهره من س
اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران باحفظ مسئووليت 
ــگيرى از وقوع  ــويق رقابت و پيش ــرى آنان و تش پذي
ــى كه در اين بند  ــا و مقابله با جرم هاى مال بحران ه
آمده است، مستقيما به اصالح نظام و ساختار صنعت 
ــگيرى از وقوع  ــور، فنآورى هاى نوين و پيش بيمه  كش
بحران كه از مهمترين موضوعات كاهش خطرپذيرى 

است اشاره دارد.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ايران(1388-1384)
ــتقيم و  ــوادى از اين قـانون به صـورت مس در م

ــه موضوعات  ــتقيم ب ــه صورت غيرمس ــش هايى ب بخ
ــاره  مرتبط با كاهش خطرپذيرى و مديريت بحران اش
شده است. مهمترين مواد فوق االشاره عبارتند از مواد 
 ،83  ،73  ،72  ،66  ،65  ،54  ،52  ،46  ،31  ،30  ،3
ــاء مختلف  ــواد به انح ــن م 152، 155 و 156. در اي
ــزاى آن ازقبيل  ــرى و اج ــش خطرپذي ــوع كاه موض
ــيب پذير، مقاوم سازي  نحوه كمك رسانى به اقشار آس
ــتايي در مقابل  ــهري و روس ــاختمان ها، مسكن ش س

ــازى بافت هاى آسيب پذير، ارجاع به آيين  زلزله،  نوس
نامه هاى فنى، نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي 
ــتاندارد كردن مصالح و  ــاخت، الزامى دانستن اس و س
ــدور پايان كار  ــز ص ــدگان و ني ــت از توليدكنن حماي
ــاختمان هاي عمومي و مجتمع هاي مسكوني  براي س
آپارتماني را منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان 
ــتگاه هاى اجرايى  ــت. اين قانون وظايف دس كرده اس
ــداف مربوط به كاهش  ــه ها را در تحقق اه و وزارتخان
ــت. جدول (2) ليست  خطرپذيرى مشخص كرده اس
آنها را به همراه نوع وظيفه ارائه مى دهد. در اين جدول 
مالحظه مى شود كه نقش سازمان ها و وزارتخانه هايى 
ــى تواند در  ــت م ــه در متن قوانين ذيربط آمده اس ك
مواجهه با اثرات زلزله بسيار تعيين كننده باشد. البته 
در اين خصوص مسائل و مشكالت متعددى نيز وجود 
دارد. برخى از اين مشكالت مانند عدم الزام به تبعيت 
ــتورات صادرشده در برخى از نهادها كه وابسته  از دس
ــتند. اين قبيل موارد در پاره اى از اقدام ها  به دولت نيس
ــخگويى به اثرات سوانح طبيعى  ــكالتى را در پاس مش
ــت. به عنوان مثال برطبق قانون فعلى  ايجاد نموده اس
ــور و اخيرا  ــوانح غيرمترقبه كش ــوادث و س ــتاد ح س
سازمان مديريت بحران كشور، متولى مديريت بحران 
ــناخته مى شود كه وابسته به وزارت كشور است كه  ش
ــدارد. البته اقداماتى  ــر نهادهاى نظامى ن حاكميتى ب
ــكل انجام گرديده است  تاكنون به منظور رفع اين مش
ــض اختيارات مقام  ــوان مثال مى توان به تفوي كه بعن
ــت عمليات نيروهاى  ــم رهبرى درخصوص هداي معظ
ــتاد عالى  ــوانح به س ــت بحران س ــى در مديري نظام
ــگيرى و مديريت بحران رياست جمهورى اشاره  پيش
نمود كه البته با توجه به عدم فعاليت جدى اين ستاد 

هنوز مشكالت فوق باقيست.
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 سند توسعه فرابخشى كاهش خطرپذيرى ناشى 
از زلزله(1384) 

ــرا درآوردن بند (ج) ماده 155 قانون  براى به اج
ــعه، سازمان مديريت و برنامه ريزى  برنامه چهارم توس
ــور در سال 1384 «سند توسعه فرابخشى كاهش  كش
ــتگاه ها و  ــى از زلزله» را با همكارى دس خطرپذيرى ناش
مجموعه هاى ذيربط تدوين نمود[5]. برطبق چشم انداز 
ــند «ايران كشـورى خواهد بود با مردمى  اين س
آشـنا و آگاه به زلزله، پيامدهاى آن و چگونگى 
زندگى ايمن با آن و مستحدثاتى ايمن و سازگار 
با زمين لرزه». براى تحقق اين چشم انداز چهار هدف 
ــده و براى هر  ــر گرفته ش ــا اصلى در نظ ــى ي آرمان
ها  ــت  سياس كيفى،  اهداف  اصلى،  ــداف  اه از  يك 
ــمت  ــد. در اين قس و برنامه هاى عملياتى منظور ش
ــه اهداف آرمانى يا  ــل رعايت اختصار فقط ب به دلي
ــداف مقرر  ــود. بر طبق اين اه ــاره مى ش اصلى اش

ــكار در هر  ــئول و هم ــتگاه هاى مس ــده كه دس ش
ــمت، برنامه تفصيلى مربوط به خود را در قالب  قس
ــى به  ــتورالعملى واحد آماده كرده و براى بررس دس
ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه نمايند.  س
ــازمان  ــب اين برنامه ها برمبناى اظهارنظر س تصوي
ــن  ــزى و نظارت عاليه بر حس ــت و برنامه ري مديري
انجام آنها بر عهده ستاد عالى پيشگيرى و مديريت 

ــور خواهد بود.  بحران كش
ــى  ــعه فرابخش ــند توس اهداف آرمانى يا اصلى س

كاهش خطرپذيرى ناشى از زلزله عبارتند از:
ــنا و آگاه با زلزله و  ــه جامعه اى آش ــتيابى ب الف- دس

چگونگى زندگى ايمن با زلزله
ــه ضوابط و  ــاى كاربردى، تهي ــعه پژوهش ه ب- توس
ــتقرار سيستم  معيارهاى ايمنى، مديريتى و فنى و اس

مديريت اطالعات خطرپذيرى زلزله 
ــاز اصولى و سازگار  ــتقرار سيستم ساخت و س ج- اس

جدول (2)- وظايف دستگاه هاى اجرايى و وزارتخانه ها در موضوع كاهش خطرپذيرى
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با زلزله
ــات زيربنايى و  ــازى ساختمان ها، تاسيس د- ايمن س

شريان هاى حياتى موجود در شهرها و روستاها
سياسـت هاى كلـى نظام در مورد پيشـگيري و 
كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث 

غيرمترقبه(1384)
ــيون زيربنايى و توليدى مجمع تشخيص  كميس
ــاس مستندات  ــال  1384و براس مصلحت نظام در س
ارائه شده از سوى مراكز علمى - پژوهشى كشور[6]، 
ــالمى ايران در  ــت هاي كلي نظام جمهورى اس سياس
ــي از سوانح  ــگيري و كاهش خطرات ناش مورد «پيش
طبيعي و حوادث غيرمترقبه» را تدوين نمود، كه پس 
ــه  از تاييد مقام معظم رهبرى، جهت اجرا به قواى س
ــور ابالغ شد [7]. على االصول اين سياست ها  گانه كش
در برنامه هاى توسعه بايد منجر به كاهش خطرپذيرى 
ــور گردد. اين  ــت بحران در كش ــز ارتقاى مديري و ني
ــى در مديريت  ــاس محورهاى اصل ــت ها براس سياس

خطرپذيرى و بحران زلزله به شرح زير است:
 سياست هاى مربوط به؛ پيشگيرى از اثرات زلزله، 
ــاى آمادگى در برابر زلزله، بهبود اقدامات واكنش  ارتق
اضطرارى، بازسازى و بازتوانى، توسعه و عمران شهرى 
ــاركت اجتماعى و  ــكن، مش ــتايى، توسعه مس و روس
 سياست هاى كلى درخصوص پدافند غيرعامل كشور.

بحـران  مديريـت  سـازمان  تشـكيل  قانـون 
كشور(1387)

ــور باتوجه به  ــكيل سازمان مديريت بحران كش تش
ــگيرى و كاهش  ــت هاى كلى نظام در بخش پيش سياس
ــوانح و به منظور هماهنگى اجرايى  ــى از س خطرات ناش
كليه دستگاه هاى ذيربط و اعمال مديريت واحد و نظارت 
عالى بر مراحل مديريت بحران و با بهره گيرى از تجارب 
كسب شده در مديريت حوادث مهم گذشته در كشور در 
دى ماه 1386 به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد و 
در خرداد ماه 1387 به تصويب شوراى نگهبان رسيد[8]. 

اين قانون در 87/4/5 براى اجرا ابالغ شده است. 
وظايف اين شورا طبق ماده (4) اين قانون عبارت 

است از: 
ــاى ملى مربوط به  ــت ها و برنامه  ه 1- تصويب سياس

مديريت جامع بحران كشور به پيشنهاد سازمان.
ــام مديريت جامع بحران  ــد بودجه تفصيلى نظ تايي  -2

كشور برحسب پيشنهاد سازمان به تفكيك دستگاه- 
هاى ذى ربط جهت درج در بودجه ساالنه كشور.

ــش وزارتخانه ها و  ــق و نق ــف دقي ــب وظاي تصوي  -3
هاى دولتى، نهادهاى عمومى غيردولتى،  سازمان 
ــازمان ها و  ــهردارى ها، س ــوراهاى اسالمى، ش ش
شركت هايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر 
نام است، نيروهاى نظامى و انتظامى و كليه نهادها 
ــام معظم رهبرى،  ــاى تحت نظر مق ــتگاه ه و دس
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران و 
رسانه هاى گروهى، تشكل هاى مدنى و مردمى با 

مديريت بحران برحسب پيشنهاد سازمان.
ــى، هدايت و  ــردى، هماهنگ ــر راهب ــاذ تدابي اتخ  -4
تشويق فعاليت هاى پژوهشى و اجرايى در راستاى 
كاهش خطرپذيرى ناشى از زلزله، مخاطرات آب 

و هوايى و مواد شيميايى خطرناك.
ــور و تعيين  ــامانه مديريت بحران كش تصويب س  -5
ــب با  ــى عمليات مقابله با بحران متناس فرمانده

شرايط بحران
ــت هاى آموزشى، تبليغاتى و اطالع  تصويب سياس  -6
رسانى از طريق سازمان صدا و سيماى جمهورى 

اسالمى ايران و ساير رسانه هاى جمعى.
ــاى الزم درباره  ــتورالعمل ه تصويب ضوابط و دس  -7
اقدامات احتياطى پس از دريافت اطالعات مبنى 
ــده در  ــوادث پيش بينى نش ــر احتمال وقوع ح ب

كشور.
ــاى  ــكيالت و آيين نامه ه ــاختار، تش ــب س تصوي  -8
ــازمان و رده هاى  ــى و ادارى س ــتخدامى، مال اس
ــب در استان ها و شهرستان ها به  سازمانى متناس

پيشنهاد سازمان.
ــتورالعمل هاى  ــررات و دس ــط مق ــب ضواب تصوي  -9

مربوط به اين قانون.

سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى ايران(1387)

ــى برنامه پنجم  ــت هاى كل ــخ ابالغ سياس از تاري
ــى جمهورى  ــى و فرهنگ ــادى، اجتماع ــعه اقتص توس
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ــذرد (21 دى ماه  ــى گ ــال م ــالمى ايران پنج س اس
ــه به نحوى  ــت ها ك ــم بندهاى اين سياس 1387). اه
ــت  مرتبط با موضوع مديريت كاهش خطرپذيرى اس
ــى و بندهاى 7 و  ــور فرهنگ ــاى 3، 5 و 6 ام در بنده
ــاورى و بندهاى 14، 15، 16، 19  ــور علمى و فن 8 ام
ــاى 21، 23 و 33  ــى و در بنده ــور اجتماع و 20  ام
ــاى 36 و45  امور  ــور اقتصادى و باالخره در بنده ام

سياسى، دفاعى و امنيتى آورده شده است. 

نتيجه گيرى بخش اول
ــود، قوانين و ضوابط  همانطور كه مالحظه مى ش
ــت و مجلس براى  ــطح دول ــون در س ــددى تاكن متع
ــطح مديريت بحران  ــش خطرپذيرى و ارتقاى س كاه
ــن در برخى  ــت. اين قواني ــده اس تدوين و تصويب ش
ــابه، ابهام و حتى تناقض هايى هستند  موارد داراى تش
ــم ميخورد.  ــه آنها به چش كه با اندكى دقت در مقايس
ــكالت همچنين باعث شده است كه در عمل  اين مش
ــوند. در  ــكالتى مواجه ش ــراى اين مصوبات با مش اج
ــع امداد و نجات  ــال اخير، با تدوين طرح جام پنج س
ــران تا حد  ــكالت مديريت بح ــد مى رفت كه مش امي
ــدام از آئين نامه ها و  ــود ولى هيچك زيادى حل ش
ــورد نظر اين طرح كه در تاريخ  ــتورالعمل هاى م دس
ــال گرديد، تا  ــتگاه هاى اجرائى ارس 82/3/30 به دس
ــم (82/10/5) ، تدوين يا مصوب  ــان رخداد زلزله ب زم
ــكان ارزيابى كارآيى آن  ــد و لذا در زلزله بم ام نگردي
ــيس ستاد پيشگيرى و  ــتى ميسر نشد. با تاس به درس
ــت جمهورى، تالش شد  مديريت بحران در نهاد رياس
كه هماهنگى و مديريت بحران، از طريق نهاد ارشدى 
ــرد، اما به زودى  ــت جمهورى صورت پذي نظير رياس
مشخص شد كه طرح جامع امداد و نجات و آئين نامه 
ستاد پيشگيرى و مديريت بحران از نظر مبانى حقوقى 
ــت و ضرورت  ــتحكام الزم برخوردار نيس از قوام و اس
ــت نيز به تصويب مجلس  دارد كه قوانينى از اين دس
ــالمى برسند. لذا براى برطرف ساختن اين  شوراى اس
نقيصه، اليحه تشكيل سازمان مديريت بحران تدوين 
ــد كه پس از  ــالمى تقديم ش ــوراى اس و به مجلس ش
ــوراى اسالمى تصويب شد.  طى مراحل در مجلس ش
ــوراى عالى مديريت بحران،  در اين اليحه، تشكيل ش

تاسيس سازمان مديريت بحران كشور، ايجاد معاونت 
ــتگاههاى  ــاختارهاى الزم در وزارتخانه ها و دس ــا س ي
ــگرى و  ــى با نيروهاى نظامى و لش ــئول، هماهنگ مس
ــازى مباحث  ــفاف س ــهيل و ش تحت امر رهبرى، تس
مالى و اعتبارى و مواردى از اين قبيل پيش بينى شده 
ــت كه از جمله نقاط قوت اين قانون است. هر چند  اس
ــابه، كم توجهى به  كه عدم نقص قوانين و مقررات مش
ــوانح، كمرنگ بودن  مديريت محلى و جامعه محور س
ــيج،  ــش نيروهاى مردمى نظير نيروى مقاومت بس نق
ــاى مردم نهاد و مردم را مى توان به عنوان نقاط  نهاده

ضعف اين قانون نام برد.
ــير تاريخى تدوين  ــى س بايد اضافه كرد كه بررس
ــان مى دهد كه هر زمان كه  ــب اين قوانين نش و تصوي

ــا تكيه بر تجربه  ــور روى داده، ب حادثه بزرگى در كش
ــه قوانين  ــه فكر تهي ــئولين ب ــت آمده مس هاى بدس
ــتن متولى  ــد برآمده اند. البته نداش ــا جدي تكميلى ي
ــرى اغلب موجب  ــع تصميم گي ــا تعدد مراج جدى ي
ــور تدوين  ــن متناقض يا موازى در كش ــده تا قواني ش
شود. اين اقدامات گاهى شتابزده بوده و منجر به بروز 
مشكالت در زمان حادثه شده است. يكى از مشكالتى 
ــى مجموعه فوق مى توان به آن اشاره كرد،  كه با بررس
ــيون ها و كارگروه هاى متعدد  وجود كميته ها، كميس
ــن كميته ها  ــتر اعضاى اي ــت. بيش ــاً موازى اس و بعض
ــازمانى مرتبط در دستگاه هاى  ــطه نبود پست س بواس
ــئوليت و فاقد دانش و  ــى، اغلب داراى چند مس اجرائ
تخصص كافى در بخش كاهش خطرپذيرى و مديريت 
ــائل در نهايت منجر به  ــند كه اين مس بحران مى باش
عدم كارآيى برخى از اين كميته ها شده است. در اين 
ــم انداز، سياستهاى كلى  ــتا اگر به مفاد سند چش راس
نظام و قانون توسعه چهارم و پنجم بدقت نظر افكنيم 
ــاهده مى كنيم كه برخى از موضوعات مربوط به  مش
كاهش خطرپذيرى، مديريت بحران و جبران خسارات 
ــوانح طبيعى مورد توجه قرار گرفته است  ــى از س ناش
ــازوكارهايى به منظور اجرايى نمودن برنامه هاى  و س
ــده است. همچنين  ــده در آن معرفى ش پيش بينى ش
در سند توسعه ويژه (فرابخشى) «كاهش خطرپذيرى 
ــى از زلزله» كه برمبناى بند (ج) ماده 155 قانون  ناش
ــت نيز به نحو مناسبى  ــده اس ــعه چهارم تهيه ش توس
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ــى در براير  ــگيرى و آمادگ ــات مربوط به پيش موضوع
ــتهاى كالن نظام  ــتاى سياس ــوانح و در راس اثرات س
ــذا همانطور كه  ــت. معه ــه قرار گرفته اس ــورد توج م
ــائل مربوط  ــود، در اين مجموعه مس ــاهده مى ش مش
ــرى بصورت  ــران و كاهش خطرپذي ــت بح به مديري
ــجام  ــى مجزا مورد توجه قرار گرفته و از انس موضوعات
ــت.  و يكپارچگى الزم بين بندهاى آنها برخوردار نيس
با توجه به اينكه مقوله كاهش خطرپذيرى و مديريت 
ــته و مرتبط بهم مى باشد،  بحران يك مجموعه پيوس

ــدن برخى از جنبه هاى موضوع مى  لذا عدم لحاظ ش
تواند منجر به ناكارآمد شدن قوانين و مقررات ذيربط 
ــده و در مراحل اجرا اثربخشى آنها كاهش يابد. در  ش
ــن قبيل قوانين بايد اجزاى مختلف  واقع در تدوين اي
مربوط به دوره پيشگيرى، آمادگى، واكنش اضطرارى 
ــازى مى بايست بصورت يك مجموعه هماهنگ  و بازس

ــود تا بتوان برآيند فعاليت  در كنار هم در نظر گرفته ش
ــى كه در اين  ــرد. برخى از موضوعات ــا را ارزيابى ك ه
ــت عبارتند  ــورد توجه كافى قرار نگرفته اس قوانين م
ــش اضطرارى و  ــاختارهاى واكن ــازى س از  توانمند س
مديريت بحران در سطوح ملى تا محلى، توسعه ايمن 
ــتاها مبتنى بر ميزان مخاطرات طبيعى  شهرها و روس
ــعه بيمه و ساير مكانيسم هاى بازسازى و  موجود، توس
ــوانح و حتى نحوه  ــيب ديده از س بازتوانى مناطق آس
ترغيب مردم به مشاركت در فرآيند كاهش خطر. بدون 
ــتفاده بهينه از  توجه الزم به اين مقوالت عمال امكان اس
ــده در ساير زمينه ها ميسر نبوده  فعاليت هاى انجام ش
و يا اثربخشى اقدامات چندان قابل توجه نخواهد بود. 
ــى انجام امور و يا  ــن در تعيين نهادهاى متول همچني
ــرى هايى مورد نياز  ــكار نيز، در برخى موارد بازنگ هم
است. نكته ديگر در خصوص اين مجموعه قوانين اين 
ــخص است.  ــت كه ضمانت اجرايى مفاد آنها نا مش اس
نكات ارزشمند زيادى در اين اسناد در رابطه با كاهش 
ــاهده مى شود كه با توجه  خطر و مديريت بحران مش
ــت چندين سال از ابالغ برخى از آنها تاكنون  به گذش
ــده است. همچنين مشخص نيست عواقب  اجرايى نش
ــى از عدم اجراى مفاد اين قانون برعهده چه نهاد  ناش
ــل نيز مى تواند  ــازمانى خواهد بود كه اين معض ــا س ي
ــط  ــدن اين بندها توس منجر به عدم جدى گرفته ش

ــازمانهاى ذيربط گردد. بدين ترتيب ضرورى است  س
ــت ها و الزام  ــا به منظور نظارت بر اجراى اين سياس ت
سازمان ها براى اجراى مفاد آنها، اقدامات الزم توسط 

نهادهاى ذى مدخل به عمل آورده شود. 

بخش دوم قوانين تخصصى
بررسـى قوانيـن، مقـررات، ضوابـط، آيين نامـه ها و 

دستورالعمل ها در حوزه ساخت و ساز 
ــل دوم اين مقاله  ــن كلى كه در فص به جز قواني
ــد (شامل سياست هاى كالن نظام،  به آنها پرداخته ش
ــور، و ...)، در  ــوم و چهارم كش ــعه س برنامه هاى توس
ــط، آيين نامه ها و  ــمت قوانين، مقررات، ضواب اين قس
ــتورالعمل هاى مربوط به حوزه ساخت و ساز ايمن  دس

در برابر زلزله بررسى مى شوند.

آييـن نامـه طراحـى  سـاختمان هـا در برابـر زلزله 
(استاندارد 2800)

ــان مى دهد كه  تاريخچه زلزله هاى اخير ايران نش
ــاله، يك  ــل قرن حاضر در هر دوره پنج تا ده س از اواي
زلزله مخرب در ايران به وقوع مى پيوندد كه منجر به 
تخريب گسترده منازل، مرگ يا مجروح شدن ساكنان 
آن ها و خسارت هاى عمده اقتصادى و اجتماعى مى شود. 
بررسى آثار تخريبى و آمار خسارات و تلفات زلزله هاى 
ــده است  ــته كه در جدول(3) آورده ش ويرانگر گذش
ــاختمان هاى كشور در برابر  نشان مى دهدكه اغلب س
ــيب پذيرند. وقوع اين زلزله ها و آسيب پذيرى  زلزله آس
ــده است كه مساله ايمنى  اغلب مستحدثات سبب ش
ــوان يكى از مهمترين  ــاختمان ها در برابر زلزله بعن س
ــورد توجه برنامه  ــات در كاهش خطرپذيرى م موضوع
ريزان ساخت و ساز كشور قرار گيرد. از موارد مهم تهيه 
و تصويب آيين نامه هاى مربوط طراحى ساختمان ها در 

برابر زلزله است كه از نظر مى گذرد.   
 ــاختمان ها در ــه موقت حفاظت س 1343: آيين نام

برابر زلزله
 ــاختمان ها در برابر زلزله 1346: آيين نامه ايمنى س

(دستورالعمل الزم االجراى سازمان برنامه و بودجه)
 -ــاختمان ها در برابر زلزله 1366: آيين نامه طرح س
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ــش اول، الزم االجرا  ــتاندارد 2800 ايران (ويراي اس
توسط هيات وزيران)

 1378: آيين نامه طراحى ساختمان ها در برابر زلزله
ــتاندارد 2800 ايران (ويرايش دوم، الزم االجرا  - اس

توسط هيات وزيران)
 ــاختمان ها در برابر ــى س ــه طراح 1384: آيين نام

ــوم،  ــران (ويرايش س ــتاندارد 2800 اي ــه- اس زلزل
الزم االجرا توسط هيات وزيران)

ــهريور 1341  پس از رخداد زلزله ويرانگر دهم ش
ــتر بوده  بويين زهرا كه بزرگي آن 7/2 در مقياس ريش
ــت دادند،  ــي آن 12000 نفر جان خود را از دس و ط
ــر زلزله تحت عنوان  ــه طراحى در براب اولين آيين نام
«آيين نامه موقت حفاظت ساختمان ها در برابر زلزله»  
ــازمان  ــال1343 س ــراى تهيه آن در س ــد. ب تهيه ش
ــرح تحقيقاتي  ــه وقت در قالب يك ط ــه و بودج برنام
ــي تحت همين عنوان منتشر ساخت. به دنبال  گزارش
ــكن و  ــكن (وزارت مس ــي و مس آن در وزارت آبادان
ــر مطالعات  ــه آيين نامه دفت ــازى قبل) كميت شهرس
ــكيل و جزوه اي را تحت  ــاختماني تش و معيارهاي س
عنوان «آيين نامه ايمني ساختمان ها در برابر زلزله» در 
ــركرد. در اين آيين نامه ساخت  شهريور 1346 منتش
ــه طبقه و يا مرتفع تر از 11  ــاختمان هاي بيش ازس س
ــا بتن آرمه مجاز  ــوالدي ي ــكلت ف ــر منحصراً با اس مت
ــت:  ــن آيين نامه دو فصل داش ــده بود. اي ــته ش دانس
ــاختمان هاي با مصالح بنايي و فصل دوم  فصل اول س
محاسبه ساختمان ها در برابر نيروي زلزله. براساس اين 
آيين نامه هرگونه تغيير، اصالح و تكميل در صالحيت 
ــناخته شده بود. آيين نامه  ــكن ش وزارت آباداني و مس
ــريات سازمان برنامه و بودجه وقت  مذكور در قالب نش
ــتورالعمل هاي الزم االجرا) در سال 1348 انتشار  (دس
يافت. بعد از مدتي فصل دوم اين آيين نامه كه مربوط 
ــتاندارد ملي ايران  ــي از زلزله بود به اس به بارهاي ناش
ــماره 519 «حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنيه  ش
ــبه  ــت و اين آيين نامه مالك محاس ــى» انتقال ياف فن
ساختمان ها در برابر زلزله شد. در اين آيين نامه عالوه 
ــهرداري ها بايد  ــده بود كه ش ــوارد فوق مقرر ش بر م
ــه هاي  ــاختمان ها عالوه بر آن كه نقش در مورد اين س

ــيدگي و تصويب مي نمايند، نقشه هاي  معماري را رس
ــبات فني را نيز از متقاضيان  اجرايي و دفترچه محاس
پروانه ساختماني مطالبه و بررسي نمايند. در دفترچه 
محاسبات فني غير از محاسبه ساختمان براي بارهاي 
ــبه در برابر نيروهاي زلزله و  ــم بايد جزئيات محاس قائ
ــد. همچنين به منظور كاهش  ــده باش باد نيز انجام ش
ــي از زلزله، در اين آيين نامه آمده كه طرح  تلفات ناش
ساختمان هاي بيش از ده طبقه (و يا بناهاي مرتفع تر 
ــاختمان هايي كه به تعداد  ــر) و هم چنين س از 35 مت
ــكان جمعي ساخته مي شود از قبيل  زياد به منظور اس
ــد بايد با مطالعه  ــاختمان محله ها و كوي هاي جدي س
ــاي الزم از لحاظ  ــورت گرفته و پيش بيني ه كامل ص

حفاظت در برابر زلزله در اين ابنيه ها به عمل آيد. 
فصل اول اين آيين نامه به ساختمان هاي ساخته شده 
با مصالح بنايي اختصاص يافته كه در آن ساختمان هاي 
ــر 3 طبقه (به  ــنگي، بلوكي و غيره با حداكث ــري، س آج

انضمام طبقه زيرزمين) به تفصيل شرح داده شده اند.
در سال1364 مركز تحقيقات ساختمان ومسكن 
ــازى) اقدام به  ــكن و شهرس (مركز تحقيقات راه، مس
ــي تحت عنوان «اثرات  ــمينار آموزش برگزارى يك س
ــود كه از نتايج  ــاختمان هاي متعارف» نم زلزله در س
ــراى تجديدنظر و اصالح  ــمينار توصيه هايي ب ــن س اي
ــا مصالح بنايي در  ــاختمان هاي ب «آيين نامه ايمني س
ــد و از متخصصان و صاحبنظران  ــر زلزله» ارائه ش براب
درخواست گرديد كه نظرات خود را براي نهايي شدن 
آن، ارائه نمايند. بدنبال آن در مركز تحقيقات ساختمان 
 و مسكن كميته اي متشكل از گروهي استادان دانشگاه 
ــكيل شد و پيش نويس «آيين نامه  و صاحب نظران تش
طرح ساختمان ها در برابر زلزله» را تهيه و اولين چاپ 
ــد. اين آيين نامه با همكاري  آن در بهمن 66 منتشرش
ــتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شماره  مؤسسه اس
ــش مربوط به  ــود اختصاص داد و بخ ــه خ 2800 را ب
بارهاي ناشي از زلزله از استاندارد 519 از آن جداشد. 
متعاقبا هيأت دولت در تصويبنامه شماره 119138/ت 
ــورخ 1367/12/27، تجديد نظر در «آيين نامه  969 م
طراحي ساختمان ها در برابر زلزله» را بر عهده وزارت 
مسكن و شهرسازي (وقت) قرار داد و مقرر شد كه اين 

مهم هر 5 سال يك بار انجام پذيرد.  
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ــال 1369  ــار و منجيل در س ــس از زلزله رودب پ
اهميت و نقش آيين نامه بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفت و باعث شد در تمامي ساختمان هايي كه پروانه 
ــهرداري اخذ مي كنند مقررات آيين نامه،  ساخت از ش
رعايت شود. تجربه ها و بازخوردهاي اجرايي آيين نامه 
هم چنين، دستاوردهاي تحقيقات و بررسيهاي عملي 
ــه و كنار  ــدد در گوش ــوع زلزله هاي متعـ ــه از وقـ ك
ــه منجيل- رودبار و ...)  ــان، از جمله ايران (زلزلـ جهـ
ــت آمد، بازنگري آيين نامه را ضروري و بديهي  بهدس
ــاخت. همچنين توسعه دانش مهندسي به خصوص  س
مهندسي زلزله در كشور و در دنيا ايجاب مي كرد اين 
ــاس در سال  آيين نامه جوان تكميل گردد. بر اين اس

ــر از صاحب نظران  ــكل از 36 نف 1372كميته اي متش
ــاختمان  ــز تحقيقات س ــگاه در مرك ــتادان دانش و اس
ــراي پروژه هاي  ــه با اج ــكيل گرديد ك ــكن تش و مس
ــات تخصصي  ــكيل جلس ــردي و تش ــي كارب تحقيقات
ــه اقدام نمايند. بدين  ــبت به بازنگري اين آيين نام نس
ــش دوم آيين نامه طراحي  ــس ويراي ــب پيش نوي ترتي
ــال 1378 و در  ــه، در س ــر زلزل ــاختمان ها در براب س
ــار يافت  ــوان عمومي براي نظرخواهي انتش يك فراخ
ــدي مجدد بنا به  ــد از اصالح و تكميل و جمع بن و بع
پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت 
ــه هيأت وزيران مورخ 1378/9/14 به  كشور در جلس
ــيد(حدودا 10 سال پس از تصويب اولين  تصويب رس
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ــخه دوم، با  ــار مي رفت، نس ــش). چنان كه انتظ ويراي
ــات و اضافه نمودن موارد تكميلي در آيين نامه  اصالح
ــطح استاندارد پيشرفته تر نسبت  و با برخورداري از س

به نسخه اول، از سطح ايمني باالتري برخوردار بود. 
برنامه بازنگري متن آيين نامه براي تدوين ويرايش 
ــال 1379 آغاز گرديد. در اجراي اين  ــوم نيز از س س
دوره از بازنگري آيين نامه، به منظور تسهيل و تسريع 
ــري و هم چنين، اعمال دقت بيش تر در  در تصميم گي
ــاي مربوط در هر بخش از آيين نامه، پس از  تخصص ه
برگزاري جلسات متعدد، وظايف رسيدگي به مباحث 
ــب كميته دايمي  ــه زير مورد تصوي ــه به گون آيين نام
ــامل 36 تن از استادان و صاحبان  بازنگري كه خود ش
ــوم آيين نامه، عالوه  فن بود، قرار گرفت. در ويرايش س
ــرات الزم در  ــب جديد و تغيي ــاظ كردن مطال بر لح
مباحث مختلف كه به منظور رفع ابهامات و تناقضات 
متن آيين نامه صورت گرفته، سير منطقي مباحث در 
ــه نيز مورد توجه قرارگرفت و در  فصل بندي آيين نام
ــران قرارگرفت و  ــورد تاييد هيات وزي 1384/3/25م
ــد. اينك كه دهمين سالروز رخداد  براى اجرا ابالغ ش
ــتاندارد  ــم ويرايش چهارم اس ــم را مى گذراني زلزله ب
ــه به جامعه  ــودرا براى ارائ ــى خ ــل پايان 2800 مراح
ــور طى مى كند(8 سال پس از تصويب  مهندسى كش
ويرايش سوم). اين ويرايش نسبت به ويرايشهاى قبلى 

از پشتوانه علمى دقيق ترى برخوردار است.     

مقررات ملى ساختمان
ــاختمان به سال  تاريخچه تدوين مقررات ملى س
ــى گردد ولى عمال در پـى قانون تغيير  1352 برم
نام وزرات آبادانى و مسـكن به وزارت مسكن و 
شهرسـازى (مصوب تيرماه 1354) يكى از وظايف 
ــازى تهيه و تنظيم موازين و  ــكن و شهرس وزارت مس
ــاختمان ها و  ــخصات فنى براى س ــتانداردها و مش اس
مسكن و تحقيق و بررسى مسائل مربوط به ساختمان 
ــتانداردهاى الزم  ــاختمانى و نيز تهيه اس و مصالح س
براى مصالح ساختمانى با همكارى مؤسسه استاندارد 
ــده بود. پس از  ــى ايران تعيين ش ــات صنعت و تحقيق
ــاختمانى در سال 1356  آن قانون نظام معمارى و س
ــد كه در آن به صراحت رعايت اصول فنى  تصويب ش

ــاخت  ــتى و هم چنين قواعدى كه بايد در س و بهداش
ــرد الزام آور  ــل و اجرا قرار گي ــاختمان ها مورد عم س
ــرل كيفيت  ــوط به كنت ــن مقررات مرب ــود. همچني ب
ــاختمانى و روش  ــح س ــاظ مصال ــاختمان ها از لح س
ــور و مقررات مربوط  ــارى در مناطق مختلف كش معم
به تأسيسات و تجهيزات و وسائل ايمنى و به طوركلى 
ــاختمان ضرورت دارد  نظاماتى كه رعايت آن ها در س
ــاختمان هائى  كه عمليات اجرائى  و هم چنين انواع س
ــد، در  ــر مى باش ــدس ناظ ــتن مهن ــتلزم داش آن مس
ــكن و  ــه اى بود كه از طرف وزارت مس ــب آيين نام قال
ــور تهيه و به تصويب هيات  ــازى و وزارت كش شهرس
ــرده بود تا  ــهردارى ها را مكلف ك ــيد و ش وزيران رس
ــاختمانى مذكور در ماده 13  مقررات آيين نامه امور س

اين قانون را رعايت نمايند.
ــور موضوع  ــات و نيازهاى كش ــب تجربي ــا كس ب
ــال  ــس از تصويب درس ــاختمان پ ــى س ــررات مل مق
ــته شد. در اين  ــى به اجرا گذاش 1371 به طور آزمايش
ــازى ماموريت داده  ــكن و شهرس قانون به وزارت مس
ــه رعايت ايمنى در كليه  ــده بود تا ضوابط مربوط ب ش
ــاخت و نگهدارى ساختمانها را در  مراحل طراحى، س
ــور نيز  قالب آيين نامه هايى كه مورد تاييد وزارت كش
ــد، به تصويب هيات وزيران برساند. مقررات ملى  باش
ساختمان به طور ادوارى و عنداللزوم متناسب با تغيير 
ــرايط و با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون قابل  ش
ــهردارى ها،  ــر بود. در ماده 18 اين قانون ش تجديدنظ
ــكان در  ــاختمان و مال ــى س ــان حرف مهندس صاحب
ــمول مقررات ساختمانى  ــهرهاى واقع در حوزه ش ش
ــتند اين مقررات را رعايت نمايند.  ــور مكلف هس كش
ــاختمان تخلف حرفه اى  ــدم رعايت مقررات ملى س ع
ــتوجب تنبيه انضباطى است كه  محسوب شده و مس
ــئول  ــود، مس اگر بر اثر عدم رعايت آن جرمى واقع ش
ــب مورد از  ــالوه بر تنبيهات انضباطى، حس مربوط ع

لحاظ كيفرى مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
در مرحله دوم پس از جمع بندى كارهاى گذشته 
و مطالعه تطبيقى اسناد و مدارك فنى و منابع خارجى 
ــاماندهى وضعيت موجود تصميم گرفته  به منظور س
ــده كه تعيين چهارچوب، اولويت ها، شيوه تدوين و  ش
دامنه شمول و كاربرد مجموعه مقررات ساختمانى به 



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

36

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

ــكل از صاحب نظران و متخصصان  كميته اى فنى متش
ــاختمان  ــته هاى مختلف مربوط به امر س ايرانى از رش
ــود و عالوه بر آن كميته اى اجرائى  متشكل از  واگذار ش
نمايندگان دستگاه ها و مراكز علمى و تحقيقاتى مربوط 
ــتانداردها، آيين نامه ها و  ــراى اس ــور تدوين و اج به ام
توصيه نامه ها جهت انجام هماهنگى هاى اجرايى تشكيل 
ــرح وظايف فوق،  ــن ترتيب و با توجه به ش ــردد. بدي گ
كميته فنى مباحث بيست گانه مقررات ملى ساختمان 
ــوردى و مجزا از يكديگر در طول  ــران را به صورت م اي

سالهاى گذشته تدوين و به شرح زير ارائه نمود:
قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان

ــاختمان در  ــى و كنترل س ــون نظام مهندس قان
ــه علنى مورخ 1374/12/22 در مجلس شوراى  جلس
ــد. با توجه به اهميت اين قانون و  اسالمى تصويب ش
ــناخت نظام حاكم بر  ــن نامه هاى اجرايى آن در ش آيي
ساخت و ساز بايد به طور مبسوط در فرصتى ديگر به 
آن پرداخته شود كه ورود به جزئيات آن در اين مقاله 

مقدور نيست. 
دسـتورالعمل هاى بهسازى و مقاوم سازى 

لرزه اى 
در زمينه آيين نامه ها و دستورالعمل هاى 
موجود در زمينه مقاوم سازى و بهسازى لرزه اى 
ــتورالعمل  مى توان به دس ــخصاً  در ايران مش
ــود و  ــاختمانهاى موج ــرزه اى س ــازى ل بهس
ــريه 360). اين  ــاره نمود (نش ــير آن اش تفس
دستورالعمل به منظور ايجاد ابزار عملى براى 
ارزيابى و بهسازى ساختمانهاى موجود تدوين 
ــد.[9 و 10]. در  ــال 1381 منتشر ش و در س
ــتورالعمل روش ارزيابى ساختمانهاى  اين دس
ــرزه اى براى  ــازى ل موجود و راهكارهاى بهس
ــيدن به  بهبود عملكرد آنها هنگام زلزله تا رس
سطح عملكرد مورد نظر ارائه شده است، ولى 
نحوه مرمت يا بازسازى ساختمان هاى آسيب 
ــارج از محدوده كاربرد  ديده پس از زلزله، خ
دستورالعمل ذكر شده است. بايد دانست كه با 
انتشار نخستين ويرايش دستورالعمل بهسازى 
ــور  ــى كش لرزه اى الزم بود كه جامعه مهندس
نسبت به استفاده از آن مهيا شود. براى تحقق 
ــى عديده اى در  ــئله دوره هاى آموزش اين مس
ــطوح مختلف علمى-فنى برگزارشد و پس  س
ــك دوره كوتاه  ــتورالعمل در ي از آن اين دس
ــى و ابهام زدايى قرارگرفت.  مدت مورد ارزياب
ــتورالعمل مراحل  اينك ويرايش دوم اين دس
نهايى آمادگى براى نشر را طى مى كند. عالوه 
ــاى ديگرى  ــتورالعمل ه ــريه 360، دس بر نش
ــت تهيه  ــده يا در دس ــز تهيه و تصويب ش ني

تعاريفمبحث اول: 
نظامات ادارىمبحث دوم: 
حفاظت ساختمان ها در برابر حريقمبحث سوم:

الزامات عمومى ساختمانمبحث چهارم:
مصالح و فرآورده هاى ساختمانىمبحث پنجم:
بارهاى وارد بر ساختمانمبحث ششم:
پى و پى سازىمبحث هفتم:
با مبحث هشتم: ساختمان هاى  اجراى  و  طرح 

مصالح بنايى
طرح و اجراى ساختمان هاى بتنىمبحث نهم: 
طرح و اجراى ساختمان هاى فلزىمبحث دهم:

اجراى صنعتى ساختمان هامبحث يازدهم:
ايمنى و حفاظت كار در حين اجرامبحث دوازدهم:
تأسيسات برقىمبحث سيزدهم:

تأسيسات برودتى و حرارتىمبحث چهاردهم:
آسانسورها و پله هاى مكانيكىمبحث پانزدهم:

تأسيسات بهداشتىمبحث شانزدهم:
لوله كشى گازمبحث هفدهم:
عايق بندى صدا و تنظيم صوتمبحث هجدهم:
صرفه جويى در مصرف انرژىمبحث نوزدهم:
عالئم و اعالناتمبحث بيستم:
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ــوان به موارد  ــتند كه از آن ميان مى ت و تصويب هس
مندرج در جدول (4)  اشاره كرد:

نتيجه گيرى بخش دوم 
ــه، تدوين و تصويب  ــمت وضعيت تهي در اين قس
ــن نامه ها،  ــى در قالب آيي ــط مهندس ــن ضواب مهمتري
ــتورالعمل هاى موجود ساخت و ساز در  مقررات و دس
كشور بصورت اجمالى ارائه شد. در سال 1387 قوانين 
ــث در اين مقاله با انجام يك پروژه تحقيقاتى  مورد بح
ــط پـژوهشگـاه  ــرمايه گذارى بـانك جهـانى توس با س
بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله با استفاده از 
شاخص هاى كيفى و در نظر گرفتن نقش سازمان هاى 
ــى قرار گرفت. با  ــراى اجراى آنها، مورد ارزياب ذيربط ب
ــنده در جريان دقيق آن پروژه قرار داشت و  اينكه نويس
ــاركت نمود،  ــش هايى از انجام آن پروژه مش در بخ
ــت كه بايد از اين فرصت كه  مع الوصف بر اين باور اس
ــه بم پيش آمده  ــالروز رخداد زلزل ــه بهانه دهمين س ب
است استفاده كرده و با درس آموزى از تجارب گذشته، 
ــوار كرد. براى  ــى دقيق تر آنها هم راه آينده را با بررس

تحقق چنين واكاويى كه موضوعى چند جانبه و داراى 
اندركنش عوامل مختلفى است به يك سئوال شناخته 

شده برمى خوريم و آن اين است كه چه بايد كرد؟

اندوخته ها و كاستى ها
ــاى رخداده و  ــده از زلزله ه ــت آم تجربه بدس
ــد، اندوخته هايى  ــى كه به اجرا در آمده ان ــه هاي برنام
ــت كه مى توان به مواردى  را در اختيار ما قرار داده اس
ــتى و قوانين  ــناد باالدس ــتن اس مانند؛ در اختيار داش

ــرى، مقررات، آئين نامه--  كلى در زمينه كاهش خطرپذي
ــور،  هاى تخصصى براى باالبردن ايمنى لرزه اى در كش
ساختمان ها و تاسيسات زير بنايى كه تا كنون بهسازى 
ــانى متخصص (اساتيد  لرزه اى شده اند، ، نيروى انس
ــالن در زلزله  ــن، فارغ التحصي ــگاهى و محققي دانش
ــاس بودن جامعه   ــى و مهندسى زلزله)، حس شناس
ــاى آن، توليدات علمى  ــوع زلزله و پيامده به موض
ــى  ــى و مهندس ــته هاى مرتبط با زلزله شناس در رش

زلزله اشاره كرد. 
ــود دارد كه بايد در  ــتى هايى وج از طرفى كاس
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ــه ويژه اى نمود.  ــه هاى آتى به آنها توج تدوين برنام
ــا كافى به  ــد از؛ توجه ن ــتى ها عبارتن ــن كاس مهمتري
ــى مرتبط، توجه اندك  ــت ها و نيازهاى تحقيقات اولوي
به پژوهش هاى كاربردى، عدم هماهنگى بين دستگاه هاى 
تصميم ساز و تصميم گير با سازمانهاى اجرايى، سرمايه 
گذارى اندك دولت براى تحقيقاتى كه نمى تواند مورد 
ــوارد ديگرى كه از  ــد و م ــه بخش خصوصى باش توج
ــت و بايد در جاى ديگرى  حوصله اين مقاله خارج اس

به آنها پرداخته شود. 
چه بايد كرد؟ 

ــنهاد  ــش بطور خالصه گام هايى پيش در اين بخ
ــت كه مى تواند در آينده سطح ايمنى كشور  شده اس
ــنهادها به  را در برابر زلزله ارتقاء دهد. اگر به اين پيش
ــود، زمينه كاهش آسيب پذيرى  صورت جدى توجه ش
شهرهاى كشور و برقرارى آسايش عمومى  در موضوع 

مقابله با زلزله، فراهم مى شود.

الف-بخش لرزه خيزى
ــور و تهيه  ــهرهاى كش ــات لرزه خيزى ش مطالع  -1 
ــه منظور  ــا ب ــدى آن ه ــز پهنه بن ــه هاى ري نقش
ــج آن در تعيين محدوده احداث  تأثير گذارى نتاي
ــم مناطق  ــخص كردن تراك ــاختمان ها و مش س
مختلف براساس نقشه پهنه بندى خطر با اولويت 
در مورد روستاها كه بيشترين خسارت ها را ديده 

و خواهند ديد. 
تدوين معيارهاى توسعه شهرى متناسب با ميزان   -2 
ــائل زمين-شناختى مرتبط  مخاطرات زلزله و مس

و جلوگيرى از گسترش بى رويه شهرها.

ب-بخش بهسازى لرزه اى
ــب  ــاله متناس ــاص يك يا چند دوره دهس اختص  -1 
ــازى  مقاوم س ــراى  ب ــادى،  اقتص ــت  وضعي ــا  ب
ــى با  ــش خصوص ــى و بخ ــاختمان هاى دولت س

استفاده از سياست هاى تشويقى.
ــر  (نظي ــى  مال ــك  كم ــمهاى  مكانيس ــاد  ايج  -2 
ــازى  مقاوم س براى  ــه)  ياران يا  وام  ــت  پرداخ
زلزله  ــر  براب در  پذير  ــيب  آس ــاختمان هاى  س

ــيب پذير. ــر آس براى قش

پ-بخش كنترل و نظارت
ــت هاى تشويقى و تنبيهى در مورد  اتخاذ سياس  -1  
ــازندگان، مالكان و كارشناسان  ــان، س مهندس
ادارى مربوط به موضوع، به مقتضاى اختيارات، 
ــت خدمات و  ــئوليت، كيفي ــف، حس مس وظاي
ــاخت و احداث  ــت س ــر سرنوش ــذارى ب تأثيرگ

ساختمان.
ــاختمانى و  ــررات ملى س ــرات مق ــم تأثي تعمي  -2  
ــط، از محدوده طراحى  ــتور العمل هاى مرتب دس
ــاختمان ها با تكيه بر  ــاى اجرايى س به زمينه ه
ــان ساختمان كشور  توان جمعيت كثير مهندس

و مسئوليت شهردارى  ها.
ــتمر كارگران ماهر فنى ساختمانى  آموزش مس  -3  
ــد و ... ) براى  ــكار و آرماتوربن (بنا، نجار، جوش
ــاختن آنها با جزئيات اجرايى و اصول  ــنا س آش

اوليه ساخت و اجراى ساختمان ها.
ها  ــهردارى  ــط ش ــان ناظر توس تعيين مهندس  -4  
ــاختمان در  ــازمان هاى نظام مهندسى س يا س

استان هاى كشور.
ــاختمان ها در زمين هاى  ــت از اجراى س ممانع  -5  
ــيه نشينى كه  قولنامه اى و مقابله جدى با حاش
ــدون رعايت  ــرپناه هايى ب ــى به احداث س منته
ــده و كنترل كيفى  ــاختمان ش مقررات ملى س

آن ها را غير ممكن مى سازد.
آموزش و تقويت بنيه فنى كارشناسان و مديران   -6  
ــش كنترل كيفى  ــهردارى ها به منظور افزاي ش

خدمات مهندسى.
ــالمت  ــتاى افزايش س ــام بيش تر در راس اهتم  -7  
ــاختمانى  ــد صدور پروانه هاى س كارى در فرآين
ــتقيم بر كيفيت  ــهردارى ها كه تأثير مس در ش
ــت از مداخله  ــذارد و ممانع ــاختمان ها مى گ س
ــد ارائه خدمات  ــد صالحيت در فرآين افراد فاق

مهندسى.
در اولويت قرار دادن مطالعه و اعمال راه كارهاى   -8  
ــريان هاى حياتى  ــازى ش اجرايى براى مصون س
ــانى آ ب رسانى، راه هاى  شامل تأسيسات گازرس

ارتباطى، پل ها و خطوط برق و مخابرات.
ــه نظارت براى  ــئوليت اجرا از مقول تفكيك مس  -9  
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ــئوليت هاى مهندسان  ساماندهى وظايف و مس
ساختمان.

ــردن تخلف هايى كه منجر  ــش و از بين ب كاه  -10 
ــدار مجاز و  ــبت به مق ــش تراكم، نس به افزاي
ــى طراحى و اجراى  ــاد مغايرت هاى اساس ايج

ساختمان ها و آسيب پذيرى آن ها مى شود.
ــنامه فنى  ــب و ابالغ شناس ــريع در تصوي تس  -11 
ــاختمان براى افزايش آگاهى عمومى  نسبت  س

به كيفيت ساختمان ها.
ــريع در تدوين نظام نامه كنترل، ابالغ آن و  تس  -12 
مشخص شدن زعامت، توالى و ترتيب و حيطه 
ــكن  ــور، وزارت مس ــط وزارت كش كنترل توس
ــى  ــازمان هاى نظام مهندس ــازى و س و شهرس

استان هاى كشور.
ــانه هاى عمومى  براى تالش مستمر  ترغيب رس  -13 
ــردم و معطوف  ــاى آگاهى م ــتاى ارتق در راس
ــكونى به  كردن توجه خريداران واحدهاى مس

كيفيت طراحى و اجراى ساختمان ها.
ــرى روش هاى  ــازى و به كارگي ترويج سبك س  -14 
نوين اجرايى و استفاده از عناصرى كه نيروهاى 
ناشى از زلزله را مستهلك كرده از شدت اعمال 

آنها به ساختمان مى كاهد.
ساماندهى وضعيت مصالح ساختمانى و اعمال   -15 
ــه،  ــن، ماس ــرل كيفيت براى ش ــط كنت ضواب
سيمان، ميلگرد، بتن هاى آماده و ساير مصالح 

ساختمانى.
ــالح و روزآمد كردن  ــريع در بازنگرى، اص تس  -16 
ــاختمان ها در برابر زلزله  آيين نامه طراحى س

و مباحث مقررات ملى ساختمان.
ــورتى  ــم كردن امكانات ارائه خدمات مش فراه  -17 
ــراى  ــى و اج ــه طراح ــى در زمين و راهنماي
ــراى انجام  ــى كه ب ــاختمان ها در محل هاي س
ــى افراد واجد صالحيت  خدمات فنى و مهندس
ــار قراردادن طرح هاى  وجود ندارند و در اختي
ــى به زبان ساده موضوع  تيپ و جزوات آموزش
ــى و كنترل  ــام مهندس ــون نظ ــاده 36 قان م

ساختمان.
ــاختمان  هاى روستايى زير نظر  كنترل تمام س  -18 

ــبيه آنچه در شهرها  يك نهاد و با مكانيزمى ش
انجام مى شود. 

ــه احداث  ــه اقدام ب ــراد محلى ك ــوزش اف آم  -19 
ــى مى كنند  ــاكنان محل ــراى س ــاختما ن ب س
ــوزش موارد  ــب و آم ــراى مناس ــه اج در زمين
ــا توجه به اين كه  ــاده ب آيين نامه اى به زبان س
در نقاط دوردست افراد محلى اقدام به ساخت 
ــچ آموزش  ــه غالباً هي ــى مى كنند ك خانه هاي

خاصى در زمينه مربوط به اين كار نديده اند.
ــتايى) توليد  نظارت بر كارگاه هاى محلى (روس  -20 
ــخص كه  ــوى نهادى مش ــده مصالح از س كنن
ــكيل شود. (با توجه  مى تواند در دهدارى ها تش
ــه عدم كنترل صحيح بر روى مصالح مصرفى  ب

در روستاها).
ــاختمان توسط  امتيازبندى يا قيمت گذارى س  -21 
ــته به ميزان مقاوم  ــازمان مشخص، بس يك س
ــراد با اطمينان از  ــودن آن در برابر زلزله، تا اف ب
ــرمايه براى مقاوم سازى ساختمان ها  برگشت س
در برابر زلزله هزينه كنند و افرادى كه در صدد 
خريد خانه هستند نيز به مقاوم بودن ساختمان 

مورد نظر در برابر زلزله توجه داشته باشند.
ترويج بيمه زلزله و نظام مند نمودن آن.  -22 

ت-بخش علمى 
توسعه رشته هاى مختلف مربوط به زلزله شناسى،   -1
ــران در مراكز  ــه و مديريت بح ــى زلزل مهندس

علمى؛
فراهم كردن زمينه هاى مناسب براى اثربخشى   -2
ــاز در  ــاخت و س يافته هاى علمى در فرآيند س

كشور؛
ــگاهها و مراكز  ــى به دانش ــه جدى و عمل توج  -3

پژوهشى ذيربط؛
ــه موضوع  ــش عمومى جامعه ب ــردن دان باال ب  -4
ايمنى در برابر زلزله از طريق توليدات علمى؛

ارتقاء مستمر دانش عوامل اجرايى ساخت وساز   -5
در كشور؛ 

تدوين مقررات، استانداردها، آئين نامه ها و ضوابط   -6
ــتورالعمل هـاى مورد نيـاز در زمينه هـاى  و دس
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ايمن سازى، اجرا و نظارات و توليد مصالح؛
انجام تحقيقات غير مهندسى مربوط به حوزه هاى   -7
ــانى،  ــران از قبيل؛ حوزه هاى انس مديريت بح

اجتماعى و اقتصادى.
پاره اى از موارد پيشنهادى را مى توان در محدوده 
شهرهاى كشور، با كمك مقامات و مسووالن شهرى و 
همكارى مهندسان به مرحله اجرا گذاشت، ولى انجام 
ــتگاه هاى اجرايى در  ــاير موارد، تالش و عنايت دس س

سطح ملى را مى طلبد.

7- فهرست منابع و مراجع
ــى جمهورى اسالمى ايران(تصويب  قانون اساس  -1 

1358 و بازنگرى 1368)؛
2- Gilbert, R. and Kreimer, A. (1999) 

Learning from the world Bank’s 
experience of Natural Disaster Related 
Assistances, The world Bank, Urban 
Development  Division, Washington, 
D.C.

قانون تشكيل كميته ملى كاهش اثرات بالياى   -3 
طبيعى (1370) مصوبه وزارت كشور.

سند چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه چهارم   -4 
توسعه (1382) سازمان مديريت و برنامه ريزي 

كشور، بخشنامه شماره 101/193000.
ــش  كاه ــى)  (فرابخش ــژه  وي ــعه  توس ــند  س  -5 
ــازمان  ــى از زلزله (1384) س خطرپذيرى ناش

مديريت و برنامه ريزى كشور.
ــام (1385)  ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش مجم  -6 
سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات 

ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه.
امينى حسينى، ك.، آشتيانى، م. و جعفرى، م.   -7 
ــى  ــارات ناش ك. (1383) كاهش تلفات و خس
ــگــاه بين المــللى  ــه در ايـران، پژوهش از زلزل

زلـزله شناسى و مهندسى زلزله، تهران.
ــازمان مديريت بحران كشور  ــكيل س قانون تش  -8 

(1386) مصوبه مجلس شوراى اسالمى.
ــاختمان هاى  ــازى لرزه اى س ــتورالعمل بهس دس  -9 
ــازمان مديريت و برنامه ريزى  موجود (1385) س

كشور.
ــرزه اى  ل ــازى  بهس ــتورالعمـل  دس ــيـر  تفس  -10 
ــازمان  س  (1386) ــود  موج ــاى  ه ــاختمان  س

مديريت و برنامه ريزى كشور.
ــى از زلزله (1384)  برنامه كاهش خطرات ناش  -11 

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور.
ــاختمان؛  ــى و كنترل س ــون نظام مهندس  12-  قان
و  ــكن  مس وزارت  1374؛  ــفند  اس ــوب  مص

شهرسازى، دفتر نظامات مهندسى.
بهادرى، ه. (1384) بررسى ابعاد كالن زلزله در   -13 
كشور، موسسه مهندسين مشاور ساحل، تهران.

ــنيمى، ع.، منصورى،  ــينى، ك.، تس امينى حس  -14 
ــدى، م. (1388)  ــان، م. و محم ب.، قائمقامي
ــطح محلى و ارائه  ارزيابى مديريت بحران در س
راهكارهاى اجرايى، پروژه بانك جهانى، وزارت 

كشور جمهورى اسالمى ايران.
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 تحليل اثرات زلزله بم از جنبه هاى مديريت خطرپذيرى و بحران و 
ارزيابى رويكردهاى پس از آن

كامبد امينى حسينى
دانشيار پژوهشكده مديريت خطرپذيرى و بحران پژوهشگاه

1- مقدمه
ــتاوري 6/6  ــرزه ويرانگر بم با بزرگاي گش زمين ل
 (01 :56 GMT) ــي ــاعت 26/ 05 به وقت محل در س
ــه مختصات  ــه اى ب ــاه 1382در منطق ــم ديم در پنج
ــمالي و 58/260 شرقي در نزديكي شهر  29/010 ش
ــتان كرمان واقع در  ــتاهاي مجاور آن در اس بم و روس
ــرقي ايران به وقوع پيوست. اين زلزله منجر  جنوب ش
ــهر بم، بروات و مناطق  به تخريب حدود 85 درصد ش
ــت نزديك به 143000 نفر  همجوار با مجموع جمعي
ــدن  ــته ش گرديد. همچنين اين زمين لرزه باعث كش
ــدن حدود10000 نفر  بيش از 26 هزار نفر، زخمي ش
ــش از 75000 نفر گرديد. وقوع اين  ــي خانماني بي و ب
ــيب پذيرى كشور در  ــان داد كه آس زلزله بار ديگر نش
برابر رويداد زمين لرزه هاى بزرگ در حوزه هاى مختلف 

فنى، اقتصادى و اجتماعى بسيار زياد مى باشد. 
ــور  اقدامات زيادى بعد از رخداد اين زلزله در كش
ــود مديريت بحران  ــك و بهب ــه كاهش ريس در زمين
ــيده است  ــط مراكز علمى و اجرايى به انجام رس توس
ــداد زلزله بم به عنوان نقطه عطفى در  به طوريكه رخ
ــناخته مى شود.  ــور ش تحول نظام مديريت بحران كش
ــت، به  ــته اس ــال از اين رويداد گذش اكنون كه ده س
ــى در حوزه هاى  ــد هر چند تحوالت خوب نظر مى رس
ــور در  ــف مرتبط با مديريت بحران زلزله در كش مختل
ــرمنزل  ــت، ليكن هنوز تا س ــده اس اين دهه انجام ش
ــتى نظام،  ــناد باالدس ــوب (مطابق با آنچه در اس مطل
ــند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران در افق  نظير س
1404، پيش بينى شده) راهى طوالنى در پيش است. 
بر اين اساس و در اين نوشتار سعى شده است با مرور 
برخى از فعاليت هاى انجـام شده در حوزه هاى مختلف 
ــش خطرپذيرى و مديريت بحران زلزله،  مرتبط با كاه
ــن زمينه مورد  ــده در اي چالش ها و اقدامات انجام ش

بحث و بررسى قرار گيرد.

2- ارزيابى درس هاى زلزله بم در حوزه شناخت 
مخاطرات 

رخداد زلزله بم در منطقه اى كه احتمال چندانى 
ــبب برپا بودن  براى وقوع زلزله در آن نمى رفت (به س
ــد  ــال)، منجر ش ــم با قدمت بيش از 2000 س ارگ ب
ــود  ــئوالن داده ش ــدار به متخصصان و مس تا اين هش
ــناختى و زلزله شناسى كشور داراى  كه دانش زمين ش
ــت كه الزم است برطرف گردند.  نقاط ابهام زيادى اس
ــاله همچنين نشان داد كه شناسايى وضعيت  اين مس
ــور به صورت  لرزه خيزى و نقاط خطرناك لرزه اى كش
ــط نهـادهاى مـرتبط (نظيـر  قابل قبولى تاكنون توس
ـــازمان زمين شناسى، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى  س
ــت اين مراكز  ــت و الزم اس ــور) انجام نشده اس كش
ــايى ساختارهاى  ــب را براى شناس برنامه ريزى مناس
ــور به انجام برسانند. همچنين  ــناخته كش لرزه اى ناش
ــل مسبب اين رويداد در ابتدا گسل شناخته شده  گس
ــاه ها تحقيق و  ــى گرديد، حال آنكه بعد از م بم معرف
پژوهش مشخص شد كه عامل اصلى اين زلزله، گسل 
ــناخته اى بوده است كه در نزديكى گسل بم واقع  ناش
ــان داد  ــت. مطالعات عميق تر بعدى نيز نش ــده اس ش
ــل در اعماق داراى يك منشا مشترك  كه اين دو گس
مى باشند. اين مساله لزوم انجام مطالعات الزم (زمين 
ــايى موقعيت  ــراى شناس ــى) ب ــناختى و ژئوفيزيك ش
ــند را  ــطحى مى باش ــلهاى پنهانى كه فاقد آثار س گس
ــداد اين زلزله،  ــال هاى بعد از رخ ــكار نمود. در س آش
ــناخت پوسته زمين در  مطالعات تكميلى مربوط به ش
ــازمان زمين شناسى  ــط نهادهايى نظير س كشور توس
ــه ژئوفيـزيك،  ــه بردارى، موسس ــور، سازمان نقش كش
ــگاه بين المللى  ـــوانح طبيعى، پژوهش ــكده س پژوهش
زلزله شناسى و مهندسى زلزله و ساير مراكز دانشگاهى 
و تحقيقاتى دنبال شد ولى همچنان بعد از گذشت ده 
ــال از اين رويداد لرزه اى هنوز نقاط ابهام زيادى در  س
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اين رابطه وجود دارد و الزم است با ارتقاى  همكارى و 
تعامل اين مراكز مهمترين پيشنياز تدوين طرح جامع 
كاهش خطرپذيرى كشور در برابر زلزله فراهم گردد.

ــهاى حاصل از زلزله بم مى توان به  از ديگر درس
ــاره  ــى جنبش زمين در اين رويداد اش موضوع ميراي
ــده در اين  ــواهد تجربى و مطالعات انجام ش نمود. ش
ــديد زمين در  ــان داد كه ميرايى جنبش ش رابطه  نش
ــت به طوريكه در  ــيار قابل توجه بوده اس اين زلزله بس
ــى از اين  ــهر بم آثار ناش فواصل چند كيلومترى از ش
ــود. در واقع چنانچه كانون  ــيار كم و محدود ب زلزله بس
اين زلزله تنها چند كيلومتر خارج از شهر قرار مى داشت، 
اثرات مخرب آن به ميزان قابل مالحظه اى مى توانست 
كمتر باشد. همچنين در خود شهر نيز ميزان و توزيع 
ــارات ناشى از زلزله ارتباط زيادى با شرايط زمين  خس
ــناختى داشت. بدين ترتيب اهميت اثرات ساختگاه  ش
در اين زلزله بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و مطالعات 

متعددى در سال هاى بعد از رخداد زلزله در اين حوزه 
ــاس همچنين ضرورت انجام  ــد. براين اس ها انجام ش
ــهرهاى  مطالعات ريزپهنه بندى ژئوتكنيكى در كليه ش
كشور بيش از پيش آشكار گرديد و مشخص شد تنها 
با انجام اين مطالعات مى توان توسعه شهرها و ساخت 
و ساز را با ميزان خطر تشديد جنبش زمين هماهنگ 
ــه تنها در زمان وقوع  ــه هايى ن نمود. البته چنين نقش
ــتند، بلكه در حال حاضر  ــهر بم وجود نداش زلزله در ش
ــور فاقد اين نقشه ها مى باشند و  نيز اغلب شهرهاى كش
ــهرى به اين مقوله  ــئوالن ش عليرغم توجه برخى مس
ــالهاى اخير، باز هم راه زيادى تا تهيه نقشه هاى  در س
ريزپهنه بندى خطر زلزله و تكميل بانك هاى اطالعاتى 
ــطح  ــت در س ــت. اين موضوع مى بايس مربوطه باقيس
ــطوح  ــى در س ــازى (و حت ــكن و شهرس وزارت مس
ــت مورد توجه قرار  ــهردارى ها) به عنوان يك اولوي ش

گيرد.
ــا مخاطرات  ــم همچنين همــراه ب ــن لـرزه ب زمي
ــن آنها  ــه مهمتري ــددى بود ك ــناختى متع ــن ش زمي
ــطه ريزش قنوات بوده است  ــت زمين به واس فرونشس
ــى تلفات زلزله  ــارات و حت ــه منجر به افزايش خس ك
ــل قنوات در  ــت زمين در مح ــد. وقوع فرونشس گردي
ــق كويرى كه از  ــر بخصوص در مناط ــه هاى اخي زلزل
ــد، اغلب  ــتفاده مى نماين ــن آب اس ــات براى تامي قن
ــده است. فرونشست زمين در اين رويدادها  گزارش ش

نه تنها منجر به ايجاد خسارات در مستحدثات واقع بر 
روى قنوات مى شود، بلكه منجر به تخريب قنات و در 
ــمت مناطق پايين دست  نتيجه قطع جريان آب به س
ــكالت  ــى گردد. قطع آب نيز منجر به ايجاد مش نيز م

ــردد كه به عنوان نمونه مى  متعددى در منطقه مى گ
ــدن برخى درختان خرما در بم به  ــك ش توان به خش
واسطه قطع آب اشاره نمود. آثار اقتصادى و اجتماعى 
ــب قنوات و  ــتقيم تخري ــاله گاهى از آثار مس اين مس
ــتحدثات واقع برروى آنها بيشتر است. اين مساله  مس
لزوم توجه به وضعيت قنوات و يا ساير عوارض مستعد 
ايجاد فروچاله (نظير سازندهاى كارستى) در طرحهاى 
ــكار مى نمايد. الزم  ــعه شهرى– منطقه اى را آش توس
ــهر بم در حال حاضر در  ــت كه عالوه بر ش به ذكر اس
بسيارى از ديگر شهرهاى كشور نيز شبكه هاى مدفون 
و ناشناخته قنوات زيرسطحى وجود دارند كه تخريب 
آنها هنگام وقوع زلزله مى تواند اثرات تخريبى زلزله را 
افزايش دهد. متاسفانه در سال هاى بعد از رخداد زلزله 
بم مخاطرات زمين شناختى ناشى از زلزله (روانگرايى، 
ــت زمين) به ميزان الزم مورد  زمين لغزش و فرونشس
ــرار نگرفته  ــور ق ــه نهادهاى علمى و اجرايى كش توج

است.

كاهـش             زمينـه  در  بـم  زلزلـه  درسـهاى   -3
آسيب پذيرى مستحدثات

ــانى و اجتماعى  هر چند اثرات زلزله بم از بعد انس
ــد، ولى مى توان از  ــه هيچ وجه قابل جبران نمى باش ب
تجارب اين زلزله براى كاهش آسيب پذيرى و مواجهه 
ــتفاده نمود. بر اين  ــا رويدادهاى احتمالى بعدى، اس ب
ــاس مهمترين درس هاى زلزله بم در حوزه كاهش  اس
آسيب پذيرى مستحدثات را مى توان به شرح زير ارائه 

نمود:
ــم و اثرات حوزه  ــتاب قائم زلزله ب ــزان باالى ش - مي
ــتر در آيين نامه 2800 مورد  ــل (كه پيش نزديك گس
توجه قرار نگرفته بودند) باعث شد انجام اصالحاتى در 

آيين نامه زلزله ايران در دستور كار قرار گيرد؛
ــاوم مبتنى بر  ــاز مق ــاخت و س - ضرورت توجه به س
ــائل اقليمى، اقتصادى، فرهنگى و  ــرايط بومى (مس ش
ــورد توجه قرار  ــتر م ــى) بعد از اين زلزله بيش اجتماع
ــتا چندان  ــت، هرچند اقدامات عملى در اين راس گرف
به اجرا گذاشته نشد. لذا به نظر مى رسد كه به منظور 
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ــترش فرهنگ استفاده از آيين نامه زلزله در كشور  گس
الزم است تا مسائل بومى و اقليمى نيز در بازنگرى اين 

آيين نامه ها مورد توجه قرار گيرند؛
ــان مى دهند در زمان وقوع زلزله بم تنها  - آمارها نش
حدود 1٪ از ساختمان هاى شهر بم مهندسى ساز بوده 
ــتاندارد  ــاختمان ها قبل از تدوين اس و حدود 60٪ س
2800 ساخته شده بودند. ساختمان هاى آسيب پذير 
ــوده و قديمى  ــود بافت هاى فرس ــك طرف و وج از ي
ــد تا آسيب پذيرى اين  ــهرى از طرف ديگر باعث ش ش
ــيار باال باشد. با توجه به وجود  شهر در برابر زلزله بس
چنين بافت هايى در اغلب نقاط كشور در سالهاى اخير 
ــايى و بهسازى بافت هاى  فعاليت هايى در حوزه شناس
فرسوده شهرى انجام شده است كه با توجه به عدم در 
نظر گرفتن پارامترهاى مرتبط با خطرپذيرى لرزه اى، 
ــك بافت هاى شهرى  ــى در كاهش ريس نتايج ملموس

نداشته است؛ 
ــتفاده از مصالح بومى و غيراستاندارد در شهر بم  - اس
ــتفاده از نيروهاى حرفه اى در ساخت و ساز  و عدم اس
ــى از زلزله گرديده بود. ــبب تشديد آسيب هاى ناش س
ــاختمان هايى كه در  ــيارى از س در حال حاضر نيز بس
ــور و در ظاهر طبق اصول مهندسى  نقاط مختلف كش
ــتفاده از مصالح  ــده اند، به دليل اس ــى و اجرا ش طراح
ــال مهاربندها،  ــف در اجرا (اتص ــتاندارد يا ضع غيراس
ــكارى، بتن ريزى و ...) در برابر زلزله آسيب پذير  جوش
ــرل كيفيت مصالح  ــاله اهميت كنت ــتند. اين مس هس
ــتاندارد  ــه اس ــط نهادهاى مرتبط (نظير موسس توس
ــرل مهارت و  ــران) و نيز كنت ــات صنعتى اي و تحقيق
ــازندگان و رعايت نكات اجرايى در ساخت  تخصص س
ــان ميدهد. البته نبود مكانيسم اجرايى  و سازها را نش
براى كنترل مهارت سازندگان و نبود برنامه هاى جامع 
ــت كه در  ــراى ارتقاى دانش فنى آنها، از عواملى اس ب

ضعف نظام ساخت و ساز كشور تاثيرگذار است؛
ــب كه خطر  ــود طرحهاى جامع و تفصيلى مناس - نب
ــى ديگر از داليل  ــد يك ــده باش زلزله در آنها لحاظ ش
ــور  ــهرهاى كش ــاير ش ــهر بم و س ــعه ناپايدار ش توس
ــعه شهرى، وضعيت  ــوب مى گردد. در واقع توس محس
ــاخت و ساز در نقاط مختلف شهر، توزيع  معابر، نوع س
ــب با خطر  ــت متناس ــاختها و ... مى بايس بهينه زيرس
ــد. در حال حاضر نيز  ــه برنامه ريزى و اجرا گردن زلزل
ــت يك دهه از اين زلزله ويرانگر موضوع خطر  با گذش

زلزله كمتر در طرح هاى جامع، تفصيلى و هادى مورد 
توجه مسئوالن و مشاوران قرار دارد؛

ــتحدثات به  - ضعف بانكهاى اطالعاتى از وضعيت مس
عنوان يكى از موانع ارزيابى خطرپذيرى پيش از وقوع 
ــت. تهيه و تدقيق بانك هاى  اين زلزله مطرح بوده اس
ــانى آنها مى تواند در برنامه ريزى  اطالعاتى و به روزرس
كاهش ريسك نقشى محورى داشته باشد كه البته در 
ــاله همچنان به عنوان يكى از  حال حاضر نيز اين مس
كمبودهاى نظام ارزيابى ريسك زلزله در كشور مطرح 

مى باشد؛
ــز يكى ديگر  ــاز ني ــاخت و س - ضعف در نظارت بر س
ــت.  ــيب پذيرى در برابر زلزله اس از داليل افزايش آس
ــهر بم مانند بسيارى از مناطق  با توجه به اينكه در ش
ــور امكان نظارت جدى و اساسى بر فرايند ساخت  كش
ــازهاى بى كيفيت  ــاز فراهم نبود، لذا ساخت و س و س
ــهر قبل از زلزله رواج داشته است. البته در  در اين ش
ــهرهاى بزرگ نظير تهران نيز  حال حاضر حتى در ش
ــن فرايند، همچنان  ــبب عدم نظارت كافى بر اي به س
ــاختمان هاى ضعيف در برابر زلزله در حال ساخت  س

هستند؛
ــاز در اقشار مختلف  ــاخت و س - فرهنگ ايمنى در س
جامعه نهادينه نشده است. از اينرو نه تنها در شهر بم 
در زمان وقوع زلزله بلكه در بقيه نقاط ديگر كشور نيز 
ــى الزم در خصوص  ــال حاضر اغلب مردم آگاه در ح
اهميت استفاده از ساختمان هاى مقاوم در برابر زلزله 
ــازندگان نيز به جاى تالش براى  ــد. از اينرو س را ندارن
ــتر به ظاهر ساختمان  ــاختمان، بيش ارتقاى ايمنى س

براى جلب نظر مشتريان توجه مى كنند؛
- اغلب شريان هاى حياتى موجود در منطقه بخصوص 
ــيب گرديدند  ــبكه آب و برق در اثر زلزله دچار آس ش
ــبكه  ــه تعمير و راه اندازى كامل آنها (به خصوص ش ك
ــد. اين امر نيز  ــانى) چندين ماه به طول انجامي آبرس
ــانى به  ــه خود منجر به اختالل در خدمات رس به نوب
ــى از مهمترين داليل  ــد. يك ــدگان زلزله گردي بازمان
ــتفاده از اقالم، مصالح  گسترش اين آسيب ها عدم اس
ــت. به  ــازگار با زلزله بوده اس ــب و س و اتصاالت مناس
ــهر بم از لوله هاى آزبست- سيمانى  عنوان نمونه در ش
ــده بود كه در برابر  ــانى استفاده ش ــبكه آبرس براى ش
ــع يكى از  ــت. در واق ــيب پذير اس ــدت آس زلزله به ش
ــن لوله ها در  ــيختگى اي ــهر نيز گس داليل قطع آب ش
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نقاط مختلف شهـر بوده است. توجه سازمان هاى متولى 
ــريان هاى حياتى به مقاوم سازى تاسيسات مـرتبط،  ش
يكى از مهمترين اقدامات براى كاهش ريسك محسوب 
ــده است و  ميگردد كه تاكنون چندان جدى گرفته نش
ــبكه هاى موجود در  در حال حاضر نيز تنها برخى از ش

شهرها در برابر زلزله مقاوم سازى شده اند؛
ــاخت و  ــوع اين زلزله وضعيت مقررات س - در پى وق
ــاز موجود و روش هاى اجرايى متداول مورد ارزيابى  س
قرار گرفت و از درسهاى آن براى اصالح ويرايش دوم 
ــال  ــه روند بروز كردن آن از س ــتاندارد 2800 (ك اس
1376 آغاز شده و با زلزله آوج سرعت بيشترى گرفته 
بود) استفاده شد. همچنين نتايج اين زلزله در تدوين 
ــورد توجه قرار  ــاختمان م ــث 8 مقررات ملى س مبح
ــاخت چهار گروه  ــن مبحث درباره ضوابط س گرفت. اي
ــاختمان مصالح بنايى كه عبارتند از ساختمان  كلى س
ــرى بدون  ــاختمان هاى آج ــرى كالفدار، س هاى آج
كالف، ساختمان هاى خشتى و ساختمان هاى سنگى 

راهكارهاى اجرايى ساده اى را ارايه نمود.

4- درسهاى زلزله بم در بعد آمادگى
وضعيت آبادى، هماهنگى و برنامه ريزى مديريت 
ــكالت متعددى بود.  بحران دراين زلزله نيز داراى مش
ــجم و از پيش طراحي و  همچنين برنامه منظم، منس
هماهنگي شده براى انجام اقدامات ضرورى در ساعات 
ــت؛ به طوري كه  طاليى اوليه بعد از زلزله وجود نداش
برنامه ريزي و ساماندهي براي بسياري از اقدامات بين 
ــت. اين در حالي است  ــوم آغاز گش روزهاي دوم تا س
ــده طي سالهاى  ــيده ش كه علي االصول تدابير انديش
ــداد زلزله منجيل و برنامه ريزي هاي صورت  بعد از رخ
ــازمان هاي مختلف بايد به كاهش جدي  گرفته در س
ــكالت منجر مي گشت و كار مديريت واكنش  اين مش
اضطرارى را بسيار حساب شده تر و با كارايي بيشتر به 
پيش مي برد. اين امر نشان مى دهد كه امكان استفاده 
ــته براى ارتقاى آمادگى  از تجارب تلخ زلزله هاى گذش
ــبـب نبود مستندســازى،  ــئـوالن، به س مردم و مس
ــانى و  جابه جايى يا تغيير مديران و ضعف در اطالع رس
ــت و اين معضل  آموزش در اين زلزله فراهم نبوده اس

همچنان باقيست.
ــخ  همچنين در اين زلزله فرماندهي عمليات پاس
ــفاف و مشخص نبود.  به وضعيت اضطرارى چندان ش

موارد قابل توجهي از عدم رعايت نظم و سلسله مراتب 
ــازماني و بعضاً عدم تبعيت از مافوق در اين رويداد  س
گزارش شده است. در برخى موارد تعدد فرماندهي در 
ــر به تناقض مي گرديد.  موضوعات مختلف حتى منج
برخى از مسئولين ستادهاى بحران اعزامى از استان هاى 
ــى  ــدم گذراندن دوره هاى آموزش ــن، به دليل ع معي
ــا فرآيند مديريت  ــنايى الزم ب يا تخصصى مرتبط، آش
بحران و فرماندهى واكنش اضطرارى را نداشتند و در 
نتيجه به صورت مستقل و بنا به صالحديد خود عمل 
مى كردند. عدم تعريف مناسب نحوه ارتباط سازمان ها 
با يكديگر به لحاظ مسئوليت ها، پرسنل و تجهيزات و 
همين طور ضعف مديريت و برنامه ريزي باعث شده بود 
ــتفاده بهينه از نيروهاي مسلح، نيروهاي  كه امكان اس
ــكل هاي مردمي  ــيدند، تش تخصصي كه به بم مي رس
ــازمان هاي غيردولتي فراهم نشود. اين مشكالت  و س
ــازمان هاى ذيربط  ــب در ارتباط با عدم آمادگى س اغل
ــت و نياز به  ــاى بزرگ اس ــه با رويداده ــراى مواجه ب
ارتقاى هماهنگى بين دستگاه هاى متولى امور مرتبط 
ــاله در قانون تاسيس  ــان مى دهد. البته اين مس را نش
ــازمان مديريت بحران كشور مورد توجه قرار گرفت  س

ولى تاكنون جنبه اجرايى پيدا نكرده است.
ــران و عدم  ــى مديريت بح ــز فرمانده نبود مرك
ــتقر  ــى و نيروهاى امدادى مس ــى مراكز درمان آمادگ
ــل عظيم مصدومان و  ــه براى مواجهه با خي در منطق
ــده بود  ــراد نيازمند به كمكهاى اضطرارى باعث ش اف
ــب و به موقع به بسيارى  كه امكان ارائه خدمات مناس
ــوع زلزله فراهم  ــاى اوليه پس از وق ــردم در روزه از م
ــود. اين مساله لزوم پيش بينى زيرساخت هاى الزم  نش
و ارائه آموزشهاى تخصصى به پرسنل ذيربط را آشكار 
ــه تخصصى بودن آن  ــازد كه اين كار با توجه ب مى س
ــت در اولويت برنامه ريزى برنامه هاى كاهش  مى بايس
ــال هاى اخير در اغلب  ــك قرار گيرد. البته در س ريس
ــور مراكز فرماندهى مديريت بحران در  استانهاى كش
ــده است كه گام مهمى  ــطح استاندارى ها ايجاد ش س
ــوب  ــتادى و اجرايى محس در ايجاد هماهنگى هاى س

مى گردد.
ــم در حوزه آمادگى،  ــى ديگر از موضوعات مه يك
لزوم ارتقاى آگاهى و مشاركت مردم در فرايند كاهش 
ــد. عليرغم اثبات نقش كليدى مردم  ــك مى باش ريس
ــا زمان وقوع  ــات قابل توجهى ت ــن رابطه، اقدام در اي
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ــطح منطقه  ــد آمادگى مردم در س زلزله بم براى رش
ــده بود. اين مساله  ــاركت آنها انجام نش و ارتقاى مش
ــبت به زمان وقوع زلزله  در حال حاضر نيز چندان نس
ــت با استفاده  ــت. لذا الزم اس بم بهبود پيدا نكرده اس
ــاى آگاهى عمومى و رعايت  ــانه ها در ارتق از نقش رس
ــى مورد  اصول ايمنى در برابر زلزله برنامه هاى آموزش
ــت مشتمل بر  نياز تهيه گردند. اين آموزش ها مى بايس
ــردم در خصوص ايمنى  ــه اطالعات مورد نياز به م ارائ
ــر زلزله، خودامدادى و دگرامدادى و مواجهه با  در براب

اثرات زلزله و مواردى از اين قبيل باشند. 
ــتفاده از بيمه زلزله  ــن ترويج فرهنگ اس همچني
ــوب  نيز به عنوان يكى از اركان ارتقاى آمادگى محس
ــداد معدودى از  ــز تنها تع ــن زلزله ني ــود. در اي مى ش
ــوانح  ــاختمان هاى موجود در منطقه داراى بيمه س س
ــى دهد كه پس از  ــان م ــه) بودند كه اين امر نش (زلزل
ــرزه اى بعد از آن،  ــوع زلزله منجيل و رويدادهاى ل وق
ــعه  ــث زيادى كه درخصوص لزوم توس عليرغم مباح
ــب بدين  ــگ بيمه و نيز تدوين راهكارهاى مناس فرهن
ــتاى  ــور مطرح مى گرديد، حركت قاطعى در راس منظ
ــور به انجام نرسيد. در نتيجه بار ديگر  اين امر در كش
ــيب  ــه تنها بر دوش مردم آس ــارات زلزل جبران خس
ــد. در حال حاضر نيز فرهنگ  ديده و دولت تحميل ش
استفاده از بيمه زلزله در كشور چندان نسبت به زمان 

رخداد زلزله بم بهبود پيدا نكرده است.

5- ارزيابـى موضوعات مرتبط بـا حوزه واكنش 
اضطرارى در زلزله بم 

ــوزه واكنش اضطرارى  ــات مختلفى در ح موضوع
مطرح است كه برخى از مهمترين آنها در اين نوشتار 

مورد بررسى قرار داده خواهند شد.

5-1- جستجو، نجات و امداد
يكى از مهمترين چالش هاى برنامه ريزى عمليات 
ــم نبود اطالعات  ــداد در زلزله ب ــتجو، نجات و ام جس
ــتره منطقه آسيب ديده و ميزان  دقيق و صحيح از گس
ــارات در نقاط مختلف شهر و روستاهاى  تلفات و خس
منطقه بود. ضعف بانكهاى اطالعاتى مرتبط با ساخت و 
ساز و توزيع جمعيت و عدم وجود سيستم هاى برخط 
برآورد سريع خسارات و تلفات و توزيع آنها باعث شد 
ــيب  ديده تا ساعت ها بعد از رخداد زلزله  تا گستره آس

ناشناخته باقى بماند و به اين ترتيب زمان هاى طاليى 
ــت برود. نتايج اين  براى نجات جان بازماندگان از دس
ــان داد كه الزم است در نقاط مختلف كشور  زلزله نش
شبكه شتابنگارى و لرزه  نگارى نصب و راه  اندازى گردد 
و نرم افزارهاى مناسب براى تحليل داده ها (با استفاده 
ــه منظور برآورد  ــكنندگى و مرگ و مير) ب از توابع ش
ــارات ناشى از زلزله تهيه  ميزان و توزيع تلفات و خس
ــس از وقوع زلزله وضعيت  ــد تا بتوان بالفاصله پ گردن
ــيب  ديده را برآورد نمود. متاسفانه عليرغم  مناطق آس
گذشت ده سال از رخداد زلزله بم  اين معضل هنوز پا 
برجاست و اغلب شهرهاى كشور فاقد چنين اطالعات 

و سامانه هايى مى باشند. 
عدم وجود برنامه هاى ويژه و جامع براى جستجو و 
نجات به صورت سيستماتيك از ديگر مسائل مشاهده 
ــت. اين مساله سبب شده  ــده در زلزله بم بوده اس ش
ــط تيم هاى مختلف از  بود كه برخى مناطق بارها توس
سازمان هاى ذيربط جستجو گردند و در برخى مناطق 
ــود. به  ــتجو با تاخير طوالنى انجام ش نيز عمليات جس
نظر مى رسد وجود تجهيزات GPS و سيستم مكان يابى 
ــت  ــر موبايل جى آى اس (Mobile GIS) مى توانس نظي
كمك شايانى را در انجام اين عمليـات ارائه نمايد. اين 
ــط بـرخى از گروه هاى خارجى نجات در  سيستم توس
ــد. اين گروهها با حركت در  ــه بم به كار گرفته ش زلزل
ــيرهاى مختلف در منطقه مسيرهاى حركت خود  مس
ــم را با تصوير  ــاده نموده و نقاط مه ــه پي را روى نقش
ــه نشان مى دادند. اين مساله باعث مى گرديد  در نقش
ــى مستقيما سراغ مناطقى روند كه  تا نيروهاى تجسس
ــتجو داشته و بدين ترتيب از تكرار  نياز به كاوش و جس

ــامانه  ــعه چنين س و دوباره كارى اجتناب نمايند. توس
ــت در اولويت كارى  ــى نيز در حال حاضر مى بايس هاي
سازمان هاى فعال در اين بخش قرار گيرد. خوشبختانه 
ــاز براى موارد فوق در حال حاضر  دانش فنى مورد ني
ــگاه توليد شده است  ــور و بخصوص در پژوهش در كش

و درصورت تهيه امكانات الزم قابل اجرا خواهد بود.
ــاهده شده در اين بخش كه  از ديگر معضالت مش
ــود دارد مى توان به  ــدودى در حال حاضر نيز وج تاح

موارد زير اشاره نمود:
 (Initial Action Plan) ــه ــود برنامه عملياتى اولي - نب
ــانى، گردآورى و اعزام سريع نيروهاى  براى اطالع رس

امداد و نجات به منطقه؛
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- كمبود نيروهاى تخصصى آموزش ديده و تجهيزات 
ــيب  ديده و  ــر در اعزام آنها به منطقه آس الزم و تاخي
ــخصى براى بسيج و استفاده از  عدم وجود برنامه مش

نيروهاى داوطلب (داخلى و خارجى)؛
ــاى محلى و ضعف در  ــوزش مردم و نيروه ــدم آم - ع
ــام اقدامات  ــاى اوليه آنها براى انج ــن نيازمنديه تامي
مورد نياز در جستجو و نجات براى نجات جان اعضاى 

خانواده و همسايگان؛
- آسيب ديدگى زيرساختهاى مورد نياز در زمان بحران 
نظير آتش  نشانى، هالل  احمر، و ساير ساختمان هاى 
ــبب رخداد زلزله و عدم امكان استفاده از  دولتى به س

آنها بعد از زلزله (شكل 1)؛

  

شكل 1: تخريب ايستگاه آتش نشانى شهر بم در اثر زلزله
ــخيص هويت  ــجم براى تش - عدم وجود برنامه منس
ــا به مراكز  ــش از اعزام آنه ــان پي ــان و متوفي مصدوم
ــه منجر به  ــتانها ك ــا تدفين آنها در گورس ــى ي درمان
ــاه ها بعد از رخداد  ــان تا م گرفتارى خانواده هاى ايش

زلزله به منظور يافتن اثرى از عزيزانشان گرديد؛

ــودر) براى  ــنگين (نظير ل ــتفاده از تجهيزات س - اس
ــه جايى آوار و يافتن افراد محبوس كه بازماندگان   جاب

محبوس در زير آوار را در معرض خطر قرار مى داد.
 

5-2- اسكان اضطرارى
ــيب ديدگان در  ــن نيازهاى آس ــى از عمده تري يك
ــرپناه  مي باشد كه  مرحله واكنش اضطرارى تامين س
ــت. در اين  ــالل احمر متولى اصلى آن اس جمعيت ه
ــكان افراد  ــز جمعيت هالل  احمر جهت اس ــه ني زلزلـ
آسيب ديده با بهره گيري از نيروهاي امدادگر سازماندهي 
ــكان اضطرارى را آغاز نمود. اين تيم ها  شده، عمليات اس
ــب جهت اسكان، سريعاً  ــي مناطق مناس پس از بررس
سرپناه  هاى اضطراري (چادر امدادي) را در ارودگاهها 
ــس از آن جهت تغذيه  ــهر برپا نموده و پ ــا داخل ش ي
ــيب ديدگان اقالم غذايي را توزيع مى نمودند. البته  آس
ــكالتى در تامين و استفاده از سرپناه  در اين زلزله مش
ــد كه عمده موارد آن به شرح  ــاهده ش اضطرارى مش

زير است:
ــبتا زيادى از مناطق  ــى اردوگاهها در فاصله نس - برخ
ــده بودند و دسترسى مردم به آنها با  ــكونى برپا ش مس
مشكل همراه بود. ضمن اينكه بازماندگان اغلب نگران 
غارت اموال از خانه هاى آسيب ديده خود توسط افراد 
فرصت طلب بودند. لذا اعتقاد داشتند با نصب چادر در 
مجاورت منازل امكان حفاظت از اموال خود را خواهند 
داشت. همچنين اغلب مردم احساس مى كردند با ترك 
منازل خود و سكونت در اردوگاهها امكان دسترسى به 
كمك هاى دولتى را از دست خواهند داد. لذا استقبال 
ــط بازماندگان صورت نگرفت.  خوبى از اردوگاهها توس
ــت هاى اسكان  اين موضوع ضرورت بازنگرى در سياس

اضطرارى را براساس شرايط بومى نشان مى دهد؛
ــكان اضطرارى در  ــش هاى عمليات اس - يكى از چال
روزهاى اوليه بعد از وقوع زلزله، ناهماهنگى در توزيع 
چادر و امكانات مورد نياز بازماندگان (عليرغم سعى و 
ــاى امدادى در ارائه چادر به كليه  تالش فراوان نيروه
ــيارى از كسانى كه محتاج به  آسيب ديدگان) بود. بس
دريافت چادر و اقالم حمايتى بودند، به دليل از دست 
ــالع از چگونگى  ــت خانوار و يا نبود اط رفتن سرپرس
فرآيند توزيع، موفق به دريافت چادر در روزهاى اوليه 
بعد از زلزله نشدند. اين درحالى بود كه سرماى شديد 
ــختى را بر اغلب اين گروه ها كه بدون  ــرايط س هوا ش
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ــوى ديگر افراد  ــرپناه بودند، تحميل مى كرد. از س س
ــهرها و مناطق ديگر به منطقه  ــودجو كه بعضا از ش س
ــيبى نيز نديده  هجوم آورده بودند و عمًال از زلزله آس
ــازمان هاى امدادى چادر و اقالم  بودند، به كرات از س

ضرورى دريافت مى كردند؛
- كمبود سرويس هاى بهداشتى در كنار مراكز اسكان 
اضطرارى و كمبود امكانات الزم براى تامين بهداشت 
ــالمت بازماندگان در اين زلزله نيز مشهود بود. تا  و س
چند روز بعد از زلزله دسترسى مناسب به حمام وجود 
ــى به تدريج در  ــت. البته تعدادى حمام صحراي نداش
ــطح شهر راه اندازى شد. همچنين كمبود آب سالم  س
ــاميدن و انجام امور بهداشت  و قابل اطمينان براى آش

شخصى بازماندگان نيز از ديگر معضالت بود؛
ــر برپا  ــائل ايمنى (نظي ــه مس ــه كافى ب ــدم توج - ع
ــا)، امنيتى (احتمال  ــودن چادر در امتداد خيابان ه نم
ــى بازماندگان  ــائل روان ــرار) و همچنين مس حمله اش
ــكان  ــالمندان و كودكان) در تامين اس (به خصوص س
اضطراى، سالمت بازماندگان را در معرض تهديد قرار 

مى داد.

5-3- بهداشت و خدمات درمانى اضطرارى
ــداد و ارائه  ــاى مرتبط با ام ــن فعاليت ه مهمتري
ــيب ديده از  ــكى اضطرارى در منطقه آس خدمات پزش
زلزله بم توسط جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى 
ــت، درمان  ــش وزارت بهداش ايران و مراكز تحت پوش
ــت. همچنين  ــورت گرفته اس ــكى ص ــوزش پزش و آم
ــاى بين المللى و  ــى و انتظامى، گروه ه نيروهاى نظام
ــاركت  نيروهاى داوطلب مردمى نيز در اين رابطه مش
ــات و اقدامات صورت  ــته اند. هر چند حجم عملي داش
ــت، ليكن  ــيع بوده اس ــيار وس گرفته در اين حوزه بس
مسائلى كه در اين بخش مشاهده شد، مى بايست براى 
مواجهه با رويدادهاى آتى لرزه اى در كشور مورد توجه 
قرار گيرند. برخى از اين مسائل به شرح زير مى باشند:

- سيستم مناسبى براى ترياژ و دسته  بندى مصدومان 
ــيدگى به آنها، در مراكز درمانى  ــاس اولويت رس براس
ــته نشده بود. از  ــطح شهر به مورد اجرا گذاش و در س
ــهر بم و  ــن رو مراكز درمانى موجود باقيمانده در ش اي
ــرف مدت زمان  ــهرهاى مجاور ظ يا مراكز درمانى ش
ــرپايى  ــى بعد از زلزله از تعداد زياد مصدمان س كوتاه
اشباع شدند و نتوانستند خدمات الزم را به مصدومين 

ــد درصورت عدم  ــدى  تر ارائه دهند. به نظر مى رس ج
ــوص، درصورت رخداد  ــه  ريزى الزم در اين خص برنام
ــاهد مشكالت  ــهرهاى بزرگ ش زلزله در هر يك از ش
ــى در تامين نيازهاى درمانى اضطرارى  جدى و اساس

مصدمان باشيم؛
ــتان امام  ــهر بم نظير بيمارس - اغلب مراكز درمانى ش
ــيب  ــدند يا آس ــى (ره) در اثر زلزله تخريب ش خمين
ــورد نياز را از  ــد و قابليت ارائه خدمات م ــدى ديدن ج
دست دادند. بيمارستان هاى صحرايى نيز با تاخير دو روزه 
در منطقه مستقر شدند. با توجه به وجود بيمارستانهاى 
آسيب  پذير در اغلب نقاط كشورالزم است تا اقدامات الزم 
براى مقاوم سازى اين ساختمان ها به اجرا گذاشته شود؛

ــكالت اصلى در بيمارستان هاى پذيرش   - يكى از مش
كننده مصدومان در كرمان و جيرفت، نبود برنامه مديريت 
 (Hospital شرايط اضطرارى و برنامه حوادث بيمارستان
ــى هاى انجام  ــت. مطابق بـررس (Disaster Plan بوده اس
 HDP ــه داراى ــتان هايى نيـز ك گرفته، معدود بيمارس
ــده خود عمل  ــد بر مبناى طرح از قبل آماده ش بوده ان
ــى غير واقع بينانه  ــد كه دليل آن احتماالً طراح نكردن
HDP و يا عدم انجام تمرينات الزم در آنها مى باشد؛

ــكن و  ــى تى اس - كمبود تجهيزاتى نظير X-Ray، س
ــى وضعيت مصدومان نقش  ــوند كه در بررس اولتراس
ــيارى از اقالم و  ــد و نيز تخت، پتو و بس ــى دارن اساس
ــكى  ــراى انجام خدمات پزش ــاز ب ــاى مورد ني داروه
ــت. به  ــده اس ــژه مصدومان، در زلزله بم گزارش ش وي
ــازى اين اقالم در  ــد پيش بينى و ذخيره س نظر مي رس
شهرهاى در معرض خطر زلزله مى تواند باعث ارتقاى 
ــى مراكز درمانى براى بهبود وضعيت مصدومان  آمادگ

گردد؛
ــر آوار بيرون آورده  ــا تاخير از زي ــى كه ب - مصدومين
ــادن كليه نياز به  ــدند، اغلب به دليل از كار افت مى ش

همودياليز داشتند، ليكن اين تجهيزات در بيمارستان 
ــان تنها  ــود (در كرم ــيار محدود ب ــه بس ــاى منطق ه

بيمارستان شفا اين خدمات را ارائه مى نمود)؛
- تعداد قابل مالحظه اى از پرسنل بيمارستان هاى بم 
ــان حادثه بوده اند  ــا كرمان به دليل آنكه جزء قرباني ي
ــه انجام  ــات روحى قادر ب ــل تالم ــه به دلي ــا اينك و ي
ــانى شركت نداشتند.  وظيفه نبوده اند، در امر امدادرس
ــهر بم  ــدگان حادثه كه اكثراً اهل ش ــن بازمان همچني
ــى و روانى، به طور  ــت وضعيت بد روح ــد به جه بودن
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ناخواسته مشكالتى را در امر امدادرسانى ايجاد نموده 
ــان بيماران با  ــه عنوان مثال برخى از همراه بودند. ب
ــكان و پرستاران به ويزيت و معاينه  اجبار نمودن پزش
ــاً بدحال نيز نبوده اند) باعث  بيماران خودى (كه الزام
ايجاد اختالالتى در اولويت بندى امداد پزشكى شدند؛

ــر همه جنبه هاى  ــر ارتباطات تقريباً ب - اختالل در ام
پاسخ دهى مناسب پزشكى در مواقع بحران تاثير سوء 
گذاشته بود. طبق گزارش هاى واصله، امكان برقرارى 
ــع آورى مجروحان  ــز جم ــن مراك ــاس متقابل بي تم
ــرودگاه) با مراكز  ــتان امام بم و ف در منطقه (بيمارس
ــى حادثه در روز اول حادثه تقريباً غير ممكن  فرمانده
ــت. اين امر هدايت عمليات پزشكى حادثه را  بوده اس

دچار اختالل كرد؛
ــدت قابل مشاهده  - كمبود آمبوالنس در منطقه به ش
ــين، وانت  ــط ماش بود بطوريكه اغلب مصدومان توس
ــدند.  ــى كاميون به مراكز درمانى منتقل مى ش و حت
ــته شده بودند و  ــها برداش در مواردى صندلى اتوبوس
ــده و از بم به  ــان در كف اتوبوس خوابانده ش مصدوم

كرمان منتقل مى شدند؛
ــاعات اوليه  ــنگين بين كرمان تا بم در س - ترافيك س
ــه مصدومان  ــده بود ك ــداد زلزله باعث ش ــد از رخ بع
نتوانند در زمان مقتضى به مراكز درمانى اعزام شوند و 

در نتيجه برخى از آنها در راه از بين رفتند؛
ــكى از  ــال كمك هاى پزش - اولويت بندى الزم در ارس
ــه زلزله زده آنطور كه  ــارج از منطقه به داخل منطق خ

بايد صورت نگرفته بود. 
ــاير حوزه  هاى  ــده فوق در س ــز موارد ذكر ش بج
ــرارى (نظير تهيه  ــش اضط ــا مديريت واكن ــط ب مرتب
ــدگان، حمل و نقل و  ــورد نياز بازمان ــع اقالم م و توزي
ــائل امنيتى و  ــدار، مس ــانى و هش ترافيك، اطالع رس
ــاهده شده  ــكالت متعددى مش اجتماعى و ...) نيز مش
ــت كه بحث در خصوص آنها در مجال اين نوشتار  اس
نمى باشد. البته اين موارد براى تدوين طرح هاى جامع 
كاهش ريسك و مديريت بحران مى بايست مورد توجه 

قرار گيرند.

6- مسائل مرتبط با اسكان موقت و بازسازى در 
زلزله بم 

ــى از زلزله بم و تمركز  ــتردگى خسارات ناش گس
ــارات در محدوده شهر بم، باعث  درصد بااليى از خس

ــازى در  ــكان موقت و بازس ــه فرآيند اس ــده بود ك ش
ــى در ابعاد فيزيكى،  ــه با چالش هاى مختلف اين زلزل
ــمت  ــادى همراه گردد. در اين قس ــى و اقتص اجتماع
ضمن مرور وضعيت اسكان موقت و بازسازى در زلزله 
ــث كه پس از  ــود در اين مباح ــم، چالش هاى موج ب
ــاهده گرديد، به طور اجمالى مورد  رخداد سانحه مش

اشاره قرار داده خواهد شد. 

6-1- اسكان موقت
اسكان موقت در زلزله بم با استفاده از چادرها و يا 
ساير انواع سرپناه هاى موقت (نظير كانكس، خانه هاى 
ــاخته و مواردى از اين قبيل) انجام پذيرفت.  پيش س
تعداد زياد جمعيت آسيب ديده از زلزله از يك طرف و 
محدوديت هاى تامين سرپناه هاى موقت متداول (نظير 
كانكس و ...) از سوى ديگر باعث شده بود كه تا ماهها 
ــيب ديده  ــيارى از مردم آس پس از زمين لرزه بم، بس
ــب اين چادرها نيز  ــر  ببرند. اغل هنوز در چادرها به س
ــارى اهالى، در كنار خانه هاى ويران شده  بخاطر پافش
ــده بودند تا  و يا در خيابان هاى مجاور منزل آنها بنا ش
ــته باشند و  مردم امكان حفاظت از اموال خود را داش
ــهيالت ارائه شده براى بازسازى  امكان استفاده از تس
نيز برايشان مهيا شود. البته تعدادى از بازماندگان نيز 
به چادرهاى برپا شده در اردوگاهها انتقال داده شدند. 
بيشتر اين اردوگاهها از سوى جمعيت هالل احمر داير 
ــده بود، ولى همانطور كه پيشتر اشاره شد استقبال  ش

كمى از اين اردوگاهها صورت گرفت. 
ــتان و طوفان هاى  ــرماى زمستان، گرماى تابس س
ــن كويرى (به خصوص بادهاى موسمى 120 روزه)  ش
ــكالت زيادى را براى ساكنين چادرها ايجاد كرده  مش
بود. در زمستان مردم اغلب براى گرم كردن چادرهاى 
ــتفـاده مى كــردند كه  ــود از چراغ هاى والــور اس خـ
ــى از آنان  ــى براى برخ ــكالت تنفس بدين  ترتيب مش
ايجاد گرديده بود. همچنين چادرها همواره در معرض 
ــوزى بودند؛ بطورى كه وقوع  مخاطراتى نظير آتش س
چندين مورد آتش سوزى در منطقه گزارش شده است. 
ــتان نيز نبود امكانات خنك كننده مناسب با  در تابس
ــهر بم (به خصوص  ــاى ش توجه به گرماى طاقت فرس
ــكالتى نظير  در ماه هاى  تير و مرداد) باعث ايجاد مش
ــا گرمازدگى گرديده  ــتانه تحمل مردم و ي كاهش آس
ــمى نظير بادهاى 120 روزه نيز گرد  بود. بادهاى موس



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

49

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

ــهر را به داخل چادرها وارد مى نمود  و غبار موجود در ش
ــوارى هاى جدى  ــراى بازماندگان با دش و زندگى را ب
مواجه مى كرد. كمبود سرويس هاى بهداشتى و حمام 
در مجاورت چادرها و نبود امنيت و ايمنى در چادرها 
ــراى زنان و  ــاى منفرد و بويژه ب ــوص در چادره بخص
ــاكن در  ــى مردم س ــكالت اساس كودكان از ديگر مش

چادرها محسوب مى شده است.
سرپناه هاى پيش ساخته  ابتدا در اردوگاهها نصب 
ــرپناه ها بصورت منفرد  ــپس انواع اين س شد، ولى س
ــدگان نيز نصب  ــكونى بازمان ــاورت منازل مس در مج
ــه بر اين  ــه تصميمات اولي ــداث گرديدند. البت ــا اح ي
ــكان موقت در  ــود كه بخش اعظمى از واحدهاى اس ب
ــوند. در مقابل  ــهر و در اردوگاهها ساخته ش خارج ش
ــراض آميز بخش  ــهاى اعت ــن تصميم گيرى، واكنش اي
ــهر بوجود آمد و  مهمى از مقامات محلى و مردمان ش
ــكونى موقت در اردوگاهها  در نهايت ده هزار واحد مس
ــد و بقيه در سطح شهر توزيع گرديد. ساير  ساخته ش
ــكان موقت بطور خالصه عبارت بودند از  مشكالت اس
ــكالت مربوط به تامين نيازمندى هاى زيرساختى  مش
ــائل  ــاميدن و مس (نظير تامين آب مورد نياز براى آش
ــه تلفن)،  ــى ب ــز تامين برق و دسترس ــتى و ني بهداش
مشكالت مربوط به كمبود تاسيسات بهداشتى (حمام 
و سرويس هاى بهداشتى)، كمبود امكانات و تسهيالت 
ــى- رفاهى (نظير مدرسه، درمانگاه، كتابخانه و  آموزش
ــكالت مربوط به اقليم و شرايط  مكان هاى بازى)، مش
ــراى زندگى در كانكس و نيز  ــازگار آب و هوايى ب ناس
ــه بخصوص در  ــائل فرهنگى ك ــوارد مربوط به مس م

اردوگاهها بسيار حاد بود و چالش هايى را بين خانواده 
هاى ساكن در اردوگاهها ايجاد نموده بود.

6-2- بازسازى شهر بم
ــهر بم پس از زلزله، تجربه اى  ــازى ش فرايند بازس
ــت، چرا كه براى  متفاوت از رويدادهاى قبلى بوده اس
اولين بار بازسازى با يك فرايند برنامه ريزى شده آغاز 
ــم و در اواخر دى  ــس از وقوع زلزله ب ــد. در واقع پ ش
ماه سال 82، قرارداد تهيه طرح ساختارى و راهبردى 
ــهر بم) از طريق وزارت مسكن  ــابق ش (طرح جامع س
ــين مشاور آرمان شهر، جهت  و شهرسازى به مهندس
اجرا ابالغ گرديد و شهردارى بم موظف شد تا عمليات 
ــاس كليات اين طرح  ــازى و صدور پروانه را براس بازس

به انجام برساند.
يكى از ويژگى هاى مهم در طرح جامع و تفصيلى 
شهر بم در نظر گرفتن درجاسازى به عنوان استراتژى 
ــب در مرحله  ــت. بدين ترتي ــازى بوده اس ــه بازس پاي
ــهر با توجه  ــازى، اجتناب از جابه جايى مكان ش بازس
ــى و اكولوژيكى بعنوان  ــاى فرهنگى، هويت به معياره
يك اولويت موردتوجه بوده است. البته هر چند زلزله 
ــى بم را تخريب نمود،  ــاى كالبدى عناصر هويت نماده
ليكن زمينه هاى ارزشى و ادراكى و جوهر مكانى قوى تر 
ــه بودند كه در احياء  ــى از زلزل از تخريب كالبدى ناش

ساختار شهر بم مورد توجه جدى قرار گرفتند.
ــار در زمينه  ــراى اولين ب ــرى كه ب ــوع ديگ موض
بازسازى در طرح جامع و تفصيلى بم مورد توجه قرار 
گرفته بود، بحث بازسازى اقتصادى به عنوان تضمينى 
ــهر بوده است. در واقع احياء  براى تداوم زندگى در ش
ــازى  ــهر بم جزء ضرورى از بازس ــات اقتصادى ش حي
ــاورزى و باغدارى  ــوب مى شده است. بخش كش محس
به بركت وجود درختان نخل و پرتقال به سرعت پس 
ــراى احياء كالبدى  ــه حيات خود را بازيافت. ب از زلزل
اقتصاد شهر نيز پروژه هايى براى رونق مجدد كسب و 
كار تعريف شد و پس از بررسى هاى اوليه، وجود قريب 
به 4000 واحد تجارى نيازمند بازسازى شناسايى شد. 
عليرغم توضيحات فوق، در روند اجراى طرحهاى 
بازسازى مسائل متعددى ايجاد شد كه فرايند بازسازى 
را با مشكالت و تاخيرات زيادى همراه نموده است كه 

مهمترين آنها به شرح زير مى  باشند:
تامين مصالح و نيروى كار مورد نياز براى بازسازى: • 

ــت آهن و  ــح و افزايش قيم ــود مصال ــامل كمب ش
ــيمان، كمبود تعداد كارگاه هاى توليد مصالح در  س
ــطح محلى، برآورد نادرست از حجم مصالح مورد  س
ــام وظايف محوله،  ــكاران در انج ــاز، ضعف پيمان ني
ــب  ــر در نتيجه كيفيت نامناس ــود نيروى ماه كمب
اجراى عملياتى نظير جوشكارى، ضعف در استفاده 
ــرايط  از نيروهاى بومى عليرغم تصميمات اوليه، ش
ــى و امنيتى) براى  ــخت منطقه (به لحاظ اقليم س
ــب تعامل  ــاختار مناس ــروى كار مهاجر، نبود س ني
ــتفاده  پيمانكاران با مردم و ضعف نظارت و عدم اس

از ناظران كارآمد؛
ــدم همخوانى •  ــازى: ع نحوه اجراى طرح هاى بازس

ــى منطقه به دليل  ــرايط بومى و اقليم طرح ها با ش
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ــرايط بومى  ــانى كه از ش ــط كس تهيه طرح ها توس
ــكالت تامين  ــتند، مش منطقه اطالع چندانى نداش
ــازى، نبود  ــى طرح ها و تخصيص وام براى بازس مال
طرح هاى هادى براى برخى روستاهاى آسيب ديده، 
ــه ادارى پيچيده براى اجراى برنامه بازسازى،  پروس
ــازمان هاى محلى و  كم توجهى به نقش مردم و س
ــالك واقع در  ــن اعتبار براى خريد ام ــكل تامي مش

طرح هاى بازسازى؛
ــكل •  ــائل اقتصادى: مش ــاى مرتبط با مس چالش ه

ــاوت قابل توجه ميـان  ــازى و تف تامين اعتبار بازس
ــرايط واقعى، مشكل  ــده با ش هزينه هاى برآورد ش
بيكارى بدليل از بين رفتن كارگاهها و سرمايه  ها و 
ورود نيروى كار از ساير نقاط، آسيب به قنوات و در 
ــاورزى، آسيب  نتيجه افزايش بيكارى در بخش كش
ــم و از بين رفتن  ــه ارگ بم و افت صنعت توريس ب
ــتاييان به  ــيله امرار معاش روس دامها به عنوان وس

دليل مشكالت نگهدارى و تغذيه آنها؛
ــى: روحيه •  ــه بازتوانى اجتماع ــكالت مربوط ب مش

ــردتر  ــتر بازماندگان و در نتيجه س ــب بيش نامناس
شدن روابط ميان افراد خانواده ها؛ مشكالت زندگى 
ــاكنان  در اردوگاهها به دليل تفاوتهاى فرهنگى س
ــت هاى اجتماعى در اردوگاهها، حضور  و نبود فعالي
ــنا با فرهنگ و  افراد تصميم گيرنده غيربومى ناآش
آداب مردم محل، روحيه نامناسب كودكان و دانش 
آموزان و معلمان و اثرات آن بر روى تعليم و تربيت، 
ــيوع اعتياد در سطحى وسيع و ضعف برنامه هاى  ش

ترويجى براى ارتقاى مشاركت مردم در بازسازى.

7- جمع بندى و نتيجه  گيرى
زلزله بم به عنوان سرآغاز ايجاد تحوالتى عظيم در 
برخى حوزه  هاى مرتبط با كاهش خطرپذيرى لرزه اى و 
بهبود مديريت بحران در كشور شناخته مى  شود. بعد 
ــطوح مختلف  از رخداد اين زلزله اقدامات زيادى در س
حاكميتى تا مردمى براى مواجهه با زلزله هاى احتمالى 

ــت-  آينده صورت گرفت. به عنوان مثال تدوين سياس
هاى كلى نظام براى پيشگيرى و كاهش اثرات سوانح 
ــناد  ــاى ايمنى در برابر زلزله در اس ــا توجه به ارتق و ي
ــاله كشور و حتى  ــتى نظام و برنامه  هاى پنج س باالدس
ايجاد سازمان مديريت بحران كشور همگى از تاثيرات 

ــور حكايت دارند.  زلزله بم بر مجموعه حاكميتى كش
ــبى حوزه  هاى  ــه عليرغم اين تحوالت و بهبود نس البت
ــك زلزله، هنوز  مختلف مرتبط با موضوع كاهش ريس
ــتا مى بايست برنامه  ريزى و  اقدامات زيادى در اين راس
ــتار به طور  ــرا گردند كه برخى از آنها در اين نوش اج
ــد. انجام اين اقدامات  ــاره قرار گرفتن اجمالى مورد اش
ــگيرى و  ــرح هاى جامع پيش ــدون تهيه و اجراى ط ب
ــت و  ــى الزم را نخواهند داش مديريت بحران اثربخش
ــطوح دولتى تا  ــئوالن كشور در س ــت مس ضرورى اس
شهردارى ها نسبت به تدوين و اجراى چنين طرح هايى 
با مشاركت نهادهاى علمى و تحقيقاتى كشور اقدامات 
الزم را در اسرع وقت به عمل آورند تا امكان دست يابى به 
ــورى ايمن در برابر زلزله تا افق چشم انداز جمهورى  كش

اسالمى ايران (1404) فراهم گردد.
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پیش یابى زمین لرزه بم با معرفى شبکه عصبى خود سازمان یافته کوهونن 
(Kohonen)

در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبى نگاشت خود سازمان یافته کوهونن (SOFM) نشان داده شد که 
ــاى چند روز اول در منطقه مى توان در مقیـاس محلى تمرکز پس لـرزه هاى آینده را  ــا تعیین محل پس لرزه ه ب
پیش بینى نمود. از آنجا که پس از وقوع زمین لرزه هاى بزرگ در منطقه، پس لرزه هاى بزرگ بعدى خسارات قابل 
توجهى ایجاد مى کند به منظور جلوگیرى از خسارات جانى و اقتصادى با استفاده از این روش جدید با دقت و 

انعطاف زیادى تعداد و شکل خوشه ها از رخداد آینده را مى توان در محل پیش بینى کرد. 
پس لرزه ها معموالً پس از لرزه اصلى در منطقه حادث می شود و تعداد میانگین آنها با زمان به شکل نمایى 
ــرایط زمین شناسى و بزرگاى زمین لرزه ها بستگى  ــیارى نظیر ش کاهش مى یابد. به طورى که به پارامترهاى بس
ــد. یه طورى که نرخ پس لرزه ها را به صورت  ــال 1894 در ژاپن مطرح ش دارد. ویژگى اصلى پس لرزه ها در س
نمایى نشان مى دهد؛ اما، تاکنون رابطه اى مبین نحوه توزیع مکانى پس لرزه ها مطرح نشده است. در این تحقیق، 
ــازمان یافته کـوهونن (Kohonen) سعى در پیش بینى  ــبکه عصبى خـود س نگارنده براى اولیـن بار با معرفى ش

مکانى و یافتن ارتباط جغرافیایى بین مکان پس لرزه ها کرده است. 
ــاس تقابل درونى و تاثیر اجزاى همجوار، موقعیت مکانى آینده خود  پس لرزه ها در فرایند ایجاد، تنها براس
ــین آن و  ــاس موقعیت پیش را تغییر مى دهند. مانند یک حجم محدود گاز که موقعیت آینده هر مولکول براس
ــود. در این روش، فرایند جایگزینى نرخ یادگیرى با  ــى از برخورد با دیگر مولکول ها تعیین مى ش نیروهاى ناش
ــانده است که در آینده  ــاله را به حوزه فازى کش ــتفاده از روش Fuzzy C-Mean مس تابع عضویت فازى و با اس
 Fuzzy  ــتفاده از روش ــد. جایگزینى نرخ یادگیرى با تابع عضویت فازى و با اس این تحقیقات پیگیرى خواهد ش

C-Mean مساله را به حوزه فازى کشانده است که در آینده این تحقیقات پیگیرى خواهد شد. 
ــخیص مکان پس لرزه هاى  ــکیل مى دهد، تش با توجه به اینکه اکثراً پس لرزه هاى بزرگتر ورودى اول را تش
ــلش که براى  ــتفاده از آن اطالعاتى در مورد ابعاد گس ــت که مى توان با اس کوچکتر از این نظر حائز اهمیت اس

تخمین سطح گسیختگى بررسى مى شود، به دست آورد. 
ــده در مورد شبکه عصبى SOFM عالوه بر آنکه بهبود قابل توجهى  ــى هاى تئورى و عملى انجام ش با بررس
در نرخ خطا در زمان همگرایى و قدرت تصمیم در مرز خوشه ها را فراهم مى آورد، مى تواند فرایندهاى یادگیرى 

و شناسایى را حتى در فضاهاى ورودى نامناسب میسر مى سازد.
الزم به توضیح است که این الگوریتم داراى دو نقص عمده مى باشد:

1- نقاط انتخابى بشدت وابسته به شرایط اولیه هستند که براى حل این مساله مى توان نقاط اولیه را به صورت 
تصادفى از میان مجموعه داده هاى بردار ورودى انتخاب کرد. 

2- هر ورودى صرفاً یکى از نقاط مراجع را تحت تاثیر قرار مى دهد. 
ــط کوهونن، بزدك و ساکورا با ابداع شده، نشان  ــه یابى نظیر LVQ2 که به ترتیب توس روش هاى مختلف خوش
ــته از روش ها، عواملى همچون شکل، تداخل و تعداد خوشه ها نقش بسیار مهمى در  ــت که در این دس داده اس

صحت خوشه یابى دارند.
ــت فرایند یادگیرى و شناسایى بسیار قوى  ــه یابى به روش SOFM که در این پژوهش به کار رفته اس در خوش

است؛ به طورى که حتى در فضاى نامناسب ورودى محیط را شناسایى مى کند. 
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ــیدن  ــت و تالش در رس ــده اس امروزه مفاهیم جدید دیگرى نظیر انتروپى فازى (Fuzzy Enrtropy) تعریف ش
ــه دارد. در واقع، انتروپى یک بردار مرجع، تابعى از  ــل براى مجموع انتروپى ها روى فضاى ورودى ادام ــه حداق ب
سطح و پوشش (Coverage) آن در فضاى ورودى و میزان تداخل آن با بردارهاى مرجع مجاور مى باشد؛ اما در 
ــه ها قابل  ــه یابى به روش SOFM همچنان نرخ خطاى زمان همگرایى و قدرت تصمیم گیرى در مرز خوش خوش

تحسین است. 
براى تعیین مکان پس لرزه باید دانست که اثرهاى جانبى بسیارى نظیر کاهیدگى و شرایط متنوع زمین شناسى 
ــبکه  ــمه را تحت تاثیر قرار مى دهند. در این پژوهش با توجه به اینکه ش ــرایط محیطى، خواص ذاتى چش و ش
ــت، صرفنظر از هر گونه تصحیح، بردار  ــمندى براى متغیرهاى بردار ورودى اس عصبى SOFM ابزار قوى و هوش
ــت. در واقع نگاشت هاى پریود کوتاه که براى محاسبه  ــده اس ورودى همان، طول و عرض جغرافیایى انتخاب ش
مکان پس لرزه ها به کار رفته اطالعات مفید بسیارى از مکانیزم چشمه و پارامترهاى زمین شناسى در آن لحاظ 
شده است. خطاهایى در محاسبه مکانیابى پس لرزه وجود دارد که شبکه عصبى به شکل هوشمند شرایط لحظه 

اى و مکانى را مورد توجه قرار مى دهد. این الگوریتم داراى دو نقص عمده مى باشد:
1- نقاط نهایى، بشدت وابسته به شرایط اولیه هستند و براى پس لرزه هایى که بسیار محلى است جوابگوست.

ــه ها نقش عمدهاى در طبقه بندى کننده ایفا مى کند. نتایج تجربى نشان مى دهد  ــکل، تعداد و مرز خوش 2- ش
که چگونه یک افراز نامناسب از فضاى ورودى ممکن است عمل طبقه بندى را مختل سازد.

ــردار P، اختالف دو بردار  ــا وررودى ب ــپس ب ــبکه یک مقدار اولیه به خود مى گیرند. س ــدا وزنه هاى ش ابت
ــبت به حالت قبل  ــت آمده نس ــت آمده و مقدار وزنه هاى جدید که به اندازه P-Wold به دس (P-Wold) به دس
ــد و از الگوریتم  ــته باش ــود. هرگاه تعداد n بردار، Pn….P1 وجود داش تعدیل پیدا کرده و به بردار نزدیک می ش
مذکور براى آموزش وزنه ها استفاده شود، مى توان نتیجه گرفت که بعد از تعداد مراحل کافى، وزنه ها یک بردار 
ــت که بر  ــک نماینده براى کلیه Pi ها عمل کند. البته باید توجه داش ــت که مى تواند به عنوان ی ــد داش خواهن
ــت که تعداد مناسب نماینده  ــب بردارهاى ورودى Pi براى حفظ کلیه اطالعات با انتخاب نماینده، الزم اس حس

براى وزنه ها انتخاب شود.
تعداد بیشمارى الگو وجود دارد و با توجه به وضعیت الگوها و مقادیر اولیه، هیچ گاه در طول مراحل تکرار 
ــد، در هر مرحله تکرار ورودى Pi تنها با  ــتر از یک باش ــوند؛ چرا که هرگاه تعداد نماینده ها بیش تعدیل نمی ش
ــمت خود نزدیک مى کند؛ لذا، اگر مقادیر  ــک به خود ارتباط پیدا کرده و طبق رابطه، آن را به س ــده نزدی نماین

اولیه نامناسب انتخاب شوند، مشکل Dead Point در آموزش آشکار مى گردد. 
ــبکه عصبى خود سازمان یافته (Self Organizing Feature Maps) در طبقه بندى الگوها در حقیقت یک  ش
فرایند خوشه یابى است که بردارهاى ورودى را به یکى از خوشه هاى یادگیرى شده در فضاى چند بعدى نسبت 
مى دهد. مراکز بردارهاى این انتخاب بر مبناى فاصله بردار ورودى از مرکز ثقل خوشه ها شکل مى گیرد و تعریف 
فاصله نیز با توجه به نوع الگوریتم یادگیرى ممکن است به صورت اقلیدسى و یا غیراقلیدسى صورت پذیرد. ایده 

اصلى این روش از مکانیزم مغز انسان در نگاشت هاى فضایى گرفته شده است.
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پیش یابى توزیع مکانى پس لرزه هاى زلزله بم ایران (2003) و زلزله 
چنگدوسیچوان چین (2008) با استفاده از شبکه هاى عصبى مصنوعى

ــران (2003) و زلزله چنگدو  ــى و روند پس لرزه هاى زلزله بم ای ــه براى پیش یابى توزیع مکان ــن مقال در ای
ــت. به طورى که با استفاده از شبکه  عصبى  ــبکه  عصبى کوهونن استفاده شده اس ــیچوان چین(2008) از ش س
ــا تعیین محـل پس لـرزه هـاى چند روز اول در منطقه مى تـوان در مقیـاس محلى، کـانون تمـرکز  ــن و ب کوهـون

پس لرزه هاى آینده را پیش یابى نمود. 
 ،(SOFM) شبکه هاى عصبى و مدل هاى بدون مربى، به طور اخص، شبکه  عصبى خود سازمان یافته کوهونن
قادر به خوشه یابى زلزله هاى مشابه در یک طبقه یا دسته است. یه طورى که مى تواند همبستگى میان داده ها 
را کشف کند. در خوشه یابى به روش شبکه  عصبى کوهونن که در این مقاله به کار رفته است، فرآیند یادگیرى 
ــیار قوى است.خوشه بندى ابزارى براى کشف ساختار داده ها است که برخالف اغلب روش هاى  ــایى، بس و شناس

آمارى نیازى به فرضیات زیاد ندارد. 
ــارات قابل توجهى  ــا که پس از وقوع زمین لرزه هاى بزرگ در منطقه، پس لرزه هاى بزرگ بعدى خس از آنج
ــتفاده از روش  بکار رفته در این مقاله،  ــارات جانى و اقتصادى با اس ایجاد مى کنند، به منظور جلوگیرى از خس

مى توان با دقت و انعطاف زیادى تعداد و شکل خوشه هاى پس لرزه هاى آینده را در محل پیش یابى نمود.
ــکل  ــوند و تعداد میانگین آنها با زمان به ش پس لرزه ها معموالً پس از لرزه اصلى در منطقه حادث می ش
ــى و بزرگاى زمین لرزه   ــرایط زمین شناس ــیارى نظیر ش ــى کاهش مى یابد. به طورى که به پارامترهاى بس نمای
بستگى دارد. امرى (1984) پس لرزه ها را در ژاپن مطالعه کرد و یک رابطه تجربى براى فعالیت پس لرزه ها به 

صورت رابطه (1) ارائه کرد.

  
pCt

ktR
)(

)(
+

=
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ــه مقدار ثابت، مقدار P از  ــند. ازاین س  در رابطه باال R(t) نرخ رویداد پس لرزه ها و C,K,P مقادیر ثابت  مى باش
همه مهمتر است زیرا نرخ پس لرزه ها را به صورت  نمایى نشان مى دهد.

معروفترین روش براى مطالعه پس لرزه ها، جمع آورى پس لرزه ها با استفاده از پنجره مکانى- زمانى نسبت 
.(Baiesi and Paczuski, 2004) به تکان اصلى است

ــت. در این مقاله با معرفى شبکه  ــده اس اما تاکنون رابطه اى مبین نحوه توزیع مکانى پس لرزه ها مطرح نش
عصبى خود سازمان یافته کوهونن سعى در پیش یابى ارتباط جغرافیایى بین مکان پس لرزه ها شده است.

ــه یابى آنها یکى از مسائل مهم و پیچیده در زلزله شناسى است.  ــایى الگوى توزیع پس لرزه ها و خوش شناس
آنچه که این امر را دشوار مى سازد، ساختار متنوع موجود در منطقه مورد مطالعه و ماهیت تصادفى و غیرقطعى 
ــت. از این رو الزم است که مفاهیم روش هاى آمار و احتماالت، فرآیندهاى تصادفى و  ــیگنال هاى لرزه اى اس س
ــوند. تکنیک خوشه (clustering) ابزار مهمى در حوزه  ــیگنال، براساس این موضوع به کار گرفته ش پردازش س
ــت و در بسیارى از مباحث زلزله شناسى کاربرد  ــخیص الگوهاى لرزه اى اس تجزیه و تحلیل داده هاى زلزله و تش
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دارد. از جمله این کاربردها مى توان به تشخیص پیش نشانگرهاى لرزه اى توسط عالمه زاده و عباسى (2008) 
اشاره کرد.

1-  الگوریتم یادگیرى شبکه  عصبى کوهونن 
الگوریتم یادگیرى شبکه  عصبى کوهونن به شمار زیر است:

1-راه اندازي:
مقادیر تصادفی براى بردار وزن هاي اولیه wj(0) انتخاب کنید. تنها شرط در این انتخاب این است که wj(0) براي  
ــبکه است. مطلوب است که اندازه مقادیر  ــد. که در آن l تعداد کل نرون هاي موجود در ش j=1,2,…,l متفاوت باش

اولیه وزن ها را کوچک انتخاب کنیم.
2-نمونه برداري:

بردار x را به طور تصادفی از فضاي ورودي انتخاب می کنیم.
3- انتخاب نرون برنده:

ــی را که داراي کمترین فاصله  ــبکه را با بردار ورودي x اندازه می گیریم و آن نرون ــی نرون هاي ش فاصله اقلیدس
اقلیدسى با بردار ورودي باشد (مطابق فرمول 3)، به عنوان نرون برنده i(x) انتخاب می کنیم

 
l1,2,...,j,jwx

j
minargi(x) =−=

                                                                           (3)
4-تنظیم وزن نرون برنده و نرون هاي واقع در همسایگی آن:

در این مرحله وزن سیناپتیکی نرون برنده و نرون هاي واقع در همسایگی نرون برنده را طبق فرمول (4) تنظیم 
می کنیم

                                                                 (4)

ــت که نرون برنده در مرکز آن قرار دارد. هر  ــایگی اس که در آن η(n) پارامتر نرخ یادگیري و hj,i(x)(n) تابع همس
دو پارامتر نرخ یادگیري و تابع همسایگی در طی یادگیري، براي نتایج بهتر به طور دینامیکی تغییر می کنند.

5-ادامه:
رفتن به مرحله 2 تا اینکه هیچ گونه تغیرات قابل توجهی در نقشه مشخصات مشاهده نشود.

2-  نقشه مشخصات شبکه  عصبى کوهونن
هنگامی که الگوریتم شبکه  عصبى کوهونن همگرا شد،  نقشه مشخصات محاسبه شده بوسیله این الگوریتم، 
ــط مجموعه بردارهاي وزن  ــه مشخصه Ф، که توس ــان می دهد. نقش ــخصات آماري مهم فضاي ورودي را نش مش
ــود، نشانگر یک تبدیل غیرخطی مى باشد که فضاي  ــیناپتیکی {wj} در فضاي خروجی A نمایش داده می ش س

ورودي را به سوي فضاي خروجی نگاشته می کند. 
اگر توپولوژي شبکه عصبى کوهونن یک بعدي باشد، هر نرون با دو نرون مجاور خود همسایه است. بنابراین 
در نقشه مشخصات، بردار وزن هر نرون (که به صورت یک نقطه در فضاى خروجى نمایش داده می شود) به دو 
نرون مجاور خود وصل می شود. در نهایت نقشه مشخصات به شکل یک خط مارپیچ به دست می آید که منحنى 
ــایه  ــد، هر نرون با چهار نرون مجاور خود همس ــبکه عصبى کوهونن دو بعدي باش پینو نام دارد. اگر توپولوژي ش
ــه مشخصات، بردار وزن هر نرون (که به صورت یک نقطه در فضاى خروجى نمایش داده  ــت. بنابراین در نقش اس
مى شود) به چهار نرون مجاور خود وصل می شود. در نهایت نقشه مشخصات به شکل یک تورى به دست می آید.

ــى            ــواص مهمی دارد که در ادامه آنها را بررس ــخصه Ф خ ــه مش ــده در باال نقش با توجه به مطالب گفته ش
مى کنیم.

(n))jw(n)(xi(x)j,η(n)h(n)jw1)(njw −+=+
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1-تقریب فضاي ورودي 
ــت میدهد. در واقع هدف اصلی الگوریتم  ــخصه Ф تقریب قابل قبولی از فضاي ورودي X به دس ــه مش نقش
شبکه عصبى کوهونن، ذخیره سازي مجموعه بزرگی از بردارهاي ورودي x به کمک یافتن مجموعه کوچکتري 

از بردارهاي مرجع wj و به تبع آن تقریب کردن فضاي ورودي اولیه است.
2-مرتب سازي توپولوژیکی 

ــه مشخصات Ф که توسط الگوریتم شبکه عصبى کوهونن محاسبه شده است، در جهتی مرتب سازي   نقش
مى شود که موقعیت فضایی یک نرون در شبکه، متعلق به یک مشخصه از الگوهاي ورودي است. خاصیت مرتب 
سازي توپولوژیکی نتیجه مستقیم معادله (4) است که بردار وزن نرون برنده (wi) و بردار وزن نرون هاي همسایه 

(wj) را مجبور به حرکت در راستاي بردار ورودي x می کند.

پیش یابى مکان پس لرزه هاى زلزله2003 بم ایران 
زمین لرزه روز جمعه 82/10/5 بم در مختصات جغرافیایى58/3 درجه شرقى و 29 درجه شمالى با بزرگاى 
ــل شناخته شده بم، با عمق کانونى حدود 8 کیلومتر  ــتاورى  Mw=6/5 رخ داد. این زمین لرزه در امتداد گس گش

رخ داد.
ــاس جدول 1، رو مرکز و پس لرزه هاى زلزله سال 2003 بم ایران را که از سایت اینترنتى  ــکل 2 بر اس ش
پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله استخراج شده اند نشان مى دهد. براى پیش یابى مکان پس 
ــه روز اول، بدون هر گونه  ــرزه هاى آینده در منطقه زمین لرزه بم، از طول و عرض جغرافیایى پس لرزه هاى س ل
تصحیحى، به عنوان ورودى شبکه عصبى کوهونن دوبعدى (9×9 نرون) استفاده شده است. یه طورى که شبکه  
عصبى کوهونن پس از تکرار محاسبه مکان  پس لرزه ها و پس از تنظیم وزن هاى خود، نقشه مشخصات مربوطه 
ــه هاى پس لرزه هاى آینده را (که همان وزن هاى نهایى  ــکلى هوشمندانه مکان خوش ــکیل مى دهد و به ش را تش
نرون هاى شبکه هستند) پیش یابى مى کند. در شکل (2)، رومرکز پس لرزه هاى واقعى رخ داده پس از زلزله بم 
با عالمت قرمز رنگ و رومرکز پس لرزه هاى پیش یابى شده توسط شبکه عصبى کوهونن دوبعدى (9×9 نرون) 

با عالمت آبى رنگ نشان داده شده اند.
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 کاهندگی امواج کدا در ناحیه بم

امواج کداي زمین لرزه هاي محلی (Δ<100 km) از ترکیب و روي هم قرارگرفتن امواج حجمی به عقب پراکنش یافته به 
سبب توزیع وگسترس تصادفی ناهمگنی هاي موجود درپوسته وگوشته باالیی، حاصل می گردند. دو روش با عناوین روش تک 
پراکنش به عقب و روش پراکنش چندگانه (Multiple Scattering) براي مطالعه امواج کدا بکار می روند. در مدل تک پراکنش 
به عقب فرض بر ضعیف بودن فرایند پراکنش می باشد. این روش براي زمین لرزه هاي محلی که داراي زمان سپري 
ــند بکار می رود. در مدل پراکنش چندگانه که پراکنش فرایندي  ــده (Lapse-Time)  کمتر از 100ثانیه می باش ش
ــود، براي زمین لرزه هاي ناحیه اي و دورلرزه با زمان سپري شده حـدود 100 ثانیـه کاربرد  قوي درنظرگرفتـه میش
ــپري شده کمتر از 100  ــالـه امواج کـداي زمین لرزه هاي محلی داراي زمان س دارد. با توجـه به اینکـه در ایـن رس
ثانیه می باشند، براي محاسبه Qc ازروش تک پراکنش به عقب استفاده شده است. Qc براى هر نگاشت فیلتر شده 
  ws tt2 ∆+ ــتفاده از پنجره زمانى 2ts تا  و درهر فرکانس مرکزى به کمک برازش میانگین کمترین مربعات و با اس
∆wt پنجره زمانى سپرى شده و شامل مقادیر 20، 30، 40، 50 و 60  ثانیه از زمان واقعى زلزله به دست مى آید که

ثانیه مى باشد. 
∆wt  متغیر از20 تا60 ثانیه) براى مناطق جیرفت،  مقادیر Qc براى پنجره هاى زمان سپرى شده کوتاه تا بلند (
ــپري شده و عمق، مورد آزمایش  ــى و تحقیق تغییرات کاهندگى امواج لرزه اى با زمان س زرند و بم به منظور بررس
قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی وابستگی مقادیر Qc به زمان سپري شده (Lapse Time) به منظور مطالعه 
تغییرات Qc با عمق، مقادیر Qc براي زمانهاي سپري شده متفاوت با پنجره هاي زمانی20، 30، 40، 50  و60 ثانیه 
محاسبه شده است. مقادیر Qc درشرق ایران مرکزي، براي پنجره هاي زمانی20 تا60 ثانیه به ترتیب از مقـدار 99 
ــراي جیـرفت، 83 تا 118 براي زرند و 67 تا 113 براي بم تغییـر می کنند. با تـرکیب تمام اطالعات  ــا 136ب ت
ــت هاي شبکه هاي لرزه نگاري بم در تمام زمان هاي سپري شده، تغییرات مقادیر Qc با زمان سپري شده  لرزه نگاش

براي منطقه به دست آمده است.  

Title:                Estimation of coda wave attenuation in East Central Iran
Type:           Journal - Paper
Published in:  Journal of Seismology 
Year:         
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کاهندگی امواج حجمی  و رابطه فرکانسی در ناحیه بم

روش نرماالیزکداي بسط یافته براساس تناسب بین دامنه طیفى امواج کدا و دامنه طیفى امواج P و S که درکانون 
زلزله تولید می شوند، مى باشد. در این روش که روش نسبت تک ایستگاهی نیز نامیده می شود، از نسبت ماکزیمم 
ریشه میانگین مربعی (RMS) دامنه امواج P و S به دامنه امواج کدا براي یک پنجره زمانی ثابت دریک ایستگاه استفاده 
می شود. دامنه امواج P و S که توسط دامنه امواج کدا نرماالیز و براي گسترش هندسی تصحیح می شوند، برحسب 
فواصل رومرکزي تعدادي از زمین لرزه هاي ثبت شده دریک ایستگاه و یا یک زمین لرزه ثبت شده در چندین ایستگاه 
در فواصل متفاوت رسم می شوند. این روش باعث حذف اثرات چشمه و سایت می گردد زیرا امواج P و S و نیز امواج 
کداي ثبت شده حاصل ازیک زمین لرزه دریک ایستگاه داراي اثرات چشمه و سایت یکسان می باشند. با توجه به اینکه 

دراین روش از امواج مسقیم حجمی استفاده می شود، اثرات ناشی از پراکنش نیز در این روش حذف می شوند.
Qp تقریبا مشابه مراحل محاسبه Qc می باشند. براي این منظور از روش نرماالیز 

Qs و 1-
مراحل آنالیز و محاسبه 1-

کـداي بسط یـافته که توضیح آن در بخش هاي قبل بیان شده، استفاده شده است. در ابتدا نگاشت هاي حـاصل از 
زمین لرزه هاي محلی در فرکانس هاي مرکزي 1/5، 3، 6، 12 و 24 هرتز با استفاده از فیلتر میان گذر باترورث مرتبه 
چهار فیلتر می شوند. ریشه میانگین مربعی دامنه امواج P و S درهرباند فرکانسی، براي پنجره زمانی 5/12 ثانیه محاسبه 
می شود. سپس ریشه میانگین مربعی دامنه امواج P و S توسط ریشه میانگین مربعی دامنه امواج کدا در همان نگاشت 
نرماالیز می شوند. طول پنجره زمانی انتخاب شده براي امواج کدا همانند پنجره زمانی انتخاب شده براي محاسبه ریشه 
ــه میانگین مربعی نرماالیز شده دامنه امواج P و S به عنوان تابعی از   ــد. ریش میانگین مربعی دامنه امواج P وS می باش

فاصله هاي رومرکزي زمین لرزه هاي استفاده شده رسم می شوند. 
براي برآورد Qp  و Qs  لرزه نگاشت هـاي زمین لرزه هاي محلـی مورد استفاده قـرار گــرفتند و از روش 
ــط یافته (Extended Coda-Normalization Method)، استفاده شده است. دراین روش  نرماالیـز کـداي بس
ــوند، استفاده شده  ــط امواج کدا نرماالیز می ش از کاهش ماکزیمم دامنه امواج P و S با فاصله کانونی که توس
است. براي برآورد ضریب کیفیت امواج حجمی از تعداد 53 زمین لرزه محلی ثبت شده در 39 ایستگاه لرزه نگاري 
ــی وابستگی فرکانسی کاهندگی امواج حجمی P و S  با مطالعه  نگاشت هاي  ــتفاده شده است. به منظور بررس اس
ــی براي سه ناحیه جیرفت، زرند، بم و کل  ــی فیلتر شده اند، روابط فرکانس ــده که در پنج باند فرکانس ثبت ش

ــت: ــده اس ــرق ایران مرکزي ارائه ش منطقه ش

مقادیر به دست آمده Q در فرکانس هاي مختلف نشان می دهند که این پارامتر به فرکانس وابسته و مقادیر آن با 
افزایش فرکانس، افزایش می یابند. پارامترهاي Q و n میتوانند به عنوان پارامترهاي تکتونیکی منطقه شناخته شوند، 
به طوریکه مناطق بافعالیت باالي لرزهاي داراي مقادیر کم Q و مقادیر باالي n می باشند. مناطق آرام لرزه اي داراي 

مقادیر باالتر Q وکمتر n در مقایسه بامناطق فعال لرزه اي می باشند.
مقادیر Q و روابط فرکانسى به دست آمده نشان مى دهـد که این ناحیه جزء مناطق با ناهمگنى باال و نیز فعالیت 

Q
p

-1 = (25±3)´10-3 f (–0.99±0.04) Q
s
-1 = (19±2)´10-3 f (-1.02±0.06) براي کل منطقه شرق ایران مرکزي
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تکتونیکى باال مى باشد. نتایج به دست آمده همچنین بیانگر این مطلب هستند که کاهندگى در بم در مقایسه با زرند 
و جیرفت باالتر است چنانکه آثار خرابى هاى زمین لرزه هاى 2003 بم و 2004 داهوئیه زرند موید این نکته مى باشند.

Title:                  Attenuation of high frequency P and S waves in the crust of the East-                 
                         Central Iran
Type:            Journal - Paper
Published in:   Geophysical Journal International 
Year:          
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شبیه سازي زمین لرزه بم با روش  سه بعدي جمع بندي مدها

از روش سه بعدِى نوین که پیش از این تا محدوده ى فرکانسى پایین (1 هرتز) مورد استفاده قرار گرفته 
بود به کار برده شد تا زمین لرزه بم را شبیه سازى نماییم. این روش براى اولین بار در ایران مورد استفاده قرار 
گرفته و براى اولین بار تا محدوده فرکانسى باال (6 هرتز) بسط داده شده است که نتایج آن به وضوح نشان 
از بهبود کیفیت نگاشت هاى مصنوعى در حالت سه بعدى دارد. در اینجا با استفاده از «روش مجموع مد و 
ردگیرى پرتو»در کنار تخمینWKBJ، موج لرزه اى از چشمه تا گیرنده انتشار داده مى شود و در طول مسیر 
ــوند. ساختار سه بعدى از کنار  ــه بعدى تولید مى ش بر مبناى مدهاى امواج لرزه اى که بر پایهى مدل هاى س
هم چیدن مدل هاى یک بعدى در فضاى کار به دست مى آید. در اینجا براى کار از شبکه بندى مستطیلى 
ــاختارى نامتجانس در یک آرایه منظم کنار هم چیده شده تا ساختار  ــتفاده شده و تعداد زیادى مدل س اس
ــکل دهند و از طرفى تخمین WKBJ را نیز برآورده سازند. به ساختار سه بعدى یک مرجع  ــه بعدى را ش س
ــود که در امتداد طول جغرافیایى و عرض جغرافیایى گسترش یافته است. براى  ــبت داده مى ش کارتزین نس
ــرعت فاز و کاهندگى فاز با استفاده از درونیابى دو طرفه به دست داده مى شود. این دو  ــبکه، س هر گره از ش
پارامتر با استفاده از متوسط وزن دارى از مقادیر گوشه ى سلولى که گره در آن قرار گرفته محاسبه مى شود. 



69

شبکه مورد نظر به گونه اى در نظر گرفته شده که تخیمن WKBJ در آن صادق باشد که یعنى پله ى شبکه 
به میزان بیشترین مقدارى (10 کیلومتر) انتخاب شده که گرادیان تغییرات جانبى پارامترهاى االستیک که در هر 

نقطه از شبکه ویژگى ساختارها را معرفى مى کند، در مقایسه با طول موج کوچک باشند. 
ــازى براى دو ایستگاه ابارق  ــش منطقه اى مدل سه بعدى ما قادر به اجراى روش شبیه س ــاس پوش بر اس
ــرعت و جابه جایى به عنوان پارامترهاى حوزه زمان جنبش  ــتاب، س ــتگاه ش و محمدآباد بوده ایم. براى هر ایس
نیرومند و طیف پاسخ به عنوان پارامتر مهم حوزه فرکانس محاسبه شده است. محاسبات در دو حوزه از فرکانس 
ــت. منظور از فرکانس پایین محدوده 1 هرتز بوده و منظور از فرکانس باال محدوده 6  ــده اس باال و پایین اجرا ش
هرتز مد نظر بوده است. در این رساله براى اولین بار محاسبات بر اساس این روش در محدوده فرکانس باال به 
ــده است. براى هر مولفه در هر ایستگاه  ــتفاده در فرکانس هاى باال بهبود داده ش اجرا در آمده و روش براى اس
ترکیب کاملى از مدل سازى یک بعدى، دوبعدى و در نهایت سه بعدى به اجـرا در آمده تا نشـان دهیم روش هـاى سه 
بعدى چگونه به ساخت و رسیدن به بیشینه ویژگى ها کمک مى کند. شکل 2 نگاشت هاى مصنوعى و مشاهده 
تولید شده بر این مبنا را براى هر دو ایستگاه ابارق و محمدآباد براى هر دو فرکانس 1 و 6 هرتز نشان مى دهند.

D Modal Summation-Ray Tracing Strong Motion Simulation of Bam   
                         Earthquake
Type:           Conf - Paper
Published in:   
Year:          
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 شبیه سازى جنبش نیرومند زمین و پهنه بندى خطر لرزه اى براى ناحیه
 زلزله زده دى ماه 1382 بم 

 :56 :56 GMT) در ساعت 5 و 26 دقیقه و 56 ثانیه Mw 6/5 در تاریخ 5 دى ماه 1382زمین لرزه اى با بزرگاى
ــرقى کرمان واقع است به شدت لرزانـد. این زمین لرزه به عنوان نخستین  ــهر تاریخى بم را که در جنوبش 1) ش
ــده توسط استاندارى  ــر ش ــات منتش ــد. در اثـر این زمین لرزه بنابر آخرین گزارش رویـداد در ناحیه بم مى باش
کرمان 31827 نفر کشته و 17500 نفر مجروح گردیدند. شهر تاریخى بم در اثر این زمین لرزه به شدت آسیب 
دید. در اثر این زمین لرزه 24283 واحد شهرى، 10145 واحد روستایى و 3326 واحد تجارى تخریب گردید. 
ــهرى، 12252 واحد روستایى، 525 واحد تجارى و 141 واحد صنعتى خسارت وارد  همچنین به 976 واحد ش
گردید. ارگ تاریخى بم به عنوان بزرگترین بناى خشتى و گلى دنیا با قدمت بیش از 2000 سال در اثر این زمین 
لرزه تخریب گردید. این بنا چندین بار در طى تاریخ به صورت جزئى تعمیر شده است که نشان دهنده این واقعیت 

است که در بم رویداد تاریخى طى عمر بیش از 2000 سال آن رخ نداده است.
زمین لرزه دى ماه 1382 بم توسط 27 شتابنگار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به ثبت رسید. بیشینه 
شتاب براى دو مولفه افقى 775 و 623 سانتیمتر  بر مجذور ثانیه و بیشینه شتاب قائم 992 سانتیمتر بر مجذور 
ــید. شتاب قائم ثبت شده در ایستگاه بم بیشترین شتاب قائم ثبت شده در شبکه  ــتگاه بم به ثبت رس ثانیه در ایس

شتابنگارى کشور از سال تاسیس آن در 1353 مى باشد. 
براساس تجزیه و تحلیل امواج SH جنبش نیرومند زمین دو زیر رویداد توسط شتابنگاشت هاى ثبت شده 
تشخیص داده شد. حل صفحه گسل براى زیررویداد مربوط به S1 با استفاده از طیف چهار ایستگاه براى راستا، 
ــده است. راستا، شیب و  ــتاندارد 0/5 تخمین زده ش ــیب و ریک به ترتیب °174، °85 و °170 با خطاى اس ش
ریک براى صفحه گسل زیررویداد  S2   به ترتیب °172، °65 و °110 تخمین زده شده است. خطاى استاندارد 

تخمین 0/18 مى باشد.
حل سازو کار کلى  با در نظر گرفتن طیف امواج SH که شامل هر دو فاز S1 و S2 می شود راستا، شیب و 

ریک به ترتیب °172، °72 و °156 با خطاى استاندارد 0/32 تخمین زده شده است.
ــط NEIC, HRV و مطالعه حاضر جنبش  ــازوکار ارائه شده توس ــده و س باتوجه به پارامترهاى مدل ارائه ش
ــده است. مدل M1  براساس  ــازى ش ــبیه س ــتگاه بم، محمد آباد، آبارق و جیرفت ش نیرومند زمین در چهار ایس
ــده توسط NEIC مى باشد که راستا، شیب و ریک در این مدل به ترتیب °174، °88 و 178°  ــازوکار ارائه ش س
مى باشد. مدل M2  براساس سازوکار ارائه شده توسطHRV  و راستاى شیب و ریک براى این مدل 173°، 63° 
و °164 مى باشد. راستا، شیب و ریک براى مدل M3 که براساس سازوکار به دست آمده از داده هاى شتابنگارى 

مى باشد به ترتیب °172، °72 و °156 درنظر گرفته شده است.
ــار بر روى بیشینه شتاب تاثیر  ــمه زمین لرزه و مسیر انتش ــایت، توپوگرافى، چش ــرایط س درحالت کلى ش
ــتاب براى مدلهاى M2 ,  M1  و M3  در این چهار ایستگاه نشان مى دهد که مدل   ــه بیشینه ش میگذارند. مقایس

M3 سازگارى بهترى نسبت به دو مدل M2 ,  M1  نشان مى دهد.
  M3 ــبیه سازى شده براى مدل ــاهده شده و ش ــازگارى خوبى بین مدت زمان مؤثر مش همچنین مجدداً س
مشاهده مى گردد. بنابراین مدل M3  به عنوان مدل نهایى درنظر گرفته مى شود. همچنین  بین طیف 
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ــده براى میرایى 5٪ مجدداً نشان  مى دهد که مدل M3  بیشترین تعداد  ــخ مشاهده شده و شبیه سازى ش پاس
ــبت به دو مدل M2  , M1 از خود نشان مى دهد.  ــت نس ــتگاه را که  آنها در پریود 1، 2 و 3 ثانیه کمتر اس ایس
ــتا، شیب و لغزش براى این مدل به تریتب  ــود. راس بنابراین مدل M3  به عنوان مدل نهایى درنظر گرفته مى ش
ــازى جنبش نیـرومند و مقایسه آن با رکـوردهاى مشاهده شده نشـان  ــد. شبیه س °172، °72 و °156 مى باش

مى دهد که گسیختگى از عمق 8 کیلومتر جنوب بم شروع و به سمت شمال منتشر شده است. 
ــینه شتاب براى دوره بازگشت 475 و 2475 سال به روش احتمالى  ــلى بم بیش باتوجه به فعالیت زون گس
ــتاب طیفى و طیف خطر یکنواخت براى دوره بازگشت 2475 سال در بم  ــه هاى ش برآورد گردید. همچنین نقش
ــینه شتاب براى دوره بازگشت 475 سال با آنچه نقشه هاى پهنه بندى ارائه مى دهند نزدیک  برآورد گردید. بیش
مى باشد. این بیشینه شتاب براى دوره بازگشت 2475 سال نزدیک به g7/0 مى باشد که باتوجه به شتاب افقى 

ثبت شده در بم نشان دهنده دوره بازگشت باال براى رویداد زمین لرزه ها در این ناحیه مى باشد. 
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گزارش نهایى گسل مسبب زمین لرزه 1382 بم و بررسى دگرریختى هاى 
سطحى ناشى از آن

1- مقدمه 
در صبح روز جمعه، ششم دى ماه 1382، بخشى از جنوب شرقى ایران بر اثر وقوع یکى از وحشتناك ترین 
ــت  ــدت لرزید. این زمین لرزه که در حدود 8 کیلومترى جنوب بم بوقوع پیوس زمین لرزه هاى تاریخ ایران به ش
ــهر بم گردید. تعداد تلفات ناشى از این زمین لرزه حدود 26500 نفر  ــارات بسیار شدیدى در ش باعث بروز خس
ــهر آسیب دیده و یا به کلى ویران گردیده است.  ــاختمان هاى این ش ــده و حدود 85 درصد از س تخمین زده ش
ــطحى این زمین لرزه در محلى به  ــى و مهندسى زلزله کانون س ــگاه بین المللى زلزله شناس طبق گزارش پژوهش
مختصات 29/02 درجه شمالى و58/30 درجه شرقى واقع است. عمق کانونى این زمین لرزه حدود 10 کیلومتر 

و بزرگاى آن Ms =6/5 برآورد گردیده است. 
ــلش سطحى همراه نبوده به سختى مى توان وقوع این  از آنجا که زمین لرزه دى ماه بم به طور واضح با گس
ــاختارى را که مى توان با رویداد این زمین لرزه  ــبت داد. با این وجود، تنها س ــخصى نس ــل مش رویداد را به گس
ــوب گذارى بخش بزرگى از آن  ــلى بم مى باشد که بنوبه خود به دلیل نرخ سریع رس ــت، پهنه گس مرتبط دانس
ــده و یا مانع از رخنمون گسل در سطح زمین گردیده است. با این  ــط رسوبات جوان به کلى پوشیده ش یا توس
ــى از مقاطع این پهنه گسلى شواهدى را  ــهاى هوایى و مشاهدات صحرائى در طول بخش ــى عکس وصف، بررس

آشکار ساخته که داللت بر رویداد زمین لرزه هاى مکرر در طول گسل بم دارد. 
هدف از گزارش حاضر توصیف عوارض ریخت شناختى گسل بم و همچنین معرفى گسیختگى هاى سطحى 
ناشى از زمین لرزه 1382 مى باشد. در پایان براساس تحلیل گسیختگى هاى زمین لرزه اى، حل مکانیسم کانونى 
ــده در رسوبـات کـواترنر، به شنـاسایى گسل مسبب زمین لــرزه بم   ــاهده ش زمین لـرزه بم و جابه جایى هـاى مش

مى پردازیم. 

2- گسیختگی هاى همراه با زمین لرزه 
ــناختى زمین لرزه بم شامل دو نوع گسیختگى سطحى مى باشد. نوع اول آن دسته از ترك ها  اثرات زمین ش
و جابه جایى هایى را شامل می شود که در شرق و شمال شرقى بم گسترش دارد و منطبق بر اثر گسل شناخته 
ــتگى ها در فاصله حدود 5 کیلومترى غرب گسل بم و در جائى که اثرى از  ــند. نوع دیگر شکس ــده بم مى باش ش

گسل در ریخت شناسى دیده نمی شود، مشاهده مى گردد (شکل-1).
ــیختگى هاى مشاهده شده در شرق بم منطبق با قطعه شرقى گسل بم بوده و از جنوب بروات با طولى  گس
حدود 14 کیلومتر به طور ناپیوسته به طرف شمال امتداد دارند (شکل-1). به طورکلى پهنه تغییرشکل زمین 
ــل بم شامل ترك هاى کششى و شکستگى هاى فراوانى است که در طول آنها حرکات  ــرقى گس بر روى قطعه ش
ــى نحوه پراکندگى  ــانتیمتر) قابل مشاهده است. جهت بررس ــیار کوچک (1- 0/5س ــت گرد بس امتدادلغز راس
ــرقى گسل بم، در جنوب جاده بم به بروات در محلى به ابعاد 100 متر در 100  ــیختگى ها بر روى قطعه ش گس
ــد. این بررسى نشان میدهد که طول شکستگى ها از 1 تا  ــیختگى ها و امتداد آنها اندازه گیرى ش متر، طول گس
10 متر متغیر بوده و امتداد عمومى آنها  E20N مى باشد. این مشاهدات بر این موضوع داللت دارد که حرکات 
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ــبتاً وسیعى تظاهر پیدا  ــکل هاى ثانویه (برش هاى ریدل) در ناحیه نس ــرق بم به صورت تغییرش امتدادلغز در ش
کرده است. یکى از جالب ترین عوارض مشاهده شده در شرق بم عبارت از دو گسل عادى با جابه جایى 10-15 
سانتیمتر مى باشد که در مسیر جاده بم به بروات دیده می شود. این  گسلهاى عادى که به طور مورب نسبت 
ــت که گسل مسبب ایجاد  ــت) بم امتداد یافته اند ( N 100 E) بیانگر آن اس به محور اصلى چین خوردگى (تراس

این عارضه یک گسل امتدادلغز راستگرد مى باشد. 
ــکل که شامل شکستگى هاى مویى و کوچک فراوان است به  ــمالى گسل بم، پهنه تغییرش بر روى قطعه ش
ــتگى ها بسیار کم و حدود  ــعت دارد. مقدار جا به جایى بر روى هر یک از این شکس پهناى حدود 2 کیلومتر وس
ــکل دقیقاً بر روى قطعه شمال گسل بم انطباق دارد.  ــد. حد شرقى این پهنه تغییرش ــانتیمتر مى باش 1-0/5 س
 (Mole tracks) ــردگى ــل بم ساختارهاى برشى- فش ــکل در طول این قطعه از گس ــاختار تغییرش مهمترین س
هستند. ارتفاع این ساختارها 8-4 سانتیمتر، پهناى آنها 50-10 سانتیمتر و طول آنها 1/5-1 متر متغیر است. 
به دنبال زمین لرزه بم، یک پهنه گسیختگى پلکانى با الگوى چپ دست در رسوبات آبرفتى جنوب شهر بم، در 
جائیکه هیچ گونه آثار ریخت شناختى مربوط به گسلهاى جنبا دیده نمی شود، بوجود آمد (شکل -1). اگر چه روند 
N 15مى باشد. با  E مى باشد ولى امتداد عمومى این گسیختگى ها E 30N  هریک از این شکستگى ها به طور مجزا
توجه به انحراف این شکستگى ها نسبت به امتداد شمالى- جنوبى گسل مسبب زمین لرزه، مى توان این ساختارها 
را برشهاى ریدل (Reidel Fractures) دانست که در نتیجه حرکت امتدادلغز راست گرد در طول گسل بم تشکیل 
شده اند. حداکثر جابه جایى راست گرد در طول این شکستگى ها حدود 25-20 سانتیمتر مى باشد (شکل -2). 
این پهنه شکستگى که توسط InSAR نیز آشکار گردیده، توسط طالبیان و همکاران (2004) به عنوان 

گسل مسبب زمین لرزه بم معرفى گردیده است. در اینجا الزم به ذکـر است که اگر چه میزان کل جابه 
ــمالى و شرقى بم معادل و یا حتى بیش از میزان لغزش در جنـوب  ــتگى هاى ش جایى در طول شکس
ــایى حد شرقى پهنه وسیع گسیختگى  ــو تنها قادر به شناس ــد ولى تصاویر InSAR از یک س بم مى باش
ــرق بم بر روى آن دیده نمی شود. این موضوع به  ــیختگى ش ــوى دیگر گس ــمال بم بوده و از س در ش
محدودیت استفاده از ماهواره هاى رادار در شناسایى میزان لغزش کم یا جابه جایى هاى کوچکتر از یک 

سانتیمتر ناشى مى شود (ماسونت و همکاران، 1994).
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.  

 

 3- نتیجه گیرى
ــبتا وسیعى به  ــطحى همراه بازمین لرزه دى ماه بم به طور غیر متمرکز پهنه ى نس ــلش س از آنجا که گس
ــل مشخصى  ــتند به گس ــیارى از محققین وقوع این رویداد را نتوانس عرض حدود 5 کیلومتر را در بر گرفت بس
نسبت دهند. با این وجود، تنها ساختار شناخته شده اى را که مى توان با رویداد این زمین لرزه مرتبط دانست، 
پهنه گسلى بم مى باشد که بنوبه خود به دلیل نرخ سریع رسوب گذارى در طول بخش بزرگى از آن، یا توسط 
ــطح زمین گردیده است. با این وصف،  ــده و یا مانع از رخنمون گسل در س ــیده ش ــوبات جوان به کلى پوش رس
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ــاهدات صحرایى در طول بخشى از مقاطع این پهنه گسلى شواهدى را آشکار  ــى عکس هاى هوایى و مش بررس
ساخت که داللت بر رویداد زمین لرزه هاى مکرر در طول گسل بم دارد.

ــید، با این وصف امتداد و نوع حرکت  ــطح زمین نرس ــتقیماً به س ــبب زمین لرزه بم اگر چه مس ــل مس گس
شکستگى هاى ناشى اززمین لرزه (ساختارهاى برشى- فشردگى) در طول گسل بم داللت بر حرکت امتدادلغز 
ــلى بم دارد. همچنین شکستگى هاى برشى ریدل با راستاى N 15 E در جنوب بم  ــت گرد برروى پهنه گس راس
بر جا به جایى راستگرد در طول گسل شمالى- جنوبى بم اشاره دارد (شکل-3). به عبارت دیگر، شکستگى هاى 
همراه با زمین لرزه بم که در شرق، شمال شرق و جنوب بم مشاهده گردیده، همگى ساختارهاى به هم مرتبطى 
ــکل گرفته اند. این موضوع با حل سازوکارزمین لرزه بم (CMT) که بر  ــتند که در امتداد پهنه گسلى بم ش هس

یک حرکت امتدادلغز راست گرد با امتداد N   E 172 داللت دارد نیز منطبق است.
ــکل هاى تجمعى دراز مدت در طول یک  ــتگى بین تغییرش زمین لرزه دى ماه 1382 مثال خوبى از همبس
ــمه مربوط به اینزمین لرزه ارائه نمى دهد. به عبارت دیگر،زمین لرزه ى دى ماه  ــلى و پارامترهاى چش پهنه گس
1382 بم را نمى توان زمین لرزه ى نمونه (Characteristic earthquake) براى گسل بم به حساب آورد. از این 
ـــابه آنچه که در  ــاختى مش ــتر، که قادر به ایجاد عوارض ریخت زمین س رو، وقوع زمین لرزه اى با بزرگاى بیش

ــت.  ــود، در آینده دور از انتظار نیس ــاهده می ش ــى هاى میدانى مش بررس
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میزان ناهمسانگردى سرعت موج لرزه اى در پوسته فوقانى ناحیه بم

رفتار موج هنگام عبور از محیط ناهمسانگرد کامال متفاوت با عبور از یک محیط همسانگرد است. در یک محیط 
ناهمسانگرد یک مؤلفه از موج سریعتر از مؤلفه متعامد آن طى مسیر مى کند. اطالع از خواص ناهمسانگردى سرعت 
ــى علل زمین شناختى آن در الیه هاى مختلف زمین اهمیت ویژه اى در زلزله شناسى و  ــار امواج لرزه اى و بررس انتش
زمین شناسى دارد، زیرا که از طریق مطالعه آن امکان دستیابى به راستاى درز و ترك ها، درجه شکستگى ها، چگونگى 
میدان هاى تنش در منطقه و احتمال حضور سیال در الیه هاى زمین، فراهم مى گردد. مهم ترین عامل ناهمسانگردى 

در پوسته بـاالیى، وجود درز و ترك هاى جهت یافته و فضـاى خالى موجود در سنگ هاست.
در حالت کلـى ناهمسانگردى سرعت امواج لرزه اى با دو پارامتر بزرگى و راستا که به ترتیب با δt و φ نمایش 
ــود، معرفى مى گردد که بزرگى بر حسب ثانیه و راستا بر حسب درجه مى باشد. بزرگى، اختالف زمان  داده می ش
رسید بین دو مؤلفه سریع و کند موج لرزه اى است در حالیکه راستاى ناهمسانگردى، راستاى مؤلفه سریع موج فاز 

مورد نظر از شمال جغرافیایـى در جهت ساعت گرد مى باشد.
براى بررسى ناهمسانگردى سرعت امواج لرزه اى منطقه بم، از 310 لرزه نگاشت سه مولفه اى ثبت شده در شبکه 
موقت 23 ایستگاهى مربوط به زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم استفاده شده است. پس از بررسى نگاشت هاى موجود 
15 ایستگاه از بین 23 ایستگاه که لرزه نگاشت هاى آنها داراى کیفیت بهترى بودند، انتخاب گردیدند.  سپس با انجام 
کنترلهاى اولیه متوجه شدیم که ناهمسانگردى موج تراکمى (P) در داده ثبت شده ناچیز است. بنابراین در پژوهش 

حاضر از روش جدایش فاز Sg موج برشى براى تعیین میزان ناهمسانگردى سرعت موج برشى استفاده شد. 
تحقیق انجام گرفته نشان دهنده این است که در منطقه بم راستاى غالب ناهمسانگردى بین 39 تا 79 درجه 
مى باشد یعنى تقریبا“ از یک روند شمال شرق- جنوب غرب تبعیت مى کند. الزم به ذکر است در سه ایستگاه از 
مجموع پانزده ایستگاه مورد مطالعه راستاى ناهمسانگردى بین 139 تا 166 درجه حاصل شد. عالوه بر آن بزرگى 
ناهمسانگردى به دست آمده حدود 34./. تا 1/. ثانیه مى باشد. دیاگرام راستاى مولفه سریع موج برشى در شکل 

(1) نشان داده شده است.
ــلى بلوك ها) و تعیین منشاء ناهمسانگردى لرزه اى در اطراف  ــتخراج خطواره هاى زمین ساختى (مرز گس اس
ــتگى توپوگرافى، ایزوستازى، ثقلى (بوگر) ناحیه اى و محلى و مغناطیسى صورت  ــهر بم بر اساس توزیع برجس ش



77

ــیختگى را  با آزیموت N, E, NE, NW مى  ــاس تمامى شواهد وجود چهار راستاى گس ــت. در بم بر اس گرفته اس
ــه دسته خطوارگى با راستاى N, NE, NW مطابق با نتایج مطالعات نوگل سادات (1978)  ــنهاد کرد. س توان پیش

ــت. عالوه بر این سه دسته، گسلهاى موازى دیگرى با راستاى خاورى-باخترى عمدتاً با جا به  براى فالت ایران اس
ــایى شده است. تقاطع این خطواره ها سبب تشکیل گره هاى گسلى در راستاى  جایى چپ بر در اطراف بم شناس
ــده است. مشاهدات GPS در خاور ایران نیز نشانگر وجود دسته بندى راستاى بردارهاى  ــل هاى گوك و بم ش گس
سرعت در اطراف رومرکز زمین لرزه بم (به دو دسته رو به سوى شمال و شمال خاور) با توجه به مطالعات ماسون 
ــتاى  ــد. این داده ها حرکت بلوك ها را در مجاورت رومرکز زمین لرزه در دو راس ــکاران (2007) مى باش و هم

خطواره هاى شمال خاورى و شمالى به اثبات مى رساند.
ــازوکار کانونى پس لرزه ها یک سد لرزه اى بزرگ با ناهمگنى محلى لغزش  ــاس س منطقه پس لرزه اى بر اس
محسوب می شود (تاتار و همکاران، 2005). وجود پس لرزه هاى با سازوکار نرمال و معکوس با سطوح نودال موازى 
چهار دسته راستاهاى خطوارگى درگره گسلى بم، نشانگر آزاد شدن انرژى انباشته شده در این سد لغزشى است. 
ــه قطعه اصلى، حاصل عملکرد خطواره هاى  ــل بم به س ــیم گس ــاس نتایج حاصل در این مطالعه تقس براس
متقاطع در این محل با راستاى خاورى- بـاخترى، شمال باخترى و شمال خـاورى است. وجود ناهمسانگردى هـاى 
لرزه اى به موازات این چهار راستا را مى توان به حضور این خطواره هاى گسلى بنیادى نسبت داد. همچنین لغزش 
ــتالغز با راستاى °357 و شیب 88 و ریک 166- و دیگرى یک  ــل مختلف، یکى راس زمین لرزه اى بر روى دو گس
ــتى محض با راستاى °180، شیب °30 و ریک °90 (طالبیان و همکاران، 2004؛ فانینگ و همکاران  ــل تراس گس
ــلى مجزا که در گره گسلى بم تقاطع دارند و سبب انباشتگى تنش  ــته خطواره گس ،2005) را مى توان به دو دس

زمین ساختى شده اند، وابسته دانست. 
از آن جایى که آزیموت محورهاى اصلى تنش در خاور ایران (σ1 , σ2 , σ3) به ترتیب برابر با (325 ,141 ,231)، 
ــت و آزیمـوت محـورهاى اصلى کرنش (ε1 , ε2 , ε3)  بـراى  پالنـژ محـورهـا نیز به ترتیب برابر با (17 ,13 ,1) اس
زمین لرزه با بزرگاى M<7>6 نیز به ترتیب برابر با (131 ,333 ,222) و پالنژ محورها نیز به ترتیب برابر با (6 ,84 ,2) 
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ــاس محور تنش بیشینه در خاور ایران داراى روند شمال خاور- جنوب  ــت (گیلبرت و ویس،1995) بر این اس اس
ــان مى دهد که مقدار پارامتر( φ)  حتى در فواصل مکانى  ــت در حالى که نتایج حاصل از این مطالعه نش باختر اس
ــبت به راستاى σH ناحیه اى تغییر مى کند. راستاى این ناهمسانگردى ها به وضـوح متاثر از راستاى  کوتاه نیز نس

خطوارگى هاى استخراج شده مجاور خود و منطبق بر مرز بلوك هاى ساختارى موجود در منطقه است.
ــده، ناهمسانگردى لرزه اى در اطراف شهر بم وابسته به میدان تنش ناحیه اى  ــواهد ذکر ش بنابراین با توجه به ش
نیست و مى توان آن را به خصوصیات ساختارى وابسته به حضور خطواره ها و برخورد بلوك هاى سنگکره مرتبط 
ــت. این ناهمسانگردى ها خاص زمین درزهاى اصلى که غالباً منطبق بر خطواره هاى مغناطیسى واضح اند،  دانس
ــناختى مانند جهت یافتگى درزه ها،  ــاهده  می شوند. بنابراین وجود ناهمسانگردى در خصوصیات سنگ ش مش
گسیختگى ها و کانى ها در پهنه هاى برشى  و خطواره هاى متقاطع (گره گسلى بم) عامل ناهمسانگـردى لرزه اى 

بم به شمار مى روند.
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Mw=6/6 بررسى پس لرزه هاى زمین لرزه 82/10/5 بم با بزرگى

ــتاوري Mw=6/6 یکی از مخرب ترین زمین لرزه هاى سال هاي اخیر  زمین لرزه 5 دى ماه 1382 بم با بزرگی گش
ایران مى باشد که در استان کرمان روى داد و موجب خرابى شهر بم با حدود 150000 نفر جعیت گردید. شمار تلفات 

ناشى از این رویداد طبیعى به بیش از 26000 نفر مى رسد. اگرچه رویداد چنین زمین لرزه هاى مخرب در کشورمان بى 
سابقه نبوده است  ولیکن بدلیل تعداد باالى قربانیان براى زمین لرزه اى با بزرگى Mw=6/6 که رویدادى چندان بزرگ 

تلقى نمى گردد، زمین لرزه بم یکى از فاجعه انگیزترین زمین لرزه هاى تاریخ ایران محسوب مى شود.
ــکل از 23 ایستگاه سه مولفه اى در اطراف ناحیه  ــبکه اى متش به منظور مطالعه پس لرزه هاى زمین لرزه بم، ش
رومرکزى زمین لرزه بم در هشتم دى ماه، سه روز پس از زمین لرزه اصلى و براى حدود یک ماه، بر پا گردید (شکل 1). 

جهت مطالعه پس لرزه ها
ــبکه لرزه نگارى موقت مورد تحلیل و پردازش  ــط ش ــده توس بیش از 500 زمین لرزه ثبت و مکان یابى ش
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ــده  قرار گرفتند. توزیع مکانى پس لرزه هاى تعیین محل ش
ــبى (تفاضل دوگانه) بر وجود یک بخط شدگى از  بروش نس
ــدوداً 18 کیلومتر که در یک محدوده  ــا به طول ح رویداده
ــد، داللت دارد.   ــده ان ــى حدوداً 15 کیلومترى واقع ش عمق
ــرق رویداد  ــت 10 کیلومترى ش ــا در موقعی ــن رویداده ای
ــده با استفاده از امواج دور لرز و در 5  اصلى تعیین محل ش
ــل بم- بروات واقع می شوند (شکل 2).  کیلومترى غرب گس
ــم قرار مى گیرند که تا  ــهر ب این پس لرزه ها دقیقاً در زیر ش
ــب جهت علت خرابى زیاد  حدودى مى تواند توجیهى مناس

ــد. لرزه خیزى مشاهدهاى ناشى از توزیع پس  این شهر باش
لرزه ها غالباً به اعماق پائین تر از 7 کیلومتر محدود مى گردد 
ــنتروئید محاسبه شده بروش  ــبت به عمق س و بنابراین نس

مدلسازى شکل موج عمیق تر مى باشند. 
ــب تفاضل  ــرزه ها بروش نس ــبى پس ل ــن محل نس تعیی
ــبت به  ــه (HypoDD) زون باریکترى را در جنوب نس دوگان
ــمال مشخص مى کندکه معرف حرکت رو بسمت شمال  ش
گسیختگى در راستاى گسل است. پس لرزه ها غالباً عمیق تر از 
ــیار  ــلى بس 6 کیلومتراند و در بخش جنوبى، یک زون گس
ــمت غـرب  ــه اى حـدود 75 درجه به س ــک که با زاوی باری
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ــد را مشخص مى کنند (شکل 3). امتداد بخط شدگى مشاهده اى از بهترین رویدادهاى تعیین  متمـایل مى باش
ــطح زمیـن، در حدود 3 کیلومتـرى  ) تا س CC ′ ــل (مقطع ــده بروش HypoDD در بخش جنوبى گس محل ش
ــى از زلزله و 2 کیلومترى غرب گسل بم- بروات قرار مى گیرد. بنابراین مطابق شکل  ــرق شکستگى هاى ناش ش
فوق الذکر بخط شدگى مشاهده اى مى تواند هم به شکستگى هاى سطحى و هم به گسل بم- بروات نسبت داده 
شود. با تکیه بر تمامى مشاهدات مى توان چنین استنباط نمود که در عمق، در الیه هاى سخت تر، گسیختگى بر 
ــده است همانگونه که توزیع پس لرزه ها نشان مى دهد، اما در سطح بدلیل وجود  ــل بم- بروات واقع ش روى گس
الیه هاى نرم، گسیختگى اصلى به صورت شاخه اى فرعى و به شکل شکستگى هاى سطحى همانگونه که بروش 

تصویر براى InSAR مشخص شده اند پدیدار شده است. 
به طور کلى، براى زمین لرزه بم، توزیع پس لرزه ها یک صفحه قائم، کمى متمایل به سمت غرب که بین دو 
گسل بم- براوات (رو به غرب) و شکستگی هاي سطحی بعد از زلزله (در شرق) واقع می شود را نشان می دهد. 
با توجه به عمق پس لرزه ها که تماماً عمیقتر از 6 کیلومتر هستند، تغییر بسیار جزئی شیب گسل، می تواند آنرا 
در سطح به اثر گسل بم- بروات و یا آثار شکستگی هاي سطحی مشاهده شده پس از زمین لرزه ارتباط دهد. 

ــل در یک الگوي تنشی ساده، با شیب  ــتر عدم امکان توجیح علمی علت وجود دو گس ــادگی بیش بدلیل س
جهت و نوع متفاوت در فاصله بسیار نزدیک از یکدیگر، ما به این فرضیه معتقدیم که گسل فعال در عمق همان 
گسل بم- بروات بوده است که گسیختگی آن تا سطح زمین نرسیده است. ما پیشنهاد می کنیم که گسیختگی 
ــل بم- بروات آغاز شده است و سپس به صورت قائم منجر به ایجاد شکستگی در  ــل در عمق و بر روي گس گس
ــت. ما در استدالل خود همچنین از این فرضیه  ــرعت 5/3 کیلومتر بر ثانیه گردیده اس ــوبی باالیی با س الیه رس
ــلهاي ضعیف از قبل موجود روي می دهند تا اینکه  ــتر بر روي گس بهره می بریم که زمین لرزه هاي بزرگ بیش

منجر به پیدایش گسلهاي جدید شوند. 
ــی از  ــان می دهد که بخش کوچکی از لغزش ناش ــام گرفته بر روي زمین لرزه بم نش ــات مختلف انج مطالع
ــت. توزیع پس لرزه ها نیز با قرارگرفتن بین اعماق 8 تا 20 کیلومتر،  ــیده اس ــطح زمین رس زمین لرزه اصلی به س
بر این حقیقت داللت دارند که در سیستم گسلی گستره مورد مطالعه، یک صفحه قائم که تا 12 کیلومتري زیر 
گسیختگی هاي ناشی از زمین لرزه ادامه می یابد، همچنان غیرگسیخته باقی مانده است. این خود می تواند نمایانگر 
یک خطر لرزهاي باال و قابل توجه باقی مانده براي شهر مجدداً بازسازي شده بم باشد. بدیهی است بزرگی زمین 
لرزه ناشی از گسیختگی گسلی که تا عمق 20 کیلومتري ادامه دارد می تواند خیلی بیشتر از بزرگی زمین لرزه دي 

ماه 1382 بم باشد که در اثر گسلش صفحه اي که حداکثر 4 تا 8 کیلومتر عمق داشت بوجود آمد.

Title:                 The   December   Bam earthquake (Iran), Mw ٫ , aftershock 
                         sequence
Type:            Journal - Paper
Published in:   Geophysical Journal International 
Year:           
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تعیین ساختار سه بعدي پوسته در منطقۀ بم به روش توموگرافی     
زمین لرزه هاي محلی

ــیعى از جنوب  ــامبر 2003)زمین لرزه اى با بزرگى MW= 6/6 بخش وس در تاریخ 5 دى ماه 1382 (26دس
استان کرمان را به لرزه در آورد. با توجه به تلفات زیاد این رویداد توجه زیادي روي این زمین لرزه معطوف شد. 
علیرغم مطالعات گسترده، ابهامات زیادي در مورد هندسه و محل گسل مسبب زمین لرزة بم باقی مانده است. 
ــه بعدي ساختار سرعتی منطقه، تصویر  ــت تا با به نقشه در آوردن تصویر س ــعی بر این اس در تحقیق حاضر س
این گسل در عمق و درصورت امکان نقش آن در ایجاد زمین لرزة دي ماه 1382 مورد بررسی قرار گیرد. افراز 
ــمالی- جنوبی  از سه بخش اصلی تشکیل شده است. فعالیت  ــرق شهر بم  با امتداد ش ــلی بم- بروات در ش گس
لرزه خیزي تاریخی و دستگاهی مربوط به گسل بم بسیار کم و بیشتر زمین لرزه ها در ارتباط با گسل هاي نایبند، 
ــد. بـراي تعیین ساختار سه بعدي منطقه و هندسۀ گسـل فعـال بم، داده هاي  ــهداد و جیـرفت می بـاش گوك، ش
ــاختار سرعت سه بعدي و کانون زمین لرزه ها با  ــیـر پس لرزه هاي زمین لرزة بم به طور همـزمان براي س زمان س
استفاده از نرم افزار Simulps14 و روش وارونسازي همزمان تربر (1983)، وارون سازي شده اند. در این مطالعه 
6201 زمان رسید موج P از 544 زلزلۀ محلی ثبت شده در 23 ایستگاه موقت نصب شده پس از زمین لرزة بم، 
ــتفاده قرار گرفته اند. تغییرات سرعت سه بعدي موج P براي اعماق کمتر از 20 کیلومتر در این مطالعه  مورد اس

به دست آمده است. 
ــیمی براي منطقه  ــه در پژوهش حاضر، در پروفیل هاي ترس ــاس نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفت ــر اس ب
(شکل1) از سطح تا عمق 5 کیلومتري از محل شکستگی ها به سمت غرب زون کم سرعت دیده می شود که کامال 
منطبق بر رسوبات رودخانه اي و آبرفتی میان کوههاي کافوت و جبال بارز  می باشد. به سمت شرق، زون نسبتا 
پرسرعتی دیده می شود که محل آن در پروفیل جنوبی کمی بیشتر به سمت شرق متمایل است. این زون با شواهد 
ــان دهندة وجود الیه هاي سنگی سخت کامال سازگار است.  ــطح و وجود توپوگرافی هاي کوچک نش موجود در س

محل جدایش زون پرسرعت و کم سرعت در سطح منطبق بر محل شکستگی هاي سطحی می باشد.
ــمت غربی تر  ــود که در قس ــرعتی در کل منطقه دیده می ش از عمق 6 تا حدود 12کیلومتري زون کم س
ــطحی کمی بر سرعت الیه ها افزوده می گردد. این افزایش سرعت مرتبط با الیۀ  ــتگی هاي س پس از محل شکس
ــت که در غرب شکستگی هاي سطحی از عمق حدود 12 کیلومتر شروع و تا عمق 20 کیلومتري  ــرعتی اس پرس

ادامه می یابد.
ــت و در عمق 14 کیلومتري در قسمت غربی  ــرعت کمی در منطقه حاکم اس در زیر اعماق 10 کیلومتر س
ــرعت باال دیده می شود. تفاوت در سرعت مشاهدهاي در دو طرف گسل بم در اعماق 20-10  یک آنومالی با س
ــود. این تفاوت سرعتی به  ــیمی به طور واضح دیده می ش کیلومتري در تصاویر توموگرافی و مقاطع عرضی ترس
گسل معکوس بم- بروات نسبت داده می شود. به نظر می رسد گسل بم- بروات ساختار فعال اصلی منطقه طی 

زمین لرزة مخرب 5 دي ماه 1382 بوده است.  
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تخمین توزیع افت تنش استاتیکی روي گسل در جریان زمین لرزه دي ماه 1382 
بم، با کمک تبدیل فوریه و روش فضاي عدد موج

امروزه، اهمیت تخمین تغییرات تنش در طی زمین لرزه و به دست آوردن توزیع آن در اطراف و روي گسل به خوبی 
ــکار شده است. دانستن توزیع افت تنش زلزله هاي گذشته براي شبیه سازي دینامیکی گسیختگی زلزله ضروري  آش
است. در شبیه سازي حرکات حوزه نزدیک هم، توانایی تخمین صحیح و منطقی توزیع افت تنش در سناریوهاي فرضی 
انتخابی، به تعیین چگونگی و روند گسیختگی نقاط مختلف در مدلهاي سینماتیک چشمه لرزه زا، کمک می کند. عالوه 
بر این، بعد از مطالعه جامع هریس [3]، امروزه عقیده بر آن است که مطالعه تغییرات تنش ممکن است بتواند بخشی 
از جنبه هاي ارتباط بین پیش لرزه ها، پس لرزه ها و حادثه اصلی را روشن کند. ولی تخمین توزیع تغییرات افت تنش 
در روي گسل کار دشواري است و اغلب به کمک توزیع لغزش هاي ناشی از حل هاي معکوس، به دست می آید. از آنجا 
که حل معکوس زمین لرزه ها پیچیدگی توزیع لغزش در روي گسل را نشان داده است، طبعاً توزیع افت تنش در روي 
گسل نیز با ناهمگنی فراوان همراه خواهد بود. مناطقی که طی فرآیند گسیختگی  لغزش باالیی داشته است به صورت 

موضعی داراي افت تنش زیاد است و نقاطی نیز وجود دارد که تنش در آنها افزایش می یابد.
روش هاي متفاوتی براي تخمین افت تنش استاتیکی در زمین لرزه وجود دارد. آندریو [1، 2] روش بسیار ساده اي 
را براي محاسبه توزیع افت تنش برشی موازي لغزش در روي گسل، با دانستن توزیع لغزش نهایی به دست داده است. 
اخیراً ریپرگر و ماي [4] این روش را به محاسبه توزیع افت تنش برشی عمود بر لغزش نیز گسترش داده اند. روش فوق 
در عین سادگی و حجم بسیار پایین محاسبات، داراي دقت بسیار خوبی است و نیاز به دانستن توزیع لغزش تابع زمان 
در طی زمین لرزه نیز ندارد. این روش توانایی در نظرگرفتن ناهمگنی محیط را به صورت تقریبی دارد و در حالت خاص 
لغزش روي گسلهاي امتداد لغز قائم، اثرات سطح آزاد را نیز با در نظر گرفتن تصویر آیینه اي توزیع لغزش در باالي سطح 
زمین می توان در نظر گرفت. مراحل کار به شرح زیر است: به کمک تبدیل فوریه روي مکان، توزیع لغزش را در فضاي 
عدد موج به دست آورده و پس از تعیین افت تنش استاتیکی مربوط به هر مؤلفه فرکانسی در فضاي تبدیل (عدد موج)، 

به کمک تبدیل معکوس فوریه به فضاي واقعی (مکان) بازمی گردیم.
در این مقاله روش فوق را در تعیین توزیع افت تنش استاتیکی روي گسل، در جریان زلزله مخرب دي ماه 1382 
بم به کار برده ایم. از توزیع لغزش به دست آمده براي این زلزله در مطالعه ونگ و همکاران [5] بهره گرفته شده است. با 
توجه به آنکه گسل مسبب این زمین لرزه تقریباً به حالت امتداد لغز قائم است؛ می توان اثرات سطح آزاد را در محاسبات 
لحاظ کرد و لذا روش مورد استفاده دقت باالیی خواهد داشت. اثرات ناهمگنی در خصوصیات مصالح به کمک مقیاس 

کردن نتایج حاصل از محیط همگن با تغییرات ضریب سختی برشی در عمق لحاظ شده است.  

5
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شبیه سازي حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل 
با ابعاد محدود و بررسی َکّمی نقش چشمه لرزه زا در شکل گیري توزیع خرابی 

مشاهده شده

ــتفاده از  ــده در زلزله مخرب دیماه 1382 بم (Mw=6.5) با اس ــت هاي ثبت ش در این تحقیق شتاب نگاش
روِش تصادفِی گسِل محدود شبیه سازي شده اند. در این روش حرکات زمین به صورت مجموِع پاسخ تصادفی 
چشمه هاي نقطه اي، شبیه سازي می شود. براي بررسی اثر مدل لغزِش فرض شده بر روي نتایج، توزیع لغزشی 
ــی" و "توزیع لغزش  ــده با نتایج یک "توزیع لغزش تصادف ــت آم ــه از مطالعات قبلی - حل معکوس- به دس ک
ــه بین دقت این مدلهاي مختلف صورت گرفته  ــطح گسل مورد استفاده قرار گرفته ومقایس یکنواخت" روي س
ــتفاده از مدل توزیع لغزش تصادفی یا یکنواخت در شبیه سازي  ــت. نتایج این تحقیق تاییدي بر صحت اس اس
ــته که اطالعی از نوع لغزش روي گسل مسبب  حرکات زمین لرزه هاي محتمل آینده (یا زمین لرزه هاي گذش
ــل 16کیلومتر و عرض آن12کیلومتر فرض شده و  ــت. طول گس ــت) در یک ساختگاه اس ــت نیس آنها در دس
صفحه ي گسل به تعداد 3*5 المان تقسیم شده است. شبیه سازي حرکات زمین بر مبناي پارامترهاي حاصل 
از تحقیقات قبلی و نیز کالیبره کردن اندازه زیر گسلها با رکوردهاي ثبت شده، صورت گرفته است. نتایج حاصل 
از این تحقیق تطابق خوبی بین تاریخچه زمانی ها و طیفهاي مشاهده شده و بازتولید شده را نشان می دهد. به 
منظور بررسی صحت مدل موج برشی به کار رفته، تحلیل حساسیت با تغییر دادن این متغیر در محدوده قابل 
ــی مفروض است.  ــتی مدل موج برش ــت. تحلیل خطاي حاصل، بیانگر درس قبول این پارامتر صورت گرفته اس
ــتگاه ثبت  ــده ي حاصل از این تحقیق براي تولید حرکات زمین در نقاطی که دس در گام بعدي مدل کالیبره ش
ــت. نتایج این بررسی آشکار می کند که اثرات چشمه ي لرزه زا به خوبی می تواند  ــته، به کار رفته اس وجود نداش
الگوي مشاهده شده ي توزیع خسارت در زلزله بم را توضیح دهد. به طور خاص این موضوع را که شرق شهر بم 
ـ در مقایسه با روستاي بروات که در فاصله اي یکسان با شرِق بم، از رومرکز زلزله قرار داردـ متحمِل بیشترین 
ــت آوردن نقشه ي هم شتاب در منطقه می توان به عنوان اثر چشمه ي لرزه زا به  ــارات شده است، با به دس خس

صورت َکّمی تبیین کرد. 
ــده دو توزیع ونگ وهمکاران(2005) که بر مبناي حل معکوس به  ــتفاده ش از میان توزیع لغزش هاي اس
ــل به ترتیب بهترین دقت را دارا می باشند. نتایج مقایسه  ــت و توزیع لغزش تصادفی روي گس ــت آمده اس دس
خطاي مدل کارآیی خوب روش گسلهاي محدود با وجود استفاده از مدل لغزش ساده تصادفی یا یکنواخت را 
ــتفاده از آن را  ــان می دهد. دقت خوب نتایج حاصل از کاربرد توزیع لغزش تصادفی و یکنواخت می تواند اس نش

در تخمین حرکات زلزله هاي آینده توجیه کند.
ــده و حرکات واقعی باید گفت: هر چند پاره اِي عدم هم خوانی در بعضی  ــه نتایج شبیه سازي ش در مقایس
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ایستگاه ها وجود دارد، اما با توجه به استفاده از روابط کلی بور و جوینور براي بیان ضرایب بزرگ نمایی ساختگاه 
ــبی به دست آمده است. تطابق بین طیف و تاریخچه زمانی شبیه سازي شده و مشاهده  ــیار مناس نتایج کلی بس
ــکل و مقدار رضایت بخش است و در اکثر ایستگاه ها نسبت طیف شبیه سازي شده به ثبت شده  ــده از نظر ش ش
نزدیِک یک است. در دو ایستگاه با ساختگاه خاك ـ Vs <= 300 m/s ـ (گلبافت و اندوه جرد)، نتایج بسیار قابل 
ــت. این نتایج نشان می  دهد که روش مورد استفاده در ترکیب با یک مدل بسیار ساده  ــده اس توجهی حاصل ش
ــت هاي زلزله بم ارائه کند. عدم تطابق هاي موجود  ــبی در تولید شتابنگاش ــاختگاه می  تواند نتایج مناس از اثر س
ــبت داد که در توابع بزرگ نمایی کلی مورد استفاده  ــتگاه ها را می توان به اثرات موضعی خاك نس در پاره اي از ایس
دیده نشده است. در این ایستگاه ها مطالعات دقیق تر اثرات ساختگاه براي بهبود تطابق نتایج شبیه سازي با داده ها 
ــت. روش ارائه شده در این مقاله ابزاري بسیار مناسب جهت برآورد حرکات زلزله در نقاطی مانند ایران  نیاز اس

مرکزي و شرق ایران- که رکورد هاي زلزله در مقایسه با ناحیه ي زاگرس کمتر است- فراهم می کند.
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مطالعات جنبش شدید زمین و خطر زمین لرزه در زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم 
(Mw6.5)

زمین لرزه 5 دي ماه 1382 بم در ساعت 5:56:26 به وقت محلی درشهرتاریخی بم در جنوب شرقی کرمان 
رخ داد. در محدوده شهر بم واقع بوده است. براساس بررسی هاي انجام شده بخشی از گسل بم که از کنار شهر 

بم عبور می کند در این زلزله فعال شد.
ــاخت ارگ بم در دسترس نیست ولی براساس متون تاریخی قدمت آن به بیش  اطالعات دقیقی از زمان س
ــد. علیرغم اینکه این بنا چندین بار در طی تاریخ به صورت موضعی تعمیرات جزیی  ــال قبل می رس از 2000 س
شده است، ولی این اولین بار بود که در اثر یک زمین لرزه به این صورت ویران گردید. با مشاهده فاصله کانونی 
ــون زمین لرزه ژرفاي کانونی زلزله بم 8  ــت لرزه اي حاصله از لرزه اصلی، و با در نظر گرفتن کان ــراي هر نگاش ب
کیلومتر برآورد می شود. نزدیکترین نگاشت لرزهاي به دست آمده در این زلزله به کانون آن شتابنگاشت حاصله 
در ایستگاه بم است براساس تخمین گشتاور لرزه اي، بزرگاي زلزله بم Mw = 6.5 محاسبه گردید. گسیختگیهاي 
ــهر بم و بین شهرهاي بم و بروات  ــتاي گسل بم و پیرامون ش ــده پس از زلزله بم در در راس ــطحی ایجاد ش س
ــطحی در طول کلی حدود 10 کیلومتر از غرب بروات تا شمال شرق  ــاهده شد. راستاي گسیختگی هاي س مش
ــوند. داده هاي شتابنگاري از زمین لرزه بم در 23 ایستگاه شبکه ملی شتابنگاري ایران ثبت شده  بم دیده می ش
است. شتابنگاشت در ایستگاه بم در فاصله کانونی 12 کیلومتري و فاصله سطحی از گسل به میزان یک کیلومتر 
ــت، روي مؤلفه افقی به ترتیب 775و 623 سانتی متر  ــینه شتاب پس از پردازش شتابنگاش ــت آمد. بیش به دس
ــد. همچنین بیشینه شتاب پس از  ــل می باش ــل و موازي گس بر مجذور ثانیه روي مؤلفه هاي افقی عمود بر گس
ــت. مشاهدات اولیه جنبش زمین در ایستگاه بم و  ــانتیمتر بر مجذور ثانیه روي مولفه قائم اس پردازش 992 س
همچنین بررسی خرابی ها در بم نمایانگر اثر جهت پذیري قائم به دلیل قرارگیري در حوضه نزدیک گسل است. 
ــدید به سمت باال و پائین در هنگام لرزه  ــت مؤلفه قائم و تغییرمکان هاي ش ــاهده نگاش این اثر را می توان با مش
اصلی بم و از سوي دیگر با تغییرمکان هاي شدید در راستاي عمود بر گسل (شرقی– غربی) توجیه نمود. خرابی 
ــده و همچنین اظهارات اهالی و از نوع جنبش و تکان هاي احساس  ــاختمان ها و دیوار منازل در جهت یاد ش س
ــدت رو مرکز مهلرزهاي زلزله مخرب 1382/10/5 بم، در بم I=IX در  ــد. ش ــده نمایانگر چنین اثري می باش ش
ــدت مهلـرزهاي EMS98 برآورد می شود. این شدت مقدار خـرابی ها را در حد تخـریب کامـل برآورد  مقیـاس ش
می کند. در راستاي عمود بر گسل کاهندگی سریع جنبش شدید زمین و شدت زمین لـرزه نمایان است به نحوي 

که خرابی ها عمدتاً به ناحیه شهري بم محدود می گردد. 
آموخته هاي زلزله بم را از دید جنبش شدید زمین و خطر زمین لرزه می توان به صورت زیر خالصه نمود: 

ــهرهاي ایران نزدیک پهنه گسله می تواند به فاجعه اي - ١ ــان داد که ساخت و ساز و گسترش ش زلزله بم نش
ــود. خسارتهاي زلزله بم در محدوده نزدیک گسل بم (سوي شرقی  در حد زلزله بم یا بیش از آن منجر ش
ــهر) بیش از بخش هاي غربی آن بود. تا قبل از زلزله بم وقتی در مورد ممنوعیت ساخت  ــرق ش ــمال ش و ش
ــدارداده می شد، شاهدي امروزي در ایران براي آن قابل ارائه  نبود، ولی به نظر            ــاز در تهران و تبریز هش و س
می رسد که زلزله بم حجت را تمام کرده باشد. هر نوع ساخت و ساز در حریم گسل هاي فعال (که در حاشیه 
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بسیاري از شهرهاي ایران قرار دارند) باید ممنوع گردد. حریم گسل براي گسل بم با توجه به طول گسل بم 
و قطعات آن حدود 1 کیلومتر به سوي شرق و حدود 2 کیلومتر به سوي غرب می باشد. توصیه می شود که 
ــعه آینده شهر بم چنین محدودهاي صرفا به توسعه فضاي سبز (پارك، زمین ورزشی  ــازي و توس در بازس
…) اختصاص یابد. الزم است تا نصبت به تعیین حریم گسلهاي فعال در هر شهر با مشورت با موسسات 

پژوهشی و کارشناسان زلزله شناسی اقدام الزم صورت پذیرد.  
ــاخت و ساز بر رو  و در حریم گسلهاي اصلی و بزرگ  نه فقط به دلیل - ٢ ــان داد که س زلزله بم (1382) نش

ــل بلکه به دلیل اینکه در نزدیکی گسلهاي بزرگ  امکان  ــیختگی مستقیم در محل عبور گس احتمال گس
بروز جنبش هاي بسیار شدید و در نتیجه تشدید خسارات ها و تلفات وجود دارد باید محدود گردد. چیزي 
ــیار شدید در راستاي قائم (در  ــل و تکان هاي بس که در زلزله بم به صورت بروز اثرهاي حوزه نزدیک گس

جهت باال و پائین) و در راستاي افقی در جهت عمود بر گسل بروز کرد.

شتابنگاشت ثبت شده در بم: پس از پردازش و فیلتر شدن در 0/11 و 40 هرتز

Title:                  A Study of the Strong Ground Motions of   December  Bam 
                          Earthquake: Mw
Type:            Journal - Paper
Published in:   Journal of Seismology & Earthquake Engineering
Year:          
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تخمین توزیع گشتاور آزاد شده در اثر وقوع زمین لرزه 82/10/5 بم بوسیله 
داده هاى جنبش نیرومند زمین

ــته به مرکز تحقیقات  ــه ایستگاه شبکه شتابنگارى وابس ــده در س ــت هاى ثبت ش در این مطالعه شتابنگاش
ــیختگى و توزیع لغزش زمین لرزه 82/10/5 بم که در گسلى امتدادلغز با  ــبه تاریخچه گس ــکن براى محاس مس
امتداد نزدیک به شمال- جنوب به وقوع پیوسته است با قدرت تفکیک نزدیک به سه کیلومتر مربع وارون سازى 
ــکل 1). براى این کار شتابنگاشت ها در باند فرکانسى 0/01 تا یک هرتز در پنجره اى بطول 10 تا  ــده اند (ش ش
20 ثانیه در ایستگاه هاى Aba ،Bam، و Moh وارون سازى شده اند (شکل 2). فقدان زمان دقیق شتابنگاشت ها 
ــید امواج از کانون زمین لرزه تا ایستگاه ها با استفاده از مدل یک بعدى دقیق منطقه جبران  با تخمین زمان رس

شده است. 
ــل از قضیه بازنمایى استفاده شده است که شکل  ــطح گس براى تعیین توزیع زمانى و مکانى لغزش روى س
موج شتاب در یک ایستگاه واقع در سطح زمین را مى توان بر حسب توزیع لغزش روى سطح گسل با استفاده 
از معادله انتگرالى به دست آورد. توابع گرین از روش تجمع ُمدهاى چندگانه براى محیط الیه اى االستیکى به 
ــت آمده و براى محدوده فرکانسى 0/01 -1 هرتز محاسبه شده است. سطح گسل به عنوان مجموعه اى از  دس
چشمه هاى نقطه اى در نظر گرفته شده و لرزه نگاشت مصنوعى در هر ایستگاه ناشى از گشتاور آزاده شده روى 
ــهم هر چشمه نقطه اى با تاخیر زمانى مربوطه به دست آورد (پانزا و سوهادولک،  ــل را مى توان از تجمع س گس
ــتم خطى از روش برنامه نویسى خطى استفاده شده است  ــوهادولک، 1996). براى حل سیس 1987؛ داس و س
ــده براى مسائل گسلش  ــعه یافته و بکار گرفته ش ــتفاده از فرمول توس که در آن کمینه بردار باقیمانده ها با اس
ــازى حل، قیدهاى اضافى دیگرى نیز استفاده  ــط داس و کاستروف (1990) به دست میآید. براى پایدارس توس
شده است، همانند: قید عدم لغزش به عقب، قید علّیت، و قید گشتاور لرزه اى (داس و کاستروف، 1990؛ داس 

و سوهادولک، 1996).
 مدل چشمه تخمین زده شده با روش وارون سازى داده هاى حوزه نزدیک، گسل امتدادلغز با امتداد 356 درجه
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ــان داده و هسته شکست در عمق 8 کیلومترى واقع شده است (شکل ــیب 85 درجه به سمت شرق را نش  و ش
ــت که بزرگاى گشتاورى 6/6 را براى این ــده اس ــتاور لرزه اى کل 1018× 7 نیوتن متر تخمین زده ش  3). گش
ــى در محیط محاسبه شده است. ــیختگى 90 درصد سرعت موج برش ــرعت گس  زمین لرزه نتیجه مى دهد و س
 بیشتر گشتاور لرزه اى آزاد شده در عمق بین 3 تا 12 کیلومتر از کانون به سمت شمال، زیر شهر بم به شکل
ــت. گسترش اسپریتى از عمق به سطح در زیر شهر بم مى تواند دلیل ــپریتى کم عمق بزرگ تمرکز یافته اس  اس
 اصلى مقدار بیشینه شتاب مشاهده در ایستگاه بم باشد. این مطالعه نشان میدهد که اسپریتى کم عمق بزرگ
ــار گسیختگى و اثر جهت یافتگى مى تواند یکى ازعوامل مهم در تخریب زیاد ــطح، سرعت باالى انتش  نزدیک س

 حاصل از رخدادزمین لرزه 1382/10/5 بم باشد.

.
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دریافت هاى زلزله شناسى حاصل از زمین لرزه 26 دسامبر 2003 بم

بیش از 40 هزار کشته و مجروح و بیخانمان حاصل زمین لرزه بم در سال 2003 میالدى مى باشد. ساختمان هاى 
آجرى گلى با کیفیت ضعیف باعـث شد در شب حادثه هنگامى که مردم در خواب بودند چنین خسارات سنگین 
ــت. در این  ــل قدیمى بم گزارش گردیده اس ــود. این زمین لرزه در نزدیکى گس جانى و مالى در منطقه حادث ش
مطالعه با بکارگیرى الگوریتم معکوس براساس روش حداقل مجموع مربعات نسبت به مدلسازى شکل امواج لرزه اى 
ــا بکارگیرى پارامترهایى همچون  ــت. همچنین ب ــامبر 2003 اقدام گردیده اس P و S حاصل از زمین لرزه 26 دس
ــن کولومب (Columb) مورد  ــند قوانی ــتگى مى باش تنش- نرمال، ضریب اصطکاك که عوامل کنترل کننده شکس
ارزیابى قرار گرفته شده است. پراکندگى رومرکز زمین لرزه هاى این زمین لرزه در پهنه اى به گستردگى 20 کیلومتر در 
ــمالى– جنوبى ثبت گردیده است. در این مطالعه نسبت به تعیین عمق ثقلى، گشتاور لرزه اى و سازوکار  ــتاى ش راس
زمین لرزه ها نیز اقدام گردیده است. نتایج حاصل از مدلسازى امواج لرزه اى نشان مى دهد سازوکار کمپلکس دوگانه 
در منطقه حاکم بوده است. عمق ثقلى محاسبه شده براى هر یک از شوکهاى لرزه اى (امتدادلغز و تراستى) به ترتیب 
ــت. مجموع گشتاور لرزه اى محاسبه شده از فرآیند معکوس سازى امواج  ــده اس 8 کیلومتر و 10 کیلومتر تعیین ش
لرزه اى براى شوك اصلى 1018×8/34 نیوتن متر و شوك ثانوى برابر 1017×2/34 نیوتن متر برآورد گردیده است. 
همچنین بازه زمانى تابع زمانى کانون زمین لرزه نشان دهندة گسترة 1/7 ثانیه براى شوك اصلى و 0/8 ثانیه براى 
ــوك ثانوى مى باشد. با بکارگیرى داده هاى استخراجى مربوط به تابع زمانى کانون نسبت به محاسبه  فرکانس  ش
گوشه و شعاع کانونى هر یک از شوك ها اقدام گردیده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرکانس گوشه 
هریک از شوك ها به ترتیب 0/187 و 0/397 هرتز و شعاع کانونى شوك اصلى 5/47 کیلومتر و شوك ثانوى برابر 

2/57 کیلومتر مى باشد (شکل الف).
ــازوکار زلزله ها، همچنین اطالعات  مربوط به توزیع  ــته علیرغم وجود اطالعات کافى از س در دهه هاى گذش
تنش در منطقه درخصوص ارتباط آنها با یکدیگر اطالعات دقیق و مبسوطى ارائه نمى شد. به عبارتى دیگر علیرغم 
ــرایط مکانیکى فیزیکى براى بروز یک زلزله جزئیات امر ناشناخته  ــترس بودن اطالعات الزم درخصوص ش در دس
ــى و مرتبط  ــکل گیرى پس لرزه ها در فواصل دور از محل وقوع زلزله، تغییرات تنش برش باقى مانده بود. نحوه ش
ساختن آن با یکدیگر تحت بررسى قرار مى گرفت. سپس پارامترهایى همچون تنش- نرمال، ضریب اصطکاك که 
عوامل کنترل کننده شکستگى مى باشند در غالب آزمایشات آزمایشگاهى تحت قوانین کولومب (Columb) مورد 
ارزیابى قرار مى گرفت. بعضى از محققیقن با بکارگیرى همین قوانین درخصوص داده هاى زلزله، نحوه شکل گیرى 
ــى حوزه  ــتفاده از همین قوانین بررس ــتگى کولومب ارزیابى نمودند. بعدها با اس پس لرزه ها را در تغییرات شکس
ــلهاى مجاور و تاثیرپذیرى آنها بر یکدیگر به گونه اى که وقوع زلزله و یا  تنش، مکانیزم کنترل کننده آنها برگس
عدم وقوع آن را در زمان t به همراه داشته باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به عبارتى تأثیر یک زلزله بر 
ــر گرفتن میزان بزرگى تغییرات تنش تخمین زده  ــاى دیگر، احتمال بروز زلزله و بزرگى آن با درنظ روى زلزله
ــش تنش و یا کاهش آن در مناطق مجاور گردد. به  ــد. وقوع زلزله در یک منطقه مى تواند منجر به افزای ــى ش م
عبارتى دیگر وقوع یک زلزله مى تواند بروز زلزله هاى بعدى را در منطقه سریعتر و یا به تعویق بیاندازد. بررسى 
ــتره زمانى الزم براى وقوع  موضوع از این دیدگاه یعنى نحوه تاثیر متقابل زلزله ها با یکدیگر به نوعى طول گس

زلزله ها را تفهیم خواهد نمود. 
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1- مقدمه
 GMT) در ساعت 5 و 26 دقیقه و 56 ثانیه Mw 6/5 در تاریخ 5 دى ماه 1382 زمین لرزه اى با بزرگاى
56: 56: 1) شهر تاریخى بم را که در جنوب شرقى کرمان واقع است به شدت لرزاند. این زمین لرزه به عنوان 
باشد. در اثر این زمین لرزه بنابر آخرین گزارشات منتشر شده توسط  نخستین رویداد مخرب در ناحیه بم مى 
استاندارى کرمان 31827 نفر کشته و 17500 نفر مجروح گردیدند. شهر تاریخى بم در اثر این زمین لرزه به 
شدت آسیب دید. در اثر این زمین لرزه 24283 واحد شهرى، 10145 واحد روستایى و 3326 واحد تجارى 
تخریب گردید. همچنین به 976 واحد شهرى، 12252 واحد روستایى، 525 واحد تجارى و 141 واحد صنعتى 
خسارت وارد گردید. ارگ تاریخى بم به عنوان بزرگترین بناى خشتى و گلى دنیا با قدمت بیش از 2000 سال 

در اثر این زمین لرزه تخریب گردید. 
2- داده هاي شتابنگاري

زمین لرزه دى ماه 1382 بم توسط 27 شتابنگار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به ثبت رسید. ایستگاه 
شتابنگارى شهر بم در ساعت 30: 33: 4 به وقت محلى بامداد 5 دى ماه 1382 یک پیش لرزه با بیشینه شتاب 
g017/0 حدود 53 دقیقه قبل از وقوع زمین لرزه اصلى به ثبت رسانده است. بیشینه شتاب براى دو مولفه افقى 
تکان اصلى 775 و 623 سانتیمتر  بر مجذور ثانیه و بیشینه شتاب قائم آن 992 سانتیمتر بر مجذور ثانیه 
در ایستگاه بم به ثبت رسید. شتاب قائم ثبت شده در ایستگاه بم بیشترین شتاب قائم ثبت شده در شبکه 

شتابنگارى کشور از سال تاسیس آن در 1353 مى باشد.
شتابنگاشت هاى ثبت شده مربوط به زمین  لرزه اصلى 5 دى ماه 1382 بم براساس نسبت سیگنال به نوفه 
پردازش گردید. مقایسه نسبت H/V به دست آمده در ایستگاه بم براى رکورد اصلى و 13 پس لرزه آن که 24 
ساعت بعد از زمین لرزه اصلى انجام شده است. تقویت فرکانس پائین به خوبى در محدوده بین 0/1 تا 0/2 هرتز 
در زمین لرزه اصلى دیده می شود ولى در پس لرزه ها دیده نمی شود. این تقِویت در فرکانس پائین ممکن است 
به عنوان اثر چشمه درنظر گرفته شود. همچنین حرکت قوى عمود بر گسل در هنگام زمین لرزه اصلى به خوبى 
دیده شده است. دیوارها و ساختمان هاى تخریب شده در شهر بم نمایانگر این اثر مى باشند. دیوارها و ساختمان ها 
به سمت غرب کج شده بودند. همچنین اهالى شهر بم حرکت قوى به سمت باال- پائین در اثر زمین لرزه اصلى 
را گزارش نمودند. با توجه به نسبت H/V و فرکانس بین 2 تا 5 هرتز سایت نوع 3 براى ایستگاه بم درنظر گرفته 

می شود. پریود غالب براى مؤلفه قائم 0/1 ثانیه و براى دو مؤلفه افقى 0/2 ثانیه مى باشد. 
3- سازوکار زمین لرزه بر اساس داده هاي شتابنگاري

لرزه بهعنوان نقش مهم زلزله شناسى  تعیین سازوکار زمین لرزه و تشخیص صفحه گسل مربوط به زمین 
در مطالعات تکتونیک در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته می شود. خیلى از مناطق لرزه خیز دنیا از جمله 
ایران با دستگاه هاى شتابنگارى پوشش داده شده اند. در این مناطق، احتمال به ثبت رسیدن زمین لرزه ها با 
یک یا چند ایستگاه حوزه نزدیک باال مى باشد. با توجه به گسترش شبکه هاى شتابنگارى این امکان وجود دارد 
که پارامترهاى گسل را از این داده ها تخمین زد. براساس تجزیه و تحلیل امواج SH جنبش نیرومند زمین دو 

مطالعات جنبش نیرومند زمین بر اساس زمین لرزه بم
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زیر رویداد توسط شتابنگاشت هاى ثبت شده در زمین لرزه بم تشخیص داده شد. حل صفحه گسل براى زیر 
رویداد مربوط به S1 با استفاده از طیف چهار ایستگاه براى راستا، شیب و ریک به ترتیب °174، °85 و 170° 
با خطاى استاندارد 0/5 تخمین زده شده است. راستا، شیب و ریک براى صفحه گسل زیر رویداد S2 به ترتیب 
°172، °65 و °110 تخمین زده شده است. خطاى استاندارد تخمین 0/18 مى باشد. حل سازو کار کلى  با در 
نظر گرفتن طیف امواج SH که شامل هر دو فاز S1 و S2 می شود راستا، شیب و ریک به ترتیب °172، °72 و 

°156 با خطاى استاندارد 0/32 تخمین زده شده است.

4- مدل Q-V در ناحیه بم
دراین مطالعه نقشه هاي توموگرافى دوبعدي سرعتهاي فاز، گروه و ضرایب جذب براى ناحیه بم با استفاده 
سازى غیرخطى ارائه شده است. براى این منظور، مدهاى اساسى امواج ریلى، که شرایط دو  از روش معکوس 
ایستگاهى را دارا بودند، با استفاده از روش تحلیل فرکانس- زمان (FTAN) از لرزه نگاشت هاى مورد نظر جدا 
و منحنى پراکندگى سرعت گروه و فاز و منحنى ضرایب جذب بین ایستگاهى برآورد گردیدند. پوشش خوب 
مسیرهاى دو ایستگاهى امکان برآورد نقشه هاى به دست آمده از توموگرافى دوبعدى با قدرت تفکیک جانبى برتر 
از مطالعات جهانى و منطقه اى موجود را فراهم و مقادیر پایین نسبى سرعت فاز، گروه و ضرایب جذب باال  ارائه 

گردید. 
استفاده  اندرسون  روش  از  غیرکشسان  زمین  مدل  براى  جذب  ضرایب  تئورى  منحنى هاى  برآورد  براى 
که  باشد،  می  نیاز  زمین  ساختار  پارامترهاى  به  نسبت  جزئى  مشتقات  برآورد  به  منظور،  این  براى  شده است. 
با استفاده از روش تحلیلى و ارتقاى کدهاى موجود محاسبه گردیدند. در مرحله بعد، منحنى هاى تئورى و 
مشاهده اى به دست آمده در دو مرحله قبل با استفاده از روش معکوس سازى غیرخطى هدجگ براى برآورد 
میانگین  مقادیر  عمقى،  ساختارهاى  محاسبه  براى  شدند.  برده  کار  به  برشی،  امواج  جذب  و  سرعت  ساختار 
منحنى هاى سرعت فاز، گروه و ضرایب جذب براى کلیه سلول هاى قرار گرفته در هر پهنه به دست آمده از 
توموگرافى دوبعدى محاسبه و با استفاده از روش معکوس سازى غیرخطى هدجگ، ساختارهاى عمقى کشسان 
و غیرکشسان پوسته و گوشته باالیی برآورد گردید. ساختارهاى سرعتى و جذب به دست آمده، با ساختارهاى 
سرعتى ارائه شده براى مناطق مختلف پهنه ایران مقایسه و مدل ضریب جذب- سرعت شد که در مطالعات 

کاربردى مانند زلزله شناسى مهندسى و شبیه سازي جنبش نیرومند زمین قابل استفاده است.

5- ضریب کیفیت امواج در ناحیه بم  
مطالعه کاهندگی امواج زمین لرزه به عنوان یکی از راههاي شناسایی ویژگیهاي لرزه شناسی دریک منطقه 
که  گردد  می  شناسایی  فاکتورکیفیت،   ،Q بعد  بدون  پارامتر  با  لرزه  زمین  امواج  کاهندگی  شود.  می  شناخته 
مستقیماً به کاهش انرژى کشسانى هنگامى که موج درون محیط گسترش مى یابد، مربوط می شود و از روي 
کاهش دامنه امواج زمین لرزه با زمان برآورد می گردد. برآورد پارامتر کاهندگی از طریق مطالعه و بررسی امواج 
P براي محاسبه Qp، امواج S براي محاسبه Qs، امواج کدا براي محاسبه Qc و نیز امواج سطحی براي محاسبه 
 QSur انجام می پذیرد. باتوجه به لرزه خیزي منطقه شرق ایران مرکزي و رویداد زمین لرزه هاي مهمی همچون 
بم وجیرفت و زرند در سال هاي اخیر، مطالعه و شناخت دقیقتر پارامترهاي جنبش نیرومند زمین امري ضروري 
به نظرمی رسد. دو سري اطالعات براي مطالعه و بررسی کاهندگی امواج زمین لرزه در منطقه شرق ایران مرکزي  
استفـاده شده است: i) لرزه نگاشت هاي ثبت شده توسط شبکه هاي لرزه نگاري موقت پژوهشگاه بین المللی 

زلـزله شناسی و مهندسی زلزله. i i) شتابنگاشت هاي ثبت شده در منطقه توسط شبکه شتابنگاري کشوري. 
براي برآورد Qc امواج کداي مشاهده شده روي لرزه نگاشت ها و شتابنگاشت هاي ثبت شده در منطقه از 
روش Single Back Scattering استفاده شده است. بدین منظور، از تعداد97 زمین لرزه محلی ثبت شده در 39 
ایستگاه لرزه نگاري و 66 ایستگاه شتابنگاري استفاده شده است. به منظور بررسی وابستگی فرکانسی کاهندگی 
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امواج کدا با مطالعه  نگاشت هاي ثبت شده که در هفت باند فرکانسی فیلتر شده اند، روابط فرکانسی براي 
ناحیه بم  به دست آمده است. 

براي برآورد Qp و Qs لرزه نگاشت هاي زمین لرزه هاي محلی مورد استفاده قرار گرفتند و از روش نرماالیز کداي 
بسط یافته (Extended Coda-Normalization Method)، استفاده شده است. دراین روش از کاهش ماکزیمم 
دامنه امواج P و S با فاصله کانونی که توسط امواج کدا نرماالیز می شوند، استفاده شده است. براي برآورد 
ضریب کیفیت امواج حجمی از تعداد 53 زمین لرزه محلی ثبت شده در 39 ایستگاه لرزه نگاري استفاده شده 
است. به  منظور بررسی وابستگی فرکانسی کاهندگی امواج حجمی P و S با مطالعه  نگاشت هاي ثبت شده که 

در پنج باند فرکانسی فیلتر شده اند، روابط فرکانسی براي ناحیه بم ارائه شده است. 

6 - شبیه  سازي جنبش نیرومند زمین لرزه بم
از روش سه بعدىِ نوین براي شبیه  سازي جنبش نیرومند  در اثر زمین لرزه بم و بر اساس روش مجموع 
مد استفاده شده است. با استفاده از "روش مجموع مد و ردگیرى پرتو"در کنار تخمین WKBJ، موج لرزه اى 

از چشمه تا گیرنده انتشار داده و در طول مسیر بر مبناى مدهاى امواج لرزه اى که بر پایه  ى مدل  هاى سه  
بعدى تولید می شوند، نگاشت مورد نظر به روز و تکمیل مى گردد. براى شبیه  سازى زمین لرزه بم چند روِش 
یک و دوبعدى استفاده شد و در نهایت نتایج با روش سه  بعدى مذکور مقایسه و روند بهبود کیفیت، در حوزه 

زمان و فرکانس، به روشنى نشان داده شده است.
گرین"  تابع  و  محدود  تفاضل  مد،  "مجموع  روش  سه  ترکیب  شامل  ترکیبی  جدیدي  روشى  همچنین 
معـرفی تـا محدودیت هاى دو روش باال را بر طـرف نمـاید ارائه شده است. بر این اسـاس یک پس لــرزه 
نگاشت  از  و  سازى  شبیه  محدود"  تفاضل  مد-  ترکیبِى"مجموع  روش  به  متوسط  بزرگاى  با  بم  لرزه  زمین  از 
مصنوعى تولید شده به  عنوان تابع گرین استفاده تا رخداد اصلى زمین لرزه بم تولید شود. روش پیشنهادى 
این حسن بسیار بزرگ را دارد که چشمه نقطه  اى که در روش قبلى مورد استفاده قرار قرار مى گرفت را به 
چشمه گسل محدود ارتقاء داده تا از این طریق کیفیت نتایج شبیه سازى به ویژه در حوزه فرکانس را به میزان 

قابل توجهى بهبود بخشد. 

7 - تحلیل خطر زمین  لرزه در ناحیه بم به روش احتمالی
جنبش نیرومند زمین ناشى از زمین لرزه براساس پارامترهاى مختلفى که توصیف کننده اثرات ناشى از 
یک زمین لرزه مى  باشند بیان می شود. در این تحقیق براى تحلیل خطر زمین لرزه، ناحیه بم به شبکه  اي به 
صورت0.1×0.1 درجه براي برآورد بیشینه شتاب و شتاب طیفی در پریود مورد نظر تقسیم  بندي گردیده 
و  قاسمی  و  سیلوا  و  آبراهامسون  بزرگنیا،  و  کمپبل  ؛  همکاران  و  بور  کاهندگى  روابط  از  استفاده  با  است. 
همکاران، بیشینه شتاب افقى براى احتمال وقوع %50، %10 ، %5 و %2 در50 سال برآورد گردیده است. سپس 
با استفاده از درخت منطقى نتایج حاصل از روابط کاهندگى مختلف ترکیب شده، که نتیجه این محاسبات 
ارائه چهار نقشه PGA و ارائه 8 نقشه طیفی براي پریودهاي0/2و 1 ثانیه براي دوره بازگشت هاي 75، 475، 
دوره بازگشت هاي 75، 475، 975 و  975 و 2475 می باشد. همچنین، طیف خطر یکنواخت براى براي 

2475 سال با استفاده از روابط کاهندگى براي سنگ بستر  محاسبه شده است.

8- تحلیل خطر زمین لرزه در ناحیه بم به روش تعیینی نوین
با در نظر گرفتن کاتالوگ زمین لرزه  ها، مدل سرعت- ضریب جذب در ناحیه و با استفاده از تکنیک 
مجموع مد این قابلیت به دست مى  آید که بتوانیم مدهاى تشکیل دهنده امواج را تا فرکانس هاى قابل توجه 
حدود 10 هرتز بر مبناى مدل  هاى ساختارى تهیه و از آن براى نگاشت هاى مصنوعى که عمال محتواى فرکانسِى 
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تا 10 هرتز را دارا مى باشند استفاده کنیم. بر این اساس مى توان نشان داد که چگونه افزودن متوالى مدهاى 
تشکیل دهنده به بازساخت بهترى از نگاشت مصنوعى منجر می شود و مى توان بر این مبنا اثر فرکانس هاى 
مختلف در بازسـاخت نگــاشت مصنــوعى را مشـاهده کرد. با استفــاده از این روش و با در نظـر گـرفتن 
کاتــالوگ، زمین لرزه  ها، مـدل سرعت- جذب و بدون در نظر گرفتن روابط تجربی کاهندگی تاریخچه زمانی 
شتاب، سرعت و تغییرمکان با روش جمع  بندي مدها به دست آمده و سپس مقادیر حداکثر شتاب، سرعت 

و تغیرمکان در ناحیه بم استخراج گردیده است. مقادیر به دست آمده براي شرایط سنگ بستر می باشد.

Title:                 Simulation of selected strong motion records of the MW = ٫
Bam earthquake (SE Iran), the modal summation-ray tracing methods       

                         in the WKBJ approximation
Type:           Journal Paper
Published in:  Geophys. Journal International
Year:          
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گزارش مقدماتى پديده هاى زمين شناسى مهندسى و ژئوتكنيك مرتبط با زلزله 
1382/10/5 بم
كامبد اميني حسيني

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
محمدرضا مهدويفر

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
محمدرضا كشاورز بخشايش

كارشناس اسبق پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 
معصومه رخشنده

كارشناس،  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ــران (1:56:56 به وقت GMT) به بزرگى  ــاعت 5:26:26 به وقت ته ــه بم در تاريخ 1382/10/2 در س زلزل
ــهر بم در جنوب غربى ايران رخ داد. موقعيت  ــكده زلزله شناسى، 1382) در اطراف ش ــتاورى 6/5 (پژوهش گش
كانونى اين زمين لرزه طبق داده هاى شبكه زلزله نگارى پژوهشگاه 29/01 درجه عرض شمال و 58/26 درجه 
ــهر بم واقع مى گردد (پژوهشگاه زلزله شناسى و مهندسى  طول خاورى در حدود 10 كيلومترى جنوب غرب ش
ــمالى 58/29 خاورى) تقريبا  ــط USGS (2003) (29/00 ش ــده توس ــه. 1382)، كه با موقعيت گزارش ش زلزل
ــگاه (زارع، 1382)  ــت آمده توسط گروه شناسايى پژوهش ــواهد سطحى به دس ــاس ش همخوانى دارد. اما براس
ــت. عمق زلزله در حدود 8 كيلومتر (پژوهشكده زلزله  ــهر بم تعيين شده اس ــطحى در زير ش موقعيت كانون س
ــدت آن در رو مركز IX در مقياس شدت EMS 98 (زارع، 1382) تخمين زده شده است.  ــى، 1382) و ش شناس
ــديد زمين و شدت زمين لرزه نمايان است به نحوى كه  ــتاى عمود بر گسل كاهندگى سريع جنبش ش در راس
خرابى ها همانطور كه در شكل 1 نشان داده شده است عمدتا به ناحيه شهرى بم محدود مى گردد (زارع 1382). 
مكانيزم كانونى زلزله امتدادلغز راستگرد با مولفه كوچك عمودى تعيين شده است ( USGS، 2003 و پژوهشكده 
زلزله شناسى، 1382) با اينحال براساس شتابنگاشت تصحيح شده به دست آمده از ايستگاه بم (مركز تحقيقات 
ساختمان و مسكن، 1382) مقدار PGA عمودى در رومركز (g 1/01)، بيش از PGA به دست آمده براى شتاب 

نگاشت هاى افقى (0/81g وg 0/65) مى باشد. 
در اين زمين لرزه نيز همچون بسيارى ديگر از زمين لرزه هاى ايران مانند زلزله 1369 منجيل و رودبار، زلزله 1381 
ــى و ژئوتكنيكى نظير زمين لغزش، فرونشست  ــى مهندس آوج و زلزله 1375 اردبيل، برخى پديده هاى زمين شناس
ــرح كلى سازندهاى زمين شناسى  ــتار در ابتدا به ش ــود. در اين نوش زمين و در برخى مناطق روانگرايى ديده مى ش

منطقه اشاره مى شود سپس به نمونه هايى از پديده هاى ژئوتكنيكى ايجاد شده  همراه با زلزله اشاره مى شود.
نوع:      گزارش

IIEES   :منتشر شده در
سال:       1382
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تخمين ساختار سرعتي موج برشي در جنوب شرقي بم با استفاده از       
SPAC اندازه گيري هاي ميكروترمور و بكارگيري روش

آزاده فريدوني
دانش آموخته دكتري، مؤسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ــديد  ــه اليه ها، نوع خاك و چگونگى تغييرات ويژگى آن با عمق از عوامل موثر بر تقويت جنبش ش هندس
ــاختار  ــوند. لذا با آگاهى دقيق از س ــارات فراوان در زلزله هاى مخرب ش ــتند و مى توانند موجب خس زمين هس
سرعتى موج برشى كه داراى نقش كليدى در كنترل تقويت جنبش هاى لرزه اى است، مى توان اثرات ساختگاه 
در چگونگى توزيع خسارات را بررسى نمود. نتجه اين مطالعات در مشخص نمودن مناطقى كه پتانسيل تخريب 
در زلزله هاى آتى را دارند، قابل استفاده مى باشد. در روش هاى متداول تعيين سرعت موج برشى، از چشمه هاى 
ــهرى و  ــر بكارگيرى اين روش ها را در مناطق ش ــود، همين ام ــتفاده مى ش ــى نظير چكش و انفجار اس مصنوع
ــرعت موج S با روش هاى مبتنى بر  ــبه س ــازد، ولى با محاس ــكالتى رو به رو مى س صنعتى با محدوديت ها و مش
ــكالت فايق آمد. اين روش ها عليرغم سهولت اندازه گيرى هاى و  اندازه گيرى هاى ميكروترمور مى توان بر اين مش
ــت دهند و در آنها امكان دستيابى به عمق هاى زياد  ــب به دس هزينه كم مى توانند پروفيل  هاى VS با دقت مناس
ــى در  ــرعت موج برش ــق پر جمعيت وجود دارد. هدف علمى در اين پايان نامه تعيين پروفيل س ــى در مناط حت
ــتفاده از روش SPAC است كه به وسيله آن مى توان با به كارگيرى آرايه اى از ايستگاه هاى  ــهرى با اس مناطق ش
ــازى  ــى و شبيه س ــى را تا عمق زياد جهت مطالعات مهندس ــرعت موج برش اندازه گيرى ميكروترمور پروفيل س
حركات توانمند زمين به دست آورد. در اين مطالعه با استفاده از داده هاى آرايه اى ميكروترمور و تحليل آن به 

روش SPAC در جنوب شرقى شهر بم، پروفيل سرعت موج برشى تا عمق 400 متر تعيين شده است.

نوع:       پايان نامه كارشناسي ارشد
منتشر شده در:   موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

سال:         1386
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بررسي اثر خطي و غيرخطي ساختگاه و طبقه بندي ساختگاه شبكه 
شتابنگاري با استفاده از نگاشت هاي زلزله هاي آوج ، بم و زرند

عليرضا نوجوان
دانش آموخته كارشناسي ارشد، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ــينه حركات توانمند  ــتاب بيش ــاختگاه هايي از زلزله آوج كه ش در اين تحقيق با تعيين فركانس غالب در س
ــده است. اثر غيرخطي ساختگاه  ــي ش ــاختگاه بررس زمين (PGA) قابل توجهي را ثبت نمودند، اثر غيرخطي س
ــت. بدين ترتيب  ــي اس ــطح بارگذاري (افزايش PGA) قابل بررس با كاهش فركانس غالب در مقابل افزايش س
ساختگاه هاي آبگرم، آوج، كبودرآهنگ و شيرين سو با توجه به كاهش فركانس غالب با افزايش سطح بارگذاري 
ــتگاه  ــان دادند. در ايس ــچين رفتارخطي از خود نش ــاختگاه هاي رزن و درس (افزايش PGA)، اثر غيرخطي و س
چنگوره روندي دوگانه مالحظه مي شود و رفتار خطي يا غيرخطي در اين ساختگاه به وضوح مشخص نيست و 
با توجه به نسبت پايين سيگنال به نويز و عدم ثبت زلزله اصلي در اين ايستگاه، نتايج به دست آمده قابل اعتماد 
نمي باشد. سپس با استفاده از آناليز بازگشتي و با توجه به فركانس غالب، براي ساختگاه هاي با رفتار غيرخطي، 

مدول برشي خاك محاسبه شده و روند تغييرات نسبت مدل برشي با PGA بررسي شده است.
ــه زمين لرزه چنگوره- آوج، بم و داهوئيه  ــتفاده از نگاشتهاي ثبت شده در س ــاختگاه با اس همچنين اثر س
(زرند) در 115 ايستگاه شتابنگاري واقع در محدوده°52- °46 طول و °37- °34 عرض جغرافيايي براي 
زمين لرزه هاي آوج و °60- °54 طول و °32- °27 عرض جغرافيايي براي زمين لرزه هاي بم و زرند بررسي شده 
است. سپس با استفاده از تابع بزرگنمايي محاسبه شده در هر ساختگاه، فركانس غالب ساختگاه تعيين شده و 

ساختگاه هاي مورد مطالعه طبقه بندي گرديده است. 

نوع:       پايان نامه كارشناسي ارشد
IIEES   :منتشر شده در

سال:         1384
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Site Effects of December 26, 2003 Bam, Iran Earthquake

M. K. Jafari
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. R. Ghayemghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Davoodi
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. Kamalian
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

A. Sohrabi-Bidar
Former PHD Student, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

The site amplification characteristics of Bam were investigated based on geological 
studies as well as geophysical, microtremor and aftershock measurements conducted by 
IIEES in the study area. A site effect microzonation map was prepared classifying the 
ground conditions of the city into five distinct categories, based on their stiffness, thickness 
and frequency characteristics. Highest values of damage percents concentrated in sites 
with stiff shallow and medium depth soils, which possessed considerable amplification in 
high frequency ranges.

Type:           Journal- Paper
Published in:   Earthquake Spectra
Year:          2005
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Geotechnical Performance of Qanats during the 2003 
Bam, Iran, Earthquake

F. Pellet
Laboratory 3S, University Joseph Fourier, Grenoble, France

K. A. Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. K. Jafari
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

F. Z. Zerfa
Laboratory 3S, University Joseph Fourier, Grenoble, France

M. R. Mahdavifar
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. K. Bakhshayesh

Research Assistant, Geotechnical Engineering Research Center, IIEES

The Bam, Iran, earthquake caused ground failure in several locations in and around 
Bam and Baravat, including collapse of existing qanats traditional underground irrigation 
tunnels, local soil block falls, and landslides. However, no evidence of liquefaction was 
observed in the area. Ground failures were located and characterized during the site 
investigations carried out a few days after the earthquake. In addition, aerial photos taken 
two days after the event were evaluated and digitized in GIS. Based on these studies, 
land subsidence due to collapse of qanats, local toppling, and sliding of soil blocks were 
mapped. Instabilities of qanats were evaluated using 2-D and 3-D models, and the results 
were compared with existing conditions. Good agreement was observed between the 
results of the numerical modeling and condition of the qanats.

Type:           Journal- Paper
Published in:   Earthquake Spectra
Year:                2005
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Geotechnical Instabilities Occurred During the Bam 
Earthquake of 26 December 2003

K. A. Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. R. Mahdavifar
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. K. Bakhshaiesh
Research Assistant, Geotechnical Engineering Research Center, IIEES

This paper describes the geotechnical instabilities such as landslide, liquefaction, and 
ground subsidence caused by the Bam earthquake. Based on the results of geotechnical 
investigations, after the Bam earthquake, land subsidence due to collapse of Qanats 
(underground irrigation tunnels), local toppling, and block slides along riverbanks or 
man-made channels were the most dominant geotechnical instabilities of the event. These 
effects will be introduced and discussed in this paper and the distribution of them will be 
presented based on the study of aerial photos and site investigations.

In addition, the geological setting of the area based on field investigations and 
evaluation of some geophysical data will be discussed.

Type:           Journal- Paper
Published in:   Journal of Seismology & Earthquake Engineering 
Year:          2004
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Preliminary Seismic Microzonation of Bam
Askari

Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

A. Azadi
Research Assistant, Geotechnical Engineering Research Center, IIEES

M. Davoodi
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

E. Haghshenas
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

H. Hamzehloo
Faculty, Seismology Research Center, IIEES

M. K. Jafari
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. Kamalian
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. Keshavarz
Research Assistant, Geotechnical Engineering Research Center, IIEES

O. Ravanfar
Research Assistant, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

A. Shafiee
Former Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

A. Sohrabi-Bidar
Former PhD Student, Geotechnical Engineering Research Center, IIEES

The Magnitude Ms=6.5 earthquake of the 26th December 2003 occurred at the early 
morning while many residents of the Bam historical city were still sleeping, along Bam’s 
fault with no record of any major earthquake, at least, approximately in past2500 years. 
The traditional mud-brick and clay homes put up little resistance of the violent shaking, 
and as walls and roofs crumbled and collapsed; more than 100,000 of victims were 
trapped beneath the rubble and from them around 26,500 lost their lives. Close to 11,000 
of the city’s students perished, along with one out five of Bam’s 5,400 teachers. Tens 
of thousands were left homeless and up to 6,000 children were orphaned. Arg-e-Bam 



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

107

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

(Bam Citadel), the largest mud-brick complex in the world and other historical buildings 
were almost totally destroyed. Bam earthquake not only shook the heart and mind of the 
Iranian, but the world and created one of the largest human solidarity.

In addition to the humanitarian solidarity, this earthquake have created a new Iranian 
initiative on risk reduction and consequently provided a unique window of opportunity 
to raise international awareness of the importance of the effective implementation of a 
comprehensive world-wide earthquake risk reduction program in hazard-prone countries. 
It gives a challenge to the governments to make the highest use of the existing know-
how on earthquakes and its integration into development programs. It also encouraged 
the scientific and engineering community to provide more socio-economic-cultural 
compatible solutions to national needs. Moreover, the public at large should become more 
concerned about the hazard and increase its own preparedness level. The UN Strategy 
document, Bam Declaration and Recommendation for Bam citadel, Bam reconstruction 
paper and the formation of the UNESCO-UNDP-UN/ISDR-IIEES Alliance for earthquake 
risk reduction in developing countries are examples of the initiatives for the better future.

This report has been prepared, within the framework of these initiatives as a part of 
a contract between UNESCO and IIEES. On the basis of this contract and within the 
framework of UNESCO contribution towards the lessons learnt from the Bam earthquake 
for enhancing disaster prevention and preparedness in the reconstruction of bam and 
similar situation in future, IIEES should prepare a preliminary microzonation map for 
Bam.

The report consists of five chapters. Chapter 1 presents the results of seismotectonic, 
seismicity and seismic hazard analysis on bam earthquake. engineering geological setting 
of Bam is described in Chapter 2, while the results of geophysical studies are presented in 
Chapter 3. Finally, in Chapter 4, all the data are analyzed and preliminary microzonation 
maps are presented. 

UNESCO and IIEES hope that this preliminary report could assist in various aspects 
related to the reconstruction of Bam and perhaps provide a methodology for similar 
situations in the future.

Type:           Journal- Paper
Published in:   Journal of Seismology & Earthquake Engineering 
Year:          2004



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

108

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

Ground Motion Studies for Microzonation In Iran
A. Shafiee

Former Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. Kamalian
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. K. Jafari
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

H. Hamzehloo

Faculty, Seismology Research Center, IIEES

Site effects play a major role in the seismic ground motion and have been ascertained 
by many seismologists and earthquake engineers. Traditionally, direct waves were used 
for the site effect study (Gutenberg, 1957; Borcherdt, 1970) but later it has been realized 
that the source, path and site characterization are the important parameters that affect 
earthquake ground motion. Local site effects can cause considerable modification of 
seismic amplitudes. Depending on the ground characteristics, the ground shaking is 
influenced, which may result in the amplification (causing resonance) or attenuation. 
Nonlinear amplification at sediments sites appears to be more pervasive than seismologists 
used to think (Aki et.al., 1991). Spectral amplification factor is a parameter which can be 
used to find out theses effects. Site effect is also an important parameter in microzonation 
study. The information about the local site effects is useful in the simulation of strong 
ground motions and hence, the results of the site response studies are one of the most 
important inputs for seismic hazard assessment of a region. In this research paper, 
Vijayawada city which falls in zone III (IS 1893: 2002) has been considered for the site 
response study. It is the 34th largest town in India (population wise), and the 3rd largest 
town in Andhra Pradesh. The shear wave velocities and bulk density are used to estimate 
the average spectral amplification factor. Amplified site response at the soft soil sites are 
obtained using the input shear wave velocities.

Type:           Journal- Paper
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Development of urban planning guidelines for improving 
emergency response capacities in seismic areas of Iran.

K. A. Hosseini 
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. K. Jafari 
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

B. Mansouri
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

S. Hosseinioon
Former Research Assistant, Risk Management Research Center, IIEES

This paper presents the results of research carried out to improve emergency response 
activities in earthquake-prone areas of Iran. The research concentrated on emergency 
response operations, emergency medical care, emergency transportation, and evacuation-
the most important issues after an earthquake with regard to saving the lives of victims. For 
each topic, some guidelines and criteria are presented for enhancing emergency response 
activities, based on evaluations of experience of strong earthquakes that have occurred 
over the past two decades in Iran, notably Manjil (1990), Bam (2003), Firouz Abad-
Kojour (2004), Zarand (2005) and Broujerd (2006). These guidelines and criteria are 
applicable to other national contexts, especially countries with similar seismic and social 
conditions as Iran. The results of this study should be incorporated into comprehensive 
plans to ensure sustainable development or reconstruction of cities as well as to augment 
the efficiency of emergency response after an earthquake.

Type:            Journal- Paper
Published in:   Disasters
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Seismic Behavior of Local Soil and Foundation in Bam 
City during the 2003 Bam Earthquake in Iran

I.Towhata
Department of Civil Engineering, University of Tokyo

A.Ghalandarzadeh
Faculty, Department of Civil Engineering, Tehran University, Tehran, IRAN

H.Shahnazari
Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, IRAN

M.Mohajeri
National Research Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tsukuba

A. Shafiee
Former Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

Following the devastating earthquake disaster in Bam city, Iran, a reconnaissance 
team was sent to the site. The authors participated in its activities with special emphasis 
on geotechnical issues. A soil investigation in the city revealed that local soils have 
sufficiently good properties and cannot be the main source of heavy damage to houses. 
Because bridges and structures other than buildings experienced minor damage during the 
same earthquake, it seems that the structural weakness of houses made of masonry and 
adobe is a major problem. A possible mitigating measure may be to use light materials 
such as ESP, although consideration has to be given to the local climate and the landscape.
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Preliminary Observations on the Bam, Iran, Earthquake 
of December 26, 2003

F. Naeim
John A. Martin and Associates, Inc., Los Angeles, CA 

M. R. Mahdavifar
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

Following the earthquake, EERI sent a reconnaissance team to the affected area in 
cooperation with the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology 
(IIEES) of Iran. The EERI team was composed of structural engineers Farzad Naeim 
(team leader), Mike Mehrain, and Mohsen Rahnama; strong-motion specialist Yousef 
Bozorgnia; environmental engineer Elahe Enssani; geotechnical engineers Ali Bastani 
and Farhang Ostadan; medical doctor Haasan Movahedi; and remote-sensing specialist 
Babak Mansouri. Ron Eguchi, Beverley Adams, and Charles Huyck, remote sensing 
specialists with ImageCat, Inc., made significant contributions to the reconnaissance 
effort by preparing detailed satellite-based damage maps and a GPS-based software 
system that was used by the team at the earthquake site. Satellite imagery was purchased 
by EERI and the University of California at Irvine.
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Some insight on why Bam (Iran) was destroyed by an 
earthquake of relatively moderate size

M. Bouchon 
Laboratoire de Geophysique Interne et de Tectonophysique, Universite Joseph Fourier, Grenoble, 

France

D. Hatzfeld
Laboratoire de Geophysique Interne et de Tectonophysique, Universite Joseph Fourier, Grenoble, 

France

 J. A. Jackson
Bullard Laboratories, University of Cambridge, Cambridge, UK

E. Haghshenas
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

The Bam (Iran) earthquake of 2003 resulted in one of the worst human disaster in 
recent years. Yet the magnitude of the event - Mw = 6.6 - was relatively moderate. We 
show that the remarkable recording of the ground motion produced in the city itself 
contains some clues which help explain this disaster. We identify three factors whose 
unfortunate combination led to the strong ground shaking which destroyed the city: 1) 
The Rayleigh-like speed of the rupture, 2) The high slip velocity, which exceeded 2m/s 
over a large part of the fault, 3) The strong directivity, which focused the elastic energy 
released directly toward the city. 
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Analyse Des Degats Observes Dans Les Galeries 
D’Adduction D’Eaulors Du Seisme De Bam

F. PELLET
Laboratory 3S, University Joseph Fourier, Grenoble, France

K. A. HOSSEINI
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. K. JAFARI
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. KESHAVARZ

Research Assistant, Geotechnical Engineering Research Center, IIEES

Le tremblement de terre survenu à Bam (Iran) en décembre 2003 a causé de nombreuses 
victimes et provoqué d’immenses dégâts matériels. Ce séisme d’une magnitude de 
7.3 a notamment conduit à la destruction partielle des qanats, réseau souterrain très 
ancien acheminant par gravité l’eau des montagnes avoisinantes. Dans cet article on 
présente, dans un premier temps, une description détaillée des dégâts observés dans 
les galeries souterraines et les puits intermédiaires. Puis, une modélisation numérique 
tridimensionnelle réalisée par éléments finis d’une galerie et de ses puits est exposée. Les 
résultats montrent, en dépit du eu de données géotechniques disponibles, que l’on peut 
parfaitement reproduire qualitativement les mécanismes de rupture observés, notamment 
la création de sinkholes entre deux puits.
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Identification of Geological irregularity Effect in Bam City

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

The presence of 2D or 3D near-surface geological irregularities such as alluvial valleys 
or sedimentary basins may remarkably change the amplification characteristics at a site. 
The quantification of seismic sites effects on such irregularities can be challenging task 
in strong ground motion estimation, especially if numerical simulations are to be avoided 
for lack of sufficient detailed geological and geophysical data. An alternative approach to 
the identification of resonant response on sedimentary valleys and basin relies on utilizing 
empirical approach. In empirical approach, the spectral analysis of earthquake and micro 
tremor data can be applied to identify the basic features of 2D response. To this end, the 
earthquake data recorded by IIEES seismic network is analyzed to investigate local 2D or 
3D site effects in Bam city. the reference site technique is employed to identify frequency 
dependent site amplification characteristics in different sites. Furthermore, the non-
stationary spectrum is also calculated for main shock of Bam earthquake to investigate 
the possibility of appearance basin-induced surface wave or edge effect at the sites.
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تحليل آرايه اي ميكيروترمورها به روش ضرايب خود همبستگي مكاني به 
منظور برآورد ساختار سرعتي موج برشي در جنوب خاور شهر

محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

آزاده فريدوني
دانش آموخته دكتري، مؤسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

ــرعتي مـوج برشي در شهر بم با استفـاده از برداشـت هاي  ـــاخـتـار س هـدف از مطالعـه حاضـر، برآورد س
ــه دايـره اي دوگانه در  ــور، اندازه گيري هاي ميكروترمور در يك آرايـ ــت. به اين منظ آرايـه اي ميـكروترمور اس
ــد. با تحليـل داده ها بر مبناي روش ضرايب خود همبستـگي  ــهـر بم انجام ش ــاختگاهي در جنـوب خاور ش س
مكاني (SPAC)، منحني پاشش موج ريلي موجود در ميدان موج ميكروترمورها در بازه بسامدي 2/3-1/6هرتز 
استخراج شد. سپس با به كارگيري الگوريتم برگشتي ژنتيك، ساختار سرعتي موج S در ساختگاه مورد مطالعه 
ــتگي خوبي با داده هاي درون چاهي موجود  ــد. نتايج حاصل از اين مطالعه، همبس تا ژرفاي 400 متر برآورد ش
دارد و نشان مي دهد كه روش SPAC با توجه به ارائه برآوردهاي قابل اعتماد از ساختار سرعتي موج S، ژرفاي 
ــودن مكمل يا جايگزين  ــريع داده ها، صرفه اقتصادي و غيرتخريبي ب ــت، تحليل س ــهولت برداش نفوذ زياد، س

مناسبي براي روش هاي متداول تعيين نيمرخ VS است.

نوع:       مقاله
منتشر شده در:   فصلنامه علوم زمين

سال:                1388
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Numerical Modeling Of Seismic Instabilities Occurred 
During The Bam Earthquake

F. PELLET
Laboratory 3S, University Joseph Fourier, Grenoble, France

F. Z. ZERFA
Laboratory 3S, University Joseph Fourier, Grenoble, France

K. A. HOSSEINI
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. K. JAFARI
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

Strong earthquake normally can induce geotechnical instabilities such as landslide, 
liquefaction, and ground subsidence. In order to evaluate the occurrence of these 
instabilities occurred during the Bam Earthquake some engineering geological 
investigations have been arranged and carried out at the area. Based on the results of 
these investigations, land subsidence due to collapse of Qanats (underground irrigation 
tunnels), local toppling, and block slides along riverbanks or man-made channels were 
the most dominant geotechnical instabilities of the event.

Numerical modelling of these dynamic effects were performed and are discussed in 
this paper. It is shown that instabilities can be simulated (reproduce) reasonably and as a 
conclusion some recommendations will be presented (are formulated) for the repairing of 
Qanats and block instabilities (the main structures).

Type:            Conf- paper
Published in:   11th International Conference Of The International Association of 
                        Computer Methods And Advances In Geomechanice
Year:                2005
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Site Effect Estimation in Bam City

M. R. Ghayemghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

On 26 December 2003, a large earthquake rocked the Bam City in southeastern of Iran. 
The IIEES installed a seismic network including eight 3-component stations in heavy 
damage area of Bam City for about two months. The network recorded more than 500 
aftershocks. The site amplification characteristics are investigated using aftershock data 
by employing horizontal to vertical spectral ratio (HVSR) and reference site technique 
in the frequency domain. The theoretical amplification function is also calculated using 
conducted geophysical investigation and compared with the identified ones at the sites. 
Finally, the sites under study were classified into two categories based on identified 
dominant frequency at the sites

Type:           Conf- paper
Published in:   (يادواره فاجعه بم)كنفرانس بين المللي زلزله 
Year:          1383
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بررسي ناپايداريهاي ژئوتكنيكي مرتبط با زلزله 1382/10/5 بم

كامبد اميني حسيني
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محمدرضا مهدويفر
عضو هيأت علمى، ژوهشكده مهندسى ژئوتكنيك، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محمدرضا كشاورز بخشايش
كارشناس اسبق پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ــران (1:56:56 به وقت GMT) به بزرگى  ــاعت 5:26:26 به وقت ته ــه بم در تاريخ 1382/10/2 در س زلزل
ــهر بم در جنوب غربى ايران رخ داد. موقعيت  ــكده زلزله شناسى، 1382) در اطراف ش ــتاورى 6/5 (پژوهش گش
ــتگاهى در 29/01 درجه عرض شمال و 58/26 درجه طول خاورى در  كانونى اين زمين لرزه طبق اطالعات دس
ــاس شواهد سطحى و مطالعات صحرايى  ــهر بم واقع مى گردد. البته بر اس حدود 10 كيلومترى جنوب غرب ش
ــت. عمق زلزله در حدود 8 كيرومتر (پژوهشكده زلزله  ــهر بم تعيين شده اس ــطحى در زير ش موقعيت كانون س
شناسى، 1382) و شدت آن در رو مركز IX در مقياس شدت EMS 98 (زارع، 1382) تخمين زده شده است.

ــديد زمين و شدت زمين لرزه نمايان است به نحوى  ــتاى عمود بر گسل كاهندگى سريع جنبش ش در راس
ــتگرد با مولفه  ــهرى بم محدود مى گردد. مكانيزم كانونى زلزله نيز امتدادلغز راس كه خرابى ها عمدتا به ناحيه ش
ــاس  ــى، 1382) با اينحال براس ــكده زلزله شناس ــت (USGS، 2003 و پژوهش ــده اس كوچك عمودى تعيين ش
 PGA شتابنگاشت تصحيح شده به دست آمده از ايستگاه بم (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1382) مقدار

عمودى در رومركز (g 0/98)، و براى شتاب نگاشت هاى افقى معادل (g 0/77 و g 0/62) مى باشد.
در اين زمين لرزه نيز همچون بسيارى ديگر از زمين لرزه هاى ايران برخى ناپايدارى هاى ژئوتكنيكى مشاهده 
ــود و سپس  ــى منطقه مورد بحث قرار داده مى ش ــتار ابتدا خالصه اى از وضعيت زمين شناس گرديد. در اين نوش

ناپايدارى هاى ژئوتكنيكى همراه با اين زلزله تشريح مى گردند.
 

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   همايش علمي يافته هاي زلزله بم
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Near-fault Strong Motion Complexity of the 2003 Bam 
Earthquake (Iran) and Low-frequency Ground Motion 

Simulation
M. R. Ghayamghamian

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Y. Hisada
Department of Architecture, Kogakuin University, Japan

The 2003 December 26 Bam earthquakes was an intermediate size strike-slip event 
that occurred beneath the Bam city, causing more than 26000 fatalities. The record of 
the only near-fault station (Bam station) shows a clear long-period pulse in almost fault 
normal direction suggesting near-fault forward directivity effect contributing to the 
heavy damage observed in Bam city. In this study, the long-period (0.1–1.5Hz) strong 
round motions were simulated to answer some ambiguities in source parameters for fully 
description of the observed motion in different components at Bam station. To this end, 
the Hisada’s kinematic model accounting for both heterogeneous source characteristics 
an underground geology is applied to simulate the long-period ground motion. Different 
source scenarios suggested by previous studies are examined and the optimum scenario 
that could provide the best fitting between the simulated and observed motions for different 
components was introduced. The slip model and asperities as well as velocity structure 
parameters are optimized in order to have the best possible fit between the simulated and 
observed velocity time histories and spectra. The good agreements between the simulated 
and observed low frequency motions indicate a successful identification of source and slip 
parameters of the Bam earthquake and provide a good test for the simulation technique. 
Furthermore, the uniqueness of the identified source parameters and the slip model is 
further checked against the observed near- and far-field recordings of the Bam earthquake.

A good agreement between the simulated and the observed waveforms provides a 
base for model verification and results confirmation.

 Type:                Journal Paper            
Published in:   Geophysical Journal international
Year:               2005           
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 بررسى عملكرد سازه هاى فوالدى آسيب ديده در زلزله بم و ارزيابى تحليلى
چند نمونه سازه موجود

بهرخ حسيني هاشمي
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مسعود حسن زاده
دانش آموخته كارشناسي ارشد، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

در اين طرح پژوهشي، با استفاده از اطالعات به دست آمده از ساختمان هاي فوالدي موجود در شهر بم، 
تعدادي از اين ساختمان ها به عنوان نمونه، مدلسازي شده و تحت ركوردهاي ثبت شده از زلزله بم تحليل 
شده است. سپس با مقايسه پاسخ به دست آمده از تحليل و رفتار واقعي مشاهده شده از ساختمان ها در زلزله، 
نقاط ضعف و قوت موجود در مدلها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ضوابط دستورالعمل بهسازي نيز براي 

ارزيابي اوليه آنها قبل از خسارت مورد بررسي قرار گرفت.

نوع:      گزارش 
منتشر شده در: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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بررسى عملكرد ساختمان هاى بتنى در زلزله بم

عبدالرضا سروقد مقدم
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ساختمان هاى بتنى در كشور ايران درصد قابل توجهى از ساختمان هاى بلند و متوسط را تشكيل مى دهند. 
اين ساختمان ها معموالً براساس آيين نامه 2800؛ بارگذارى لرزه اى شده و بوسيله آئين نامه ACI كشور اياالت 

متحده و از سال 1375 به بعد بوسيله آيين نامه بتن ايران آبا طراحى مى شوند. 
اما در شهرستان هاى كوچكتر مثل شهر بم تعداد ساختمان هاى بلند و نيمه بلند كم بوده و يا اصًال وجود 
ندارد و باتوجه به مشكالتى كه اجرا و ساخت اين ساختمان ها نسبت به ساختمان هاى آجرى و فوالدى دارد 
نيز  بم  شهر  در  كرد.  مشاهده  بزرگ  و  متوسط  شهرهاى  به  نسبت  مى توان  را  كمترى  بتنى   هاى  ساختمان 
ساختمان هاى بتنى از ساير انواع ساختمان ها كمتر احداث شده اند. ساختمان هاى بتنى كه در اين شهر وجود 

دارند معموالً به صورت قاب خمشى سه بعدى مى باشند كه تا ارتفاع حداكثر چهار طبقه مشاهده شده اند. 
منبع آبى نيز در اين شهر وجود دارد كه بتنى بوده و پايه آن قاب خمشى سه بعدى بتن مسلح مى باشد. در 
شهر بم ديگر انواع ساختمان هاى بتنى مثل ساختمان هاى بتنى با ديوار برشى مشاهده نشد. اما بدليل تعداد 
زياد ساخت و ساز ساختمان هاى با ديوارهاى باربر آجرى معموالً مرسوم است كه در ساختمان هاى بتنى نيز 
در بسيارى از موارد ديوارهاى بيرونى با ضخامت cm 35و ديوارهاى داخلى با ضخامت هاى cm 22و cm  11با 
با قاب خمشى بتنى درگير بوده و در مواردى كه اين ديوارها  آجر فشارى احداث شوند اين ديوارها معموالً 
زياد بوده و ساختمان يك يا دو طبقه باشد عمًال باعث شده اند تا رفتار ساختمان از رفتار قاب خمشى به رفتار 
سيستم ديوار باربر با كالف بندى تغيير نمايد. در موارديكه اين ميانقاب ها كمتر بوده اند، عمًال با افزايش سختى 

ساختمان رفتار لرزه اى آن را دستخوش تغيير ساخته اند. 
در  و  داده اند  نشان  خود  از  متنوعى  رفتار  بم  شهرستان   82/10/5 زلزله  جريان  در  بتنى  هاى  ساختمان 
مواردى با توجه به كيفيت طراحى و اجرا و محل قرارگيرى، ساختمان بدون آسيب ديدگى بارهاى لرزه اى را 
تحمل نمود و يا در اثر اين بارها آسيب ديده و حتى در مواردى به طور كامل فروريخته اند. آسيب هايى كه 
اثر عوامل چندى ناشى از ضعف هاى اجرايى، كيفيت پايين مصالح  هاى بتنى متحمل شده اند بر  ساختمان 
بررسى  با  است  شده  سعى  گزارش  اين  در  مى باشد.  غيرصحيح  اجراى  و  طراحى  جزئيات  از  استفاده  عدم  و 
سازه هاى بتنى به صورت كلى و بررسى رفتار اين سازه ها در زلزله هاى گذشته و پرداختن به ضعف هاى اساسى 

كه اين سازه ها در اجرا دارند ديد كلى نسبت به اين سازه ها كسب كرد. در ادامه به بررسى رفتار ساختمان 
هاى بتنى در زلزله بم پرداخته شود و علل آسيب هاى وارد به اين ساختمان ها در جريان اين زلزله به صورت 
مبسوط ارائه شود. در ادامه ضمن بررسى آيين نامه هاى بكار رفته در طراحى ساختمـان هاى بتنى، نحوه اجـرا 
و طراحى ساختمان ها در شهر بم مورد بررسى قرار گـرفته و علـل آسيب هاى اين ساختمان ها در جريان زلزله 

به صورت مبسوط ارائه مى گردد.
نوع:      گزارش

منتشر شده در: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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اثر پيچش درسازه هاى مهندسى ساز شهر بم
عبدالرضا سروقد مقدم

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

آسيب¬پذيرى ساختمان¬هاى نامتقارن بارها در زلزله هاى بزرگ آشكار شده است. بررسى هايى كه پس از 
زلزله 1985 مكزيك انجام شده نشان داد كه تقريباً 5٪ خرابى¬ها بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در نتيجه عدم 
تقارن سازه چه از نظر مقاومت و چه از نظر سختى يا جرم بوده است. در زلزله شديدى كه در تاريخ 82/10/5 
در ساعت 5:26 دقيقه در شهرستان بم اتفاق افتاد نيز يكى از عوامل اصلى در بوجود آمدن يا تشديد خرابى¬ها، 
اثرات ناشى از عدم تقارن و يا پيچش بود. اين اثرات سبب تخريب ساختمان¬هاى مهندسى ساز چند طبقه و 
حتى ساختمان هاى كوتاه يك تا دو طبقه شده بودند. عدم تقارن در اين ساختمان¬ها به علت توزيع نامتقارن 
نامتقارن  توزيع  جانبى،  باربر  المان¬هاى  محل  در  تقارن  گرفتن  نظر  در  عدم  اثر  در  جرم  و  سختى  مقاومت، 

تيغه هاى باربر يا غير باربر و يا ميانقاب¬ها بوجود آمده بودند.
در اين نوشتار ضمن مرور بر مطالعات انجام شده بر رفتار و روال هاى طراحى سازه هاى نامتقارن به بررسى 
عوامل مختلف ايجاد نامتقارنى در ساختمان¬هاى موجود در شهر بم مى پردازيم. آسيب¬هاى ايجاد شده در اين 
ساختمان ها در اثر زلزله بم را مورد بررسى قرار داده سپس با انتخاب موردى از نمونه سازه هاى مهندسى ساز 

فلزى و بتنى به تحليل و بررسى تاثير عدم تقارن در آسيب¬هاى ايجاد شده در اين سازه ها مى پردازيم.

نوع:      گزارش
منتشر شده در: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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ارزيابى عملكرد لرزه¬اى موردى يك ساختمان با ميانقاب بنايى در زلزله بم
نقدعلي حسين زاده

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ميانقاب هاى بنايى مى توانند تاثير بسيارى در عملكرد لرزه اى سازه ها داشته باشند. ميانقاب مى تواند سختى 
و مقاومت سازه و توزيع نيروى زلزله در ارتفاع و پالن را تغيير دهد، ايجاد طبقه نرم و پيچش و ستون كوتاه 
دهد.  قرار  تاثير  تحت  شدت  به  را  سازه  اعضاى  در  شده  ايجاد  داخلى  نيروهاى  مقادير  كلى  طور  به  و  نمايد 
همچنين ميانقاب¬ها با ايجاد تغيير در زمان تناوب اصلى سازه مقدار شتاب ايجاد شده در سازه را تغيير دهد. 
ميانقاب¬ها مى توانند با ايجاد مقاومت اضافى و جذب انرژى زلزله، اثرات مثبتى در بهبود عملكرد لرزه اى سازه ها 

ايجاد نمايند.
در اين گزارش ابتدا پارامترهاى مقاومتى ديوارهاى آجرى شامل مقاومت كششى، فشارى و برشى و مدول 
االستيسيته وعوامل مؤثر بر آن ها توضيح داده شده است.سپس، به بررسى تأثير ميانقاب ها بر سختى و مقاومت 
قاب ها پرداخته شده است. همچنين، روش¬هاى پيشنهادى محققين مختلف براى تعيين مقاومت قاب ميانپر 
ارائه شده است. در بخش بعد خصوصيات زلزله بم، رفتار سازه هاى فوالدى داراى ميانقاب و نمونه هايى از انواع 
خرابى قاب هاى ميانپر در اين زلزله آمده است. در نهايت، مشخصات هندسى و سازه اى يك ساختمان فوالدى 
نمونه دو طبقه واقع در شهر بم بيان شده است كه فاقد بادبندى و فاقد اتصاالت صلب بوده است. اين ساختمان 

فقط با تكيه بر ميانقاب هاى خود به عنوان تنها سيستم باربر جانبى در برابر زلزله مقاومت نموده است.
در اين مطالعه، براى تحليل ديناميكى غير خطى ساختمان مورد نظر از نرم¬افزار IDARC استفاده شده 
و  متوسط  خوب،  بنايى  مصالح  نوع  سه  مى باشد.  دارا  را  ميانقاب  المان  مدلسازى  قابليت  نرم¬افزار  اين  است. 
ضعيف براى ميانقاب ها در نظر گرفته شده است. اتصال تير به ستون در دو حالت ساده و صلب در تحليل¬هاى 
ديناميكى فرض شده است.  نتايج اين تحليل¬ها تاثير ميانقاب بر كاهش پريود معادل 7 برابر و افزايش سختى 
جانبى معادل 50 برابر نسبت به قاب خالى را نشان مى¬دهد. شاخص خسارت ناچيز در اعضاى فوالدى نشان 
مى دهد كه آسيب خاصى در آن¬ها مشاهده نشده است. تغييرمكان حداكثر در طبقه دوم بسيار كمتر از طبقه 
در  دوم  طبقه  در  آسيب¬ديدگى  و  ترك¬خوردگى  دهنده  نشان  نيز  محلى  مشاهدات  كه  است  شده  اعالم  اول 
مقايسه با طبقه اول است. شايان ذكر است كه برخى اشكاالت موجود در محاسبات نرم¬افزارى مانند مقدار پريود 

قاب ميانپر و مقادير تغييرشكل ها به كمك نويسندگان اصلى برنامه بر طرف گرديده است.

نوع:               گزارش
منتشر شده در: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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ارزيابى نقش ميانقاب هاى بنايى در عملكرد ساختمان هاى فوالدى تحت اثر زلزله 
بم- مطالعه موردى

كاووس كريمى
دانش آموخته كارشناسي ارشد، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

نقدعلي حسين زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

تواند  مى  ميانقاب  باشند.  داشته  سازه ها  اى  لرزه  عملكرد  در  بسيارى  تاثير  توانند  مى  بنايى  ميانقاب هاى 
سختى و مقاومت سازه و توزيع نيروى زلزله در ارتفاع و پالن را تغيير دهد، ايجاد طبقه نرم و پيچش و ستون 
كوتاه نمايد و به طور كلى مقادير نيروهاى داخلى ايجاد شده در اعضاى سازه را به شدت تحت تاثير قرار دهد. 
همچنين ميانقاب ها با ايجاد تغيير در زمان تناوب اصلى سازه مقدار شتاب ايجاد شده در سازه را تغيير دهد. 
ميانقاب ها مى توانند با ايجاد مقاومت اضافى و جذب انرژى زلزله، اثرات مثبتى در بهبود عملكرد لرزه اى سازه ها 

ايجاد نمايند.
در اين گزارش ابتدا پارامترهاى مقاومتى ديوارهاى آجرى شامل مقاومت كششى، فشارى و برشى و مدول 
االستيسيته و عوامل مؤثر بر آن ها توضيح داده شده است.سپس، به بررسى تاثير ميانقاب ها بر سختى و مقاومت 
قاب ها پرداخته شده است. همچنين، روشهاى پيشنهادى محققين مختلف براى تعيين مقاومت قاب ميانپر ارائه 
شده است. در بخش بعد خصوصيات زلزله بم، رفتار سازه هاى فوالدى داراى ميانقاب و نمونه هايى از انواع خرابى 
قاب هاى ميانپر در اين زلزله آمده است. در نهايت، مشخصات هندسى و سازه اى يك ساختمان فوالدى نمونه دو 
طبقه واقع در شهر بم بيان شده است كه فاقد بادبندى و فاقد اتصاالت صلب بوده است. اين ساختمان فقط با 

تكيه بر ميانقاب هاى خود به عنوان تنها سيستم باربر جانبى در برابر زلزله مقاومت نموده است.
در اين مطالعه، براى تحليل ديناميكى غيرخطى ساختمان مورد نظر از نرمافزارIDARC استفاده شده است. 
اين نرم افزار قابليت مدلسازى المان ميانقاب را دارا مى باشد. سه نوع مصالح بنايى خوب، متوسط و ضعيف براى 
ميانقاب ها در نظر گرفته شده است. اتصال تير به ستون در دو حالت ساده و صلب در تحليلهاى ديناميكى فرض 
شده است.  نتايج اين تحليلها تاثير ميانقاب بر كاهش پريود معادل 7 برابر و افزايش سختى جانبى معادل 50 
برابر نسبت به قاب خالى را نشان ميدهد. شاخص خسارت ناچيز در اعضاى فوالدى نشان مى دهد كه آسيب 
خاصى در آنها مشاهده نشده است. تغييرمكان حداكثر در طبقه دوم بسيار كمتر از طبقه اول اعالم شده است 
كه مشاهدات محلى نيز نشان دهنده ترك خوردگى و آسيب ديدگى در طبقه دوم در مقايسه با طبقه اول است. 
افزارى مانند مقدار پريود قاب ميانپر و مقادير  شايان ذكر است كه برخى اشكاالت موجود در محاسبات نرم 

تغييرشكل ها به كمك نويسندگان اصلى برنامه بر طرف گرديده است.

نوع:       پايان نامه كارشناسى ارشد
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بررسى عملكرد سازه هاى فوالدى در زلزله بم و ارزيابى تحليلى چند نمونه 
سازه موجود
مسعود حسن زاده

دانش آموخته كارشناسي ارشد، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
بهرخ حسيني هاشمي

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مكانيزم خرابى و آسيب هاى مشاهده شده در ساختمان هايى كه زلزله را تجربه كرده اند نكات ارزشمندى 
براى مهندسين و طراحان به همراه آورده و منجر به تغيير و تحول در آيين نامه هاى طراحى گرديده است. 
در اين تحقيق تعدادى از ساختمان هاى آسيب ديده در زلزله بم مورد مطالعه قرارگرفته است. ساختمان هاى 
مورد بررسى داراى سيستم هاى مهاربندى در دو جهت مهاربندى دريك جهت و ميانقاب در جهت ديگر و 
ميانقاب د رهر دو جهت بوده اند. روش تحليل نيز ديناميكى غيرخطى درنظرگفته شده است. منحنى هاى رفتار 
غيرخطى ستون ها، مهاربندها و ميانقاب ها با استفاده از ضوابط دستورالعمل Fema-356 تعيين شده است و 
براى رفتار غيرخطى تيرهاى خورجينى از نتايج آزمايشگاهى استافده شده است. پس از اعمال شتابنگاشت 
زلزله بم در سه جهت آسيب هاى ايجاد شده در مدل تحليلى با سازه آسيب ديده مقايسه شده است. مالك 
مقايسه بسته به وضعيت ساختمان حالت آستانه فروريزش و ايمنى جانى بوده است. با توجه به نسبت آسيب ها 
درمدل تحليلى و سازه آسيب ديده و موقعيت آنها و درنظرگرفتن اهميت هريك از اجزاى سازه اى در حفظ 
پايدارى ساختمان ضريبى به نام ضريب تطبيق پذيرى معرفى شده است. نتايج تحليل حاكى از تطابق خوب 
حفظ  در  را  اصلى  نقش  كه  ساختمان  هاى  ستون  دارد.  نرم  طبقه  پديده  همچون  ها  ساختمان  كلى  رفتار 
پايدارى ساختمان بر عهده دارند نيز تطابق خوبى با سازه آسيب ديده دارد. راستاى بيشترين خرابى ها در 
مدل تحصيلى با ساختمان هاى آسيب ديده مطابقت دارد. تغييرمكانهاى ماندگار طبقات در مدلهاى تحليلى 

كمتر از ساختمان هاى آسيب ديده بوده و در حدود 30٪ مى باشد.
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بررسى و طبقه بندى خسارات وارده بر ساختمان ها و ميزان مرگ و مير در شهر 
بم و رابطه آن با شدت زمين لرزه

خسرو خانزاده
دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

اهميت رابطه خرابى و شدت زمين لرزه از آن جهت كه انسان همواره در تالش است تا با شناخت از اين 
پديده طبيعى به مقابله با اثرات سوء ناشى از آن بپردازد بسيار قابل توجه است. امروزه با پيشرفت سريع علم 
و تكنولوژى، راه هاى مختلفى جهت كاهش خسارات مالى و تلفات انسانى ناشى از اين پديده مخرب ارائه شده 
و در اين راستا خصوصاً در طراحى ساختمان ها و تاسيسات پيشرفت هاى شگرفى رخ داده است. مفهوم شدت 
مى تواند به عنوان يك طبقه بندى از لرزش هاى زمين بر پايه اثرات مشاهده شده در منطقه زلزله زده و يا به 
عنوان يك دسته بندى از قدرت لرزش در هر مكان هنگام يك زلزله با توجه به اثرات مشاهده شده تعريف 
گردد. در اين پژوهش با توجه به اهميت شدت و رابطه آن با خرابى ابتدا به اهميت برآورد خسارت و تعاريفى 
از آن پرداخته و تاريخچه اى از آسيب پذيرى بيان گرديده است. سپس به طور كلى شدت زمين لرزه و به تبع 
آن مقياس شدت و انواع آن توضيح داده شده است. مقياس اروپايى EMS-98 آخرين مقايسه به روز درآمده و 
اصالح شده است MKS و EMS-98 براى ايجاد وضوح بيشتر و تطابق با روش هاى جديد ساخت بوده و داراى 
12 درجه مى باشد كه در اين پژوهش پس از تشريح كامل مورد استفاده قرارگرفته است. اين پژوهش بر روى 
اطالعات حاصل از خرابى هاى ناشى از زمين لرزه 1382 بم انجام گرفته است. بنابراين ضمن بررسى زمين لرزه 
1382 بم و تشريح مشخصات لرزه زمين ساختى شهر بم توضيحاتى درخصوص روش برآورد خسارت داده شده 
است. در اين پايان نامه در مجموع از 2278 داده از خرابى هاى شهر بم كه حاصل بررسى 4 گروه مى باشد به 
منظور تشكيل پايگاه داده استفاده شده است كه پس از تجزيه و تحليل و بررسى موضوع مورد بحث و پـردازش 
مجدد از 1496 داده در اين بـررسى استفاده گــرديده است. با تـوجه به اهميت نوع ساختمــان ها، ساختمان هاى 
گستره مورد مطالعه را طبقه بندى نموده و از اين طبقه بندى در پردازش داده ها به منظور بررسى دقيق تـر 
خـرابى هاى حاصل از زمين لـرزه در شهـر بم و ايجاد رابطه شدت و خرابى مورد استفاده قرارگرفته است. با 
توجه به پراكندگى ساختمان هاى آسيب ديده و همچنين نوع خرابيهاى حاصل، گستره مورد مطالعه به هفت 
قسمت تقسيم گرديده است. سپس شدت را براى پهنه هاى مورد نظر تعيين نموده و از آن در تعيين روابط 
بين شدت و خرابى و همچنين شدت و ميزان مرگ و مير (براى ساختمان هاى مهندسى ساز و غيرمهندسى 
ساز) استفاده شده است. از مهمترين نتايج به دست آمده مى توان به دست باال بودن محاسبات جايكا براى 

آسيب پذيرى تهران اشاره نمود.
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Seismic Performance of Electrical Substations' 
Equipments in Bam Earthquake (Iran 2003)

A. H. Khalvati
 Former PH.D Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Substations are among the most important parts in the electric power networks, and 
play a vital role in the stability, controllability and serviceability of the electric energy, 
yet the experiences gained from the earthquakes have shown that these elements are very 
vulnerable and the direct and indirect losses resulting from their damages are sometimes 
really considerable. This high degree of vulnerability is due to different reasons. Based on 
the recent earthquakes in Iran, the substations’ equipments and buildings have experienced 
various damages.In this paper the seismic performance of the electric substation 
equipments and their causes in Iran’s great Bam earthquake (2003) is discussed and the 
lessons learned from those are expressed. Finally, some recommendations to reduce this 
vulnerability and upgrade the seismic performance of the existing equipments are given.
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History, Geography, and Economy of Bam

M. Ghafory-Ashtiany
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

R. Mousavi
Research Assistant, Structural Engineering Research Center, IIEES

The history of Iran is marked with natural disasters with earthquakes having the 
highest socioeconomic and cultural impact. A number of major Iranian cities, sheltering 
37 (percent) of the population, are located in high seismic activity zones. Many cities 
and villages have been destroyed (sometimes repeatedly) throughout Iran’s history. 
The Bam earthquake of 26 December 2003 was a glaring example of the lack of 
implementation of engineering know-how and enforcement of building codes. The 
earthquake produced the highest casualty rate in recent history in a city of historical 
importance. This paper provides an overview of the natural and political geography, 
as well as pre- and post-economic conditions in Bam and the surrounding region. 
The statistics cited in the discussion come from field investigations, the Statistics 
Organization of Iran as well as the provincial report on the earthquake (Kerman 
Province 2003). Facts regarding the population distribution and health status of this 
population before and after the earthquake are also presented.
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Arg-e-Bam (Bam Citadel) and Its History
M. Ziyaeifar

Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

H. Meshki
 Former MSC Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. A. Morovat
 Former MSC Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

Arg-e-Bam (Bam Citadel) was a large urban complex of ancient earthen architecture 
in an arid environment. This complex was renowned for its majestic size and its peculiar 
impression on the visitors at first sight. The Arg-e-Bam was built on approximately 
20 hectares of land over a period of 1,800 years; it was abandoned 180 years ago. The Arg 
was a gallery of different ancient architectural elements in its original urban concept of a 
city in the pre-medieval era. The whole area was constructed entirely of earthen material 
and was heavily damaged by the 2003 Bam earthquake. The level of destruction is about 
70% on major parts of this huge monument.
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Performance of Essential Buildings in the 2003 Bam, 
Iran, Earthquake

S. Eshghi
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

K. Naserasadi
 Former PH.D Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

A devastating earthquake hit the city of Bam in the south of Iran at 5:26 a.m. local 
time, Friday, 26 December 2003. Based on the government of Iran’s February estimate, 
the earthquake caused more than 43,000 deaths, 30,000 injuries, and left 70,000 homeless. 
It caused extensive damage to residential and commercial buildings and emergency 
response facilities. Essential buildings usually play a very important role in emergency 
response, but this was not the case in the Bam earthquake. Damage to the fire station, 
hospitals, and municipal and communications buildings caused serious problems in 
emergency response soon after the earthquake. This paper studies the performance of 
essential buildings during the Bam earthquake.
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Performance of Industrial Facilities in the 2003 Bam, Iran, 
Earthquake

S. Eshghi
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. S. Razzaghi
 Former PH.D Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

Several industries suffered minor to heavy damage during the 26 December 2003 
Bam earthquake. The damage sustained by electrical and mechanical equipment, special 
structures (e.g. ongrade steel tanks), industrial buildings, and nonstructural and secondary 
components caused several industrial complexes to be put out of commission. Damage to 
industrial facilities not only caused direct losses, but several indirect economic and social 
impacts also occurred due to the work stoppage at industries. This paper examines the 
performance of industrial facilities in the 2003 Bam, Iran, earthquake.
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Ground-Based Damage Statistics of Buildings that 
Survived the 2003 Bam, Iran, Earthquake

A.S. Moghadam
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Damage statistics of more than 650 masonry, steel, and reinforced concrete (RC) 
buildings that survived the Bam earthquake are provided. Distribution and statistics of 
the buildings characteristics are also presented. The damage distributions are divided 
based on whether the survived buildings found to be safe, need retrofitting or demolition. 
The information helps providing some clarification about the reasons that some building 
survived the Bam earthquake but others did not. This paper consists of three main parts. 
In the first part the statistics related to the characteristics of the inspected buildings such 
as their type and function are presented. In the second part, statistics of damages and their 
distribution over different group of buildings are demonstrated. Finally, in the third part 
of the paper, the provided statistics are utilized to provide some explanation about the 
performance of different types of buildings in the Bam, Iran earthquake of 26 December 
2003.
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Behavior of Nonstructural Elements in the 2003 Bam, 
Iran, Earthquake

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Regarding the importance of nonstructural elements in the vulnerability of buildings 
and their seismic safety level, on one hand, and the extensive damage to some of these 
elements in the 26 December 2003 Bam earthquake, on the other, this paper reviews the 
particular features of nonstructural elements in Iranian buildings and then presents the 
results of a thorough survey of their behavior and the damage they sustained in the city 
of Bam. Finally, based on the results of this survey, some recommendations are made 
that will be useful for modification of the “Guidelines for the Seismic Retrofit of Existing 
Buildings,” which is the only official reference on this topic used currently in Iran.
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Performance of Transportation Systems in the 2003 Bam, 
Iran, Earthquake

S. Eshghi
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. N. Ahari
 Former PH.D Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

An earthquake with a moment magnitude of 6.5 hit the city of Bam in southern Iran 
at 5:26 am local time, Friday, 26 December 2003. According to the Iranian government’s 
estimate, the earthquake caused more than 43,000 deaths, 30,000 injuries, and left 
70,000 people homeless. It caused extensive damage to residential and commercial 
buildings and emergency response facilities. In contrast to the human loss and suffering 
and extended building damage, lifeline systems, although damaged, performed much 
better. Transportation systems and facilities (roads, bridges, railways, and the airport), 
although slightly to moderately damaged, became generally operational shortly after the 
earthquake to support emergency response and recovery efforts. The main reason for the 
good seismic performance of the transportation facilities was that most of them were 
located outside the zone that was heavily damaged. Another reason was that they were 
newer facilities and in general, seismic engineering aspects considered in their design and 
construction were more exact than those in residential buildings in Iran.
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Performance of Batten Columns in Steel Buildings 
During the Bam Earthquake of 26 December 2003

B. Hosseini Hashemi
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. Jafari S.
 Former PH.D Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

In this paper, the behavior and failure models of steel buildings during the Bam 
earthquake are briefly presented. The different failure modes of batten columns observed 
in damaged buildings are discussed and compared with those that are expected to happen 
when a batten column is designed according to code provisions. An initial evaluation 
of damage patterns from the Bam earthquake revealed failure modes in columns, such 
as global buckling about the axis perpendicular to batten plates (hollow axis), local 
buckling, batten plate failure, and lateral torsional buckling. The seismic performance of 
batten columns is unsafe and their use must be avoided in regions characterized by high 
seismic risk.
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Bam Earthquake from Emergency Response to 
Reconstruction

M. H. Havaii
Housing Foudation of Islamic Republic of Iran

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

This paper gives a brief explanation of the earthquake in Bam, casualties, as well 
as a report on rescue and relief operations, emergency shelters, temporary housing, and 
the country’s plan for the reconstruction of the city, which includes, debris removal, 
rebuilding rural and urban residential and commercial units, reconstructing state and public 
buildings and facilities, schools, rural and urban water aqueducts and grid, establishing 
sewerage system, power network, and telecommunication system, supplying orchards 
and farmlands with water, renovating industries, reviving cultural heritage particularly 
the historical Bam citadel and the like.
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A United Nations Strategy for Support to the 
Government of the Islamic Republic of Iran Following 

the Bam Earthquake of 26 December 2003
K. Kishore

South and Southwest Asia, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, United Nation Development 
Programme (UNDP), India

S. K. Jha
UNDP, India Country Office, India

Z. Bagha
United Nation Development Programme (UNDP), Tehran, I.R. Iran.

F. Lyons
United Nation Development Programme (UNDP), Tehran, I.R. Iran

M. Ghafory-Ashtiany
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

V. K. Atabaki
United Nation Development Programme (UNDP), Tehran, I.R. Iran

After the earthquake on 26 December 2003 with magnitude 6.3 which struck the historic 
city of Bam and its surrounding villages and took the lives of nearly 26,500 people, left over 
25,000 injured and about 75,000 homeless; the United Nations agencies in the Islamic Republic 
of Iran have worked closely with the Government to respond to the immediate needs of the 
affected people, by undertaking a rapid needs assessment and launching a Flash Appeal to 
address the urgent and immediate needs of the affected population, and to facilitate a smooth 
transition from the immediate rescue and relief phase to a medium and long-term reconstruction 
and recovery phase. The UN has committed itself to supporting the Government not only in the 
provision of short-term relief, but also in long-term reconstruction, recovery and risk reduction. 
UN Secretary-General Kofi Annan offered support for an international conference on the 
reconstruction of Bam as well as organizing an international workshop on earthquake disaster 
risk management. Recognizing the value of a concerted UN approach that complements the 
Government’s reconstruction and disaster risk reduction efforts, the UN System in consultation 
with its national and international partners has prepared a strategy document, using methods of 
social research such as participant observation, case studies, the use of key informants, group 
discussions and individual in-depth interviews. The strategy builds on past efforts of the UN 
System in the Iran and on the UN Flash Appeal of 8 January 2004. It outlines UN support to 
the Government of Iran for reconstruction, rehabilitation and risk reduction over the next five 
years, and details specific activities in the short, medium and long term.
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On the Nonstructural Elements and Their Behavior in the 
Bam Earthquake of 26 December 2003

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Regarding the importance of the nonstructural elements in the vulnerability of 
buildings, and the extensive damages of some of these elements in recent earthquakes, 
particularly the Bam event, in this paper at first the characteristics of nonstructural 
elements are briefly reviewed, with emphasis on the Iranian buildings; then the seismic 
design, vulnerability, and upgrading of these elements are explained and discussed as 
a state-of-the-art review; and finally, the results of a thorough survey performed on the 
behavior of and the damages sustained by these elements, particularly the architectural 
ones, in the city of Bam because of the December26, 2003 earthquake are presented. 
Finally, based on the results of this survey some recommendations are made which can 
be useful for modification of the “Guidelines for the Seismic Retrofit of the Existing 
Buildings”, which is used presently in the country as the only official reference in this 
regard.
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Lessons Learned from Steel Braced Buildings Damaged 
by the Bam Earthquake of 26 December 2003

N. A. Hosseinzadeh
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Every earthquake provides new lessons for the earthquake engineering profession. 
The widespread damage to welded connections in steel structures was one of the major 
overall lessons of the Bam earthquake of December 26, 2003. The brittle nature of the 
fractures detected in weakly welded steel bracing connections, Essentially invalidated 
the design approaches and code provisions based on “ductile” structural response. This 
paper reviews the performance of steel braced buildings during the Bam earthquake and 
the implications for design practice. The results can be used to develop and verify reliable 
and cost-effective methods for the inspection, evaluation, repair, and rehabilitation of 
similar existing steel buildings.
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Post-Earthquake Quick Inspection of Damaged Buildings 
in Bam Earthquake of 26 December 2003

A. S. Moghadam
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

A. Eskandari
 Former MSC Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

A procedure developed for quick inspection of buildings in earthquake damaged 
areas of Bam by a group of volunteer engineers is introduced. The procedure is applied 
to 550 masonry, steel and reinforced concrete buildings. Distribution and statistics of 
the buildings characteristics such as their use, number of stories, penthouse and stairs 
damages, type of material and structural systems and type of diaphragms are determined. 
The information has provided important data about the design, detailing and construction 
deficiencies of common types of buildings in Bam.
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The Behavior of Special Structures During the Bam 
Earthquake of 26 December 2003

S. Eshghi
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. S. Razzaghi
 Former PH.D Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

This paper presents the results of an investigation of the behavior of special structures, 
such as on-grade steel oil tanks, elevated tanks, and industrial equipment, that were 
damaged in the December 26, 2003 Bam earthquake. Strong motion characteristics as 
recorded by accelerograms are discussed, as well as the failure modes of structures and 
components located within the affected area. An investigation into the response of an 
electrical transformer was carried out as a case study of a simple system.
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Study of a Semi-rigid Steel Braced Building Damaged in 
the Bam Earthquake

H. Hashemi
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. Hassanzadeh
 Former MSC Student, Structural Engineering Research Center, IIEES

A steel frame building with an X-bracing system, infill panels in both directions and 
“Khorjini” connections damaged in the Bam earthquake was studied using nonlinear 
dynamic analysis. To model the nonlinear force–deformation characteristics of columns, 
infill panels and braces, the specifications given in FEMA-356 were used, whereas for 
the Khorjini connections experimental results demonstrated these specifications.The 
comparison criterion for damage was life safety performance. The results show good 
correspondence of the building’s overall behavior in a story drift event. The extent of 
damage to columns and infill panels is in excellent correlation with the real damaged 
structure.It was also shown that most of the energy was absorbed by the infill panels, and 
for this complex system the infill panels played a crucial role in preventing the structure 
from collapse.
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Post-Bam Earthquake: Recovery and Reconstruction
M. Ghafory-Ashtiany

Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

This paper gives a brief explanation of the earthquake in Bam. It also reports on 
the rescue and relief operations, including the construction of emergency shelters and 
temporary housing, and on the country’s plan for the reconstruction of the city, which 
includes debris removal, the rebuilding of rural and urban residential and commercial 
units, the reconstruction of state and public buildings and public facilities such as schools, 
rural and urban water aqueducts and grids, the construction of a sewage system, power 
network and telecommunication system, the provision of water to orchards and farmlands, 
the renovation of industries and the revival of the cultural heritage, particularly the 
historical Bam citadel, among others. We also report briefly on the effect of the Bam 
earthquake on the Iran Earthquake Risk Reduction Strategy and actions.
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مديريت بحران در زلزله ي بم
ساسان عشقي

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهدي زارع
عضو هيأت علمى، پژوهشكده زلزله شناسى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

كيارش ناصراسدي،
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهران سيدرازقي
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مسعود نورعلي آهاري
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهرتاش معتمدي
دانش آموخته دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي

در هر زلزله جدا از ميزان آسيب هاى وارده به تاسيسات و ساختمان ها، مديريت بحران صحيح و تالش در 
كاهش ميزان اثرات و طبعات ناشى از زلزله نقش بسيار مهمى در كنترل خسارات و تلفات ناشى از حادثه ايفا 
مى كند. در پديده اى همه گير مانند زلزله كه اوالً طبعات جانى، فيزيكى و مالى آن بسيار زياد است و از طرفى 
در سطح بسيار زيادى گسترده است، نقش مديريت بحران بسيار برجسته و نمايان مى شود. اين نقش زمانى 
بسيار برجسته مى شود كه نتيجه ى حاصل از مطالعات، اميد به زندگى را بعد از زلزله برحسب زمان سپرى شده 
از وقوع زلزله، به صورت نزولى نشان مى دهد. در ادامه، ابتدا به بررسى جستجو، امداد و نجات در زلزله ى بم 

پرداخته، سپس به موارد ديگر مربوط به مديريت بحران پرداخته مى شود.

نوع:       مقاله
منتشر شده در:   ماهنامه دانش نما
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اثر زلزله بر ارگ تاريخي بم
ساسان عشقي

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهدي زارع
عضو هيأت علمى، پژوهشكده زلزله شناسى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

كيارش ناصراسدي،
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهران سيدرازقي
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مسعود نورعلي آهاري
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهرتاش معتمدي
دانش آموخته دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي

منطقه ى بم، منطقه اى باستانى با آثار تاريخى گوناگون و از جمله ارگ بم و آب انبار قديمى بوده كه در 
اين گزارش باتوجه به اهميت بسيار زياد ارگ تاريخى بم، آسيب هاى وارده بر اين مجموعه پرداخته مى شود.

زمين لرزه 82/10/5 بم، موجب آسيب بسيار شديد در ارگ تاريخى بم گرديد. به طورى كه بسيارى از 
بناهاى بخش عامه نشين ارگ دچار تخريب كامل شد. از جمله آموخته ها آن است كه در زمان بازسازى 
و مرمت ارگ بم كه از سال 1372 با هزينه هنگفتى صورت گرفت، بايد مالحظات بهسازى لرزه اى تا حد 
امكان مدنظر قرار مى گرفت. همچنين مستند سازى و تهيه كروكى ها و نقشه هاى آثار باستانى كه ارزش 
جهانى دارند از مسائل مهم و ضرورى است كه نقش موثرى در بازسازى بناهاى تاريخى آسيب ديده در اثر 

زلزله خواهد داشت.

نوع:        مقاله
منتشر شده در:   ماهنامه دانش نما
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مقدمه اي بر تاثيرات اقتصادي و اجتماعي زلزله ي بم
ساسان عشقي

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهدي زارع
عضو هيأت علمى، پژوهشكده زلزله شناسى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

كيارش ناصراسدي،
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهران سيدرازقي
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مسعود نورعلي آهاري
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهرتاش معتمدي
دانش آموخته دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي

خسارات جانى و مالى ناشى از زلزله ى بم بسيار سنگين بوده است. باتوجه به گذشت مدت كوتاهى از وقوع 
زلزله، دسترسى به ميزان واقعى خسارت مستقيم و برآورد خسارات غيرمستقيم غيرممكن مى باشد. باتوجه 
به اهميت منطقه به عنوان يك قطب گردشگرى در سطح ملى، نوع محصوالت كشاورزى توليد شده در اين 
شهر و نيز قطب صنعتى خودروسازى و صنايع كوچك ديگر، بررسى گسترده و همه جانبه ى اثرات اقتصادى 
و اجتماعى اين زلزله از اهميت ويژه اى برخوردار است. به عنوان پيش درآمدى بر اين مطالعات، در اين گزارش 
اطالعات اوليه اى به دست آمده ارائه گرديده است. اميد است پژوهشگران بتوانند در آينده اى نه چندان دور 

بررسى هاى گسترده اى در اين زمينه انجام دهند.

نوع:       مقاله
منتشر شده در:   ماهنامه دانش نما
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بررسى مقدماتى زمين لرزه 5 دى ماه 1382 بم
ساسان عشقي

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهدي زارع
عضو هيأت علمى، پژوهشكده زلزله شناسى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

كيارش ناصراسدي،
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهران سيدرازقي
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مسعود نورعلي آهاري
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهرتاش معتمدي
دانش آموخته دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي

ــاعت 5:26:26 به وقت محلى (ساعت 1:56:26 روز 26 دسامبر  زمين لرزه ى روز جمعه 82/10/5 بم، در س
 MW= 6/5 ــمالى با بزرگاى ــرقى و° 29 ش 2003 به وقت بين المللى GMT) در مختصات جغرافيايى° 58/3 ش
رخ داد و موجب كشته شدن بيش از 41000 نفر و مجروح گرديدن بيش از 30000 نفر گرديد. اين زمين لرزه 
ــده ى بم و با عمق كانونى حدود km8 به وقوع پيوست. براساس شتابنگاشت هاى  ــناخته ش ــل ش در امتداد گس
 0/8 gــده ى ارائه شده توسط سازمان هاى مختلف ذيربط، بيشينه شتابى مؤلفه ى افقى زلزله برابر با تصحيح نش
ــينه شتابى تقريباً برابر با شتاب ثقل داشته كه مقدارى قابل توجه مى باشد. شدت  ــت. مؤلفه ى قائم بيش بوده اس

اين زمين لرزه در شهر بم 9 در مقياس EMS تخمين زده شد.
ــت خاك) متعدد بوجود آمده در سطح شهر  ــارت ژئوتكنيكى ناشى از زلزله شامل فروچاله هاى (نشس خس
برآوات و چندين نقطه ى ديگر در ناحيه ى زلزله زده بود. ساختمان هاى موجود در منطقه از نوع خشتى، آجرى 
ــاختمان هاى خشتى و گلى كه  ــت. س (مصالح بنايى با كالف بندى و بدون كالف)، فوالدى و بتن مصلح بوده اس

خصوصيات معمارى كويرى را داشته اند، در بيش از 80٪ موارد دچار تخريب و فروريزش كامل گرديدند.

نوع:        مقاله
منتشر شده در:   پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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مطالعه تجربى- تحليلى ساختمان هاي بتني آسيب ديده
 در زلزله 1382 بم (قسمت اول: ارزيابى  ميدانى)

نقدعلي حسين زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زمين لرزه روز جمعه 5 ديماه 1382 با بزرگى Mw6.5  باعث ويرانى بيش از 80 درصد انواع ساختمان ها و 
بناهاى موجود در شهرستان بم و مناطق اطراف گرديد. ارگ تاريخى بم به عنوان بزرگترين بناى خشتى جهان 
با قدمت 2000 ساله نيز در اين زلزله مصون نمانده و با خسارات كلى مواجه گشت. در اين ميان عملكرد نسبتا 
مناسب ساختمان هاى بتنى مسلح در مقايسه با ديگر ساختمان هاى آسيب ديده در اين زلزله يك نكته حائز 
اهميت و سوال بر انگيز مى باشد. براى يافتن يك پاسخ علمى به اين سوال دو ساختمان بتنى مسلح نمونه مورد 
ارزيابى ميدانى و مدلسازى تحليلى غيرخطى قرار گرفته اند. مشخصات هندسى و مكانيكى اين ساختمان ها بر 
اساس برداشت هاى محلي بالفاصله بعد از وقوع زلزله تعيين شده است. اين مشخصات براى مدل سازي وتحليل 
غيرخطي به منظور ارزيابى ايمني لرزه اي ساختمان هاي منتخب مورد نياز است كه در قسمت دوم مقاله ارائه 

شده است. در اين قسمت از مقاله، ارزيابى ميدانى ساختمان هاى منتخب مـورد توجه قرار گرفته است 

نوع:        مقاله
منتشر شده در:   پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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مطالعه تجربى- تحليلى ساختمان هاي بتني آسيب ديده
 در زلزله 1382 بم (قسمت دوم: ارزيابى تحليلى)

نقدعلي حسين زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

در اين مقاله آسيب پذيرى لرزه اى دو ساختمان بتنى مسلح نمونه خسارت ديده در زلزله مخرب دى ماه 
1382 بم به كمك روش هاى ارزيابى تحليلى سريع و جامع  مورد بررسى قرار گرفته اند. روش ارزيابى سريع به 
دو پارامتر مقاومت و شكل پذيري سازه در برابر زلزله هاى قوي و شديد وابسته است. در اين روش، ساختمان 
چند طبقه به يك سيستم تك درجه آزاد غيرخطى معادل تبديل مى شود. روش ارزيابى جامع بر اساس مدل سازى 
غيرخطى اعضاى سازه اى و تحليل استاتيكى و ديناميكى غيرخطى استوار است. نتايج به دست آمده از اين 
ارزيابى ها نشان مى دهد كه نتايج دو روش ارزيابى سريع و جامع براى ساختمان هاى مورد مطالعه سازگارى 
نسبتا خوبى دارند. همچنين، نتايج تحليلى توافق خوبى را با نتايج  تجربى نشان مى دهند. نتايج محاسبه ضريب 
خسارت كمى حاصل از تحليل هاى غيرخطى نشان مى دهد كه آسيب پذيرى ساختمان هاى مورد مطالعه در 

محدوده قابل تعمير قرار دارند.

نوع:        مقاله
منتشر شده در:   پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله

سال:         1386



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

152

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

ارزيابي دقيق دو ساختمان بتني خسارت ديده در زلزله 1382 بم به كمك 
تحليل ديناميكي غيرخطي

نقدعلي حسين زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

دو ساختمان بتني مسلح خسارت ديده در زلزله 5 ديماه 1382 با بزرگي Mw=6/5 براي ارزيابي دقيق به 
كمك تحليل ديناميكي غيرخطي انتخاب شده است. ساختمان هاي منتخب داراي ارتفاع 3 و4 طبقه بوده و در 
فاصله حدود 5 كيلومتري مركز زلزله و در محدوده شهرستان بم قرار دارند. شتابنگاشت ثبت شده اين زلزله در 
ايستگاه فرمانداري شهرستان بم با حداكثر شتاب افقي معادلg 0/76 در جهت شرقي- غربي به عنوان ركورد 
ورودي زلزله به ساختمان هاي منتخب جهت تحليل ديناميكي آنها در نظر گرفته شده است. تحليل ديناميكي 
غيرخطي براي بررسي علل خسارت و همين طور بررسي قابليت روشهاي تحليل ديناميكي غيرخطي و فرضيات 
مدل سازي جهت برآورد خسارات لرزهاي انتخاب شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ساختمان هاي 
مورد مطالعه با خسـارات متوسط هدف اصـلي استاندارد 2800 زلزله ايران مبتني بر ايمني جـاني را تـامين 
مي نمايند و مقايسه تجربي و تحليل نشان مي دهد كه نتايج نيروها و مراحل تشكيل مفصل هاي پالستيك به 
كمك مدل تحليلي با نتايج تجربي زلزله تطابق خوبي دارد، ولي ميزان تغييرمكانهاي جانبي حاصل از مدل 

تحليلي بيشتر از مقادير تجربي بوده و چندان قابل اعتماد نمي باشند.

نوع:        مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   سومين كنگره ملى مهندسى عمران
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ارزيابى عملكرد لرزه اى ساختمان هاى فوالدى و بتنى خسارت ديده در زلزله 
1382بم 

نقدعلي حسين زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زمين لرزه روز جمعه 5 ديماه 1382 (Dec. 2003 26) با بزرگي 6,5 باعث ويراني بيش از 80 درصد انواع 
ساختمان ها و بناهاي موجود در شهرستان بم و مناطق اطراف گرديد. حداكثر شتاب افقي و قائم اين زلزله به 
ترتيب 0,98g , 0.76g ميباشد كه در حدود 5 كيلومتري مركز زلزله ثبت شده است. ارگ تاريخي بم به عنوان 
بزرگترين بناي خشتي جهان و با قدمت 2000 ساله نيز در اين زلزله مصون نمانده و با خسارات كلي مواجه 
گشت. در اين مقاله دو ساختمان نمونه بتني و دو ساختمان نمونه فوالدي به عنوان نماينده ساختمان هاي 
مهندسي ساز و خسارت ديده در اين زلزله انتخاب شده و عملكرد لرزه اي آنها تحت اثر زلزله بم مورد بررسي و 
مقايسه قرار گرفته است. مشخصات هندسي و مكانيكي اين ساختمان ها بر اساس برداشتهاي محلي بالفاصله 
بعد از وقوع زلزله تعيين شده است. اين مشخصات براي مدلسازي وتحليل غيرخطي ساختمان هاي منتخب 
جهت ارزيابي ايمني لرزه اي آنها مورد نياز است. عملكرد نسبتا خوب ساختمان هاي بتني مسلح در مقايسه با 
انهدام كلي ساختمان هاي فوالدي يكي از مهمترين يافته هاي اين تحقيق به شمار مي رود. اين مطالعه نشـان 
مي دهد كه ضعف اتصاالت جوشي در بادبندها باعث ناتواني سيستم لرزه بر جهت تامين رفتار شكل پذير گشته 
و در نِتيجه هدف آيين نـامه مبني بر اِيمني جـاني تامين نشده است درصورتي كه ساختمـان هاي بتني از 
شكل پذيري نسبي بــرخـوردار بوده و باعث تلفات جــاني نشده اند. به طـور كلي مي تـوان گفت كه عدم رعـايت 

ضــوابط آيين نامه اي عامل اساسي خسارات و تلفات ناشي از اين زلزله بوده است و نه شدت زلزله.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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Detailed analyses of steel and reinforced concrete 
buildings damaged by the 2003 Bam earthquake in Iran

N. Hosseinzadeh
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Two steel and two reinforced concrete (RC) buildings damaged by the Bam earthquake 
0n December 26, 2003 in Iran with magnitude Mw=6.5 is selected for detailed damage 
evaluation using linear and nonlinear analysis procedures. The recorded ground motion 
of the Bam station with Peak Ground Acceleration (PGA) of 0.76g in longitudinal (East-
West) direction is considered for nonlinear dynamic analyses. Studied buildings had 3, 
4 and 5 stories in height, and were located about 5 km in West side of the epicenter. In 
the case studied RC buildings, the analysis results and also observed damages during the 
earthquake indicate moderate damages. More detailed evaluations indicate that the RC 
buildings satisfy the current Iranian building code requirements. However, in the case of 
steel buildings, sever damage and collapse has been observed. This kind of buildings not 
satisfies the current Iranian building code requirements. Field investigations show that 
the main reasons for damages of steel buildings appeared due to the very poor quality 
of welded construction in seismic resisting elements. Comparison of the analyses and 
field observations were intended to help identify the causes of the damage, as well as the 
ability of analytical methods and modeling assumptions to predict damages.
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مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فلزي و اتصاالت جوشي شهر بم با ديگر 
شهرها

فريبرز ناطقي الهي
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسي سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

عباس پرهام
دانش آموخته كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

مقاله حاضر رفتار لرزه اي سازه هاي فلزي شهر بم را مورد بررسي قرار داده و درخصوص وضعيت كيفي 
و كمي جوش اتصاالت در اين گونه سازه ها پس از زمين لرزه مورخ 82/10/5 شهر بم مي پردازد. اين رويداد 
تلخ اولين زمين لرزه در ايران نمي باشد وليكن از بعد به وجود آمدن خسارت عمده در يك شهر كه داراي 
ساختمان هاي چندطبقه و همچنين تنوع اسكلت فلزي و بتني با فرم و اشكال مختلف مي باشد حائز اهميت 
است. لذا شناسايي رفتار لرزه اي اين سازه ها مسلما نقش بسزايي در برآورد آسيب پذيري شهرهاي ديگر در 
كشور داشته و امكان بهسازي لرزه اي را فراهم ميسازد. انواع سازه هاي فوالدي مورد مطالعه در اين مقاله 
شامل: الف) قابهاي فلزي داراي اتصاالت ساده (مفصلي يا خورجيني) همراه با ميان قابهاي آجري كه هيچ 
گونه سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي را نداشتند. ب) قابهاي فلزي همراه با سيستم مقاوم در برابر 
نيروهاي جانبي (بادبندي و يا قاب خمشي) كه اكثر آنها داراي سيستم بادبندي بودند، ضعف هاي عمده اي 
كه در اين دو سيستم سازه اي مشاهده شد شامل: ستون ضعيف تيرقوي، عدم تقارن در بارگذاري، چيدمان 
نامناسب ستون ها و بادبندها در دو جهت، اتصاالت بسيار ضعيف و ستون هاي الغر با دهانه هاي بزرگ مي باشد.

نوع:      مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:  كنفرانس بين المللى زلزله (يادواره فاجعه بم)
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Collapse Mechanism of Adobe and Masonry Structures 
during the 2003 Iran Bam Earthquake

J. Kiyono
 Faculty of Engineering, Dept. of Urban Management, Kyoto University

A. Kalantari
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

An earthquake of magnitude MW 6.5 occurred at 5:26 on December 26, 2003 in Bam 
City, Kerman State, Iran. The epicenter was located at 29.01N and 58.26E. More than 
26000 people were killed, and about 90% of the adobe and masonry structures collapsed. 
The earthquake was recorded at the center of the city by BHRC. Peak accelerations for 
longitudinal, transversal, and vertical components were 778.2, 623.4, and 979.9(gal), 
respectively. We carried out simple in situ tests to examine bonding strength in the shear 
and separation directions using a spring balance. From the results of these tests, it was 
found that bonding strength was very weak and was the cause of collapse of adobe and 
masonry structures.

Type:            Journal - Paper
Published in:   Bulletin of the Earthquake Research Institute
Year:          2004
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Detailed Analyses of Reinforced Concrete Buildings 
Damaged By the 2003 Bam Earthquake

N.A. Hosseinzadeh
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Two reinforced concrete buildings damaged by the Bam earthquake of December 
26, 2003 (Mw=6.5) in Iran were selected for detailed analysis using linear and nonlinear 
analysis programs. The record obtained in the Bam station with peak ground acceleration 
of PGA=0.76g in longitudinal (east-west) direction is considered for nonlinear dynamic 
analyses. Buildings studied had heights of 3 and 4 stories, and were located about 5 km 
in west side of the epicenter. The analyses were intended to help identify the causes of 
the damage, as well as the ability of analytical methods and modeling assumptions to 
predict damages. The analysis results indicate that the case study buildings with moderate 
damages satisfy the current Iranian building code requirements. Field investigations show 
that the main reasons for damages appeared due to poor quality of construction.

Type:            Conf- Paper
Published in:   14WCEE
Year:           2008
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Earthquake Risk in Iran and Risk Reduction Achievement 
from Manjil Earthquakde to Post-Bam Strategy

M. Ghafory-Ashtiany
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Iran is an earthquake-prone country with a high density of quaternary faults, located 
in the active Alpine-Himalayan seismic belt or in a region between the Arabian and Euro-
Asia plates. There is a high level of seismic hazard almost in all parts of the country. In the 
20th century alone, 22 major earthquakes have claimed over 150,000 lives. Human and 
economic losses have been due to the failure of structures that were incompatible with 
the level of earthquake hazard in Iran. Considering vulnerability of the built environment, 
rapid growth of population, socio-economic values, low level of preparedness, and lack 
of implementation of knowledge, a multidisciplinary strategic research and mitigation 
plan entitled “Iran Earthquake Risk Mitigation Program (IERMP)” was developed and 
successfully implemented by the International Institute of Earthquake Engineering and 
Seismology (IIEES) with advice from Prof. Luis Esteva after the June 1990 Manjil 
earthquake. To evaluate the achievement of the IERMP, several indexes have been defined. 
A comparison of past and present indexes shows that implementation of the program has 
been a significant step toward risk reduction in Iran. Based on this implementation and 
the experience of the Bam earthquake of 2003, the “Earthquake Risk Reduction Strategy 
of Iran” was developed in early 2005. Good planning and decisions by Iran’s government 
after the Manjil earthquake and excellent response by the scientific communities for 
implementing an earthquake hazard mitigation program have resulted in visible progress 
toward a seismically safe Iran. We believe Iran’s experience can be easily applied to other 
developing countries.

Type:         Conf- Paper
Published in: Proceeding of the 8th National Conference on Earthquake Engineering
Year:             2006
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Seismic Performance Of Typical Steel And R.C.Buildings 
Damaged By The Bam Earthquake In Iran

N.A. Hosseinzadeh
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

The Bam earthquake on 26th December 2003 of magnitude Mw6.5 occurred as the 
result of right-lateral strike-slip motion of north-south oriented Bam fault which passes 
from the vicinity of the city of Bam. This earthquake struck this ancient town located 
about 800km South East of Tehran in Iran. Peak ground acceleration (PGA) of the 
horizontal components of the earthquake recorded in the centre of the city, were 0.76g 
perpendicular and 0.60g parallel to the fault direction and 0.98g in the vertical direction. 
This earthquake with maximum intensity of 9 EMS caused almost total destruction of the 
town and the surrounding areas with an estimated cost of $10 billion and an approximate 
loss of 30,000 lives. An important cultural loss was the destruction of Arg-e-Bam, the 
largest mud-brick complex in the world, located on the historic Silk Road, which is 
more than 2000 years old. Therefore, practically this earthquake was not only a human 
catastrophe; it was also a cultural catastrophe for Iran and the world. In this paper, 
two typical steel braced and reinforced concrete (R.C.) buildings damaged during the 
Bam earthquake selected for investigation and comparison of the damage level. Linear 
and nonlinear analyses used for the seismic evaluation and the implications for design 
practice based on strength and ductility. This study shows that the brittle nature of the 
fractures detected in weakly welded steel bracing connections essentially invalidated the 
design approaches and code provisions based on “ductile” structural response. Damage 
analyses shows that the seismic performance of the R.C. buildings was better than the 
steel buildings in the region. The crucial factor in the high levels of death and destruction 
caused by this earthquake in the new buildings is the lack of implementation of building 
construction code, not the intensity of the tremor.

Type:            Conf- Paper
Published in:   ECEES
Year:                2006
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 رفتار يك ساختمان آجري غيرمسلح تحت اثر مولفه هاي افقي زلزله
5 ديماه 1382 بم- ايران

خشايار پورآذين
دانش آموخته دكتري، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

ساسان عشقي
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

رفتار ساختمان ها در زلزله هاي بزرگ گذشته نشان داده است كه خسارت پذيري ساختمان هاي آجري 
غيرمسلح بيشتر از ساختمان هاي آجري مسلح يا ساختمان هاي آجري با كالفبندي افقي و قائم مي باشند. 
د راين مقاله سعي شده است كه تاثير ضخامت ديوارها بر رفتار لرزه اي يك ساختمان يك طبقه آجري 
غيرمسلح مورد ارزيابي قرار گيرد. براي انجام اين كار از نتايج تحليل طيفي يك ساختمان آجري كه تحت 
اثر دو مؤلفه افقي زلزله سال 1382 بم قرار دارد و اين دو مؤلفه در حوزه نزديك گسل ثبت شده اند استفاده 
گرديده است. بر اساس نتايج به دست آمده از طراحي ساختمان آجري غيرمسلح مي توان راهكارهايي براي 

افزايش ظرفيت اعضاي باربر ارائه داد.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   نخستين همايش ملى استحكام بخشى ساختمان هاى بنايى غير مسلح و بناهاى تاريخى
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 كاليبراسيون روشهاي ارزيابي كيفي سازه ها بر اساس توابع خسارت فيزيكي
رويداد زمين لرزه شهر بم

فريبرز ناطقي الهي
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسي سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

رضا نعمت االهي
دانش آموخته كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي

براي كاهش ميزان خسارت در شهرها و روستاها، ابتدا بايد نوع و ميزان خسارت درآن پهنه ها مشخص شود. 
بر مبناي تحقيقات انجام شده در سطح جهان، روشهاي تعيين خسارت را مي توان به سه گروه طبقه بندي كرد 
كه عبارتند از: 1ـ روش هاي تجربي (بازديد عيني)، 2ـ روشهاي تحليلي (مدلسازي)، 3ـ روش هاي آزمايشگاهي 
بررسي  پايه  بر  كه  هايي  روش  از  فراوان  مشكالت  بدليل  بزرگ  هاي  پهنه  در  غيرمخرب)  و  مخرب  (آزمايشات 
كيفي مي باشند به عنوان غربال اوليه استفاده مي شود. درمقاله حاضر يك مطالعه خاص در شهر بم، براي اولين 
بار در سطح كشور، انجام شده و ارائه شده است 384 ساختمان مختلف بر اساس نوع سازه، ميزان خسارت، 
تعداد طبقـات دسته بندي شدند. از پـردازش آماري اين اطالعات، امتيازات پايه سازهاي مطابق با نحوه ساخت 
و ساز در ايران به دست آمدند. اين روش ها شامل قانون هاي ساده اي هستند كه رفتـار سيستم هاي سازه اي را در 

مقابل زمين لرزه مشخص مي كنند.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   هفتمين كنگره بين المللى مهندسى عمران

سال:        1385
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مطالعه تجربي- تحليلي ساختمان هاي بتني آسيب ديده در زلزله 1382 بم
نقدعلي حسين زاده

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زمين لرزه روز جمعه 5 دي ماه 1382 با بزرگي Mw=6/5 باعث ويراني بيش از 80 درصد انواع ساختمان ها 
و بناهاي موجود در شهرستان بم و مناطق اطراف گرديد. عملكرد نسبتا مناسب ساختمان هاي بتني مسلح 
در مقايسه باديگر ساختمان هاي آسيب ديده در اين زلـزله يك نكته حائز اهميت مي باشد. براي ارزيابي لرزه اي 
اينگونه ساختمان ها، دو ساختمان بتني مسلح نمونه مورد ارزيابي ميداني و مدل سازي تحليلي غيرخطي 
قرار گرفته اند. مشخصات هندسي و مكانيكي اين ساختمان ها بر اساس برداشت هاي محلي بالفاصله بعد از 
وقوع زلزله تعيين شده است. براي ارزيابي كمي از روش هاي ارزيابي تحليلي سريع و جامع استفاده شده 
است. روش ارزيابي سريع به دو پارامتر مقاومت شكل پذيري سازه در برابر زلزله هاي قوي و شديد وابسته 
است. دراين روش، ساختمان چند طبقه به يك سيستم تك درجه آزاد غيرخطي معادل تبديل مي شود. 
روش ارزيابي جامع بر اساس مدلسازي غيرخطي اعضاي سازه اي و تحليل استاتيكي و ديناميكي غيرخطي 
استوار است. نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه روشهاي ارزيابي سريع و جامع براي ساختمان هاي مورد 
مطالعه سازگاري نسبتا خوبي دارند. همچنين، نتايج تحليلي توافق خوبي را با نتايج تجربي نشان مي دهند. 
نتايج محاسبه ضريب خسارت كمي حاصل از تحليلهاي غيرخطي نشان مي دهد كه آسيب پذيري ساختمان هاي 

مورد مطالعه در محدوده قابل تعمير قرار دارند.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   هفتمين كنگره بين المللى مهندسى عمران

سال:        1385
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گزارش مقدماتى شناسايى زلزله بم
ساسان عشقي

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مهندسى سازه، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

  Mw=6/5زمين لرزه روز جمعه 82/10/5 بم در مختصات جغرافيايى°58/3 شرقى و° 29 شمالى با بزرگاى
رخ داد و موجب كشته شدن بيش از 41000 نفر و مجروح گرديدن بيش از 30000 نفر گرديد اين زمين لرزه 
در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق كانونى حدود km 8 بوقوع پيوست. براساس شتابنگاشت هاى تصحيح 
نشده ارائه شده توسط سازمانهاى مختلف ذيربط، بيشينه شتابى مؤلفه افقى زلزله برابر با g 8/ 0بوده است. 
مؤلفه قائم بيشينه شتابى تقريباً برابر با شتاب ثقل داشته كه مقدارى قابل توجه مى باشد. شدت اين زمين لرزه 

در شهر بم 9 در مقياس EMS تخمين زده شد.
گزارش مقدماتى زير حاصل بازديد سه روزه از 82/10/6 لغايت 82/10/8 گروه شناسايى مناطق زلزله زده 
پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله به سرپرستى دكتر ساسان عشقى از مناطق زلزله زده بم 

مى باشد.

نوع:      گزارش
منتشر شده در: پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

سال:       1382
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ارزيابى مديريت بحران در سطح محلى و ارائه راهكارهاى اجرايى:
بررسى اثربخشى نظام مديريت بحران در زلزله هاى منجيل، آوج، بم و 

سيالخور
دكتر كامبد امينى حسينى

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
كشور ايران به واسطه قرارگيرى در منطقه لرزه خيز آلپ- هيماليا، موقعيت زمين شناختى و تكتونيكى، 
لرزه خيزترين  از  خردزمين لرزه ها  پيوسته  رخداد  نيز  و  آن  مختلف  نقاط  در  متعدد  فعال  گسل هاى  وجود 
كشورهاى جهان محسوب مى گردد. مطالعات لرزه خيزى و نيز بررسى رويدادهاى لرزه اى تاريخى در دو هزار 
سال گذشته و همچنين تحليل داده هاى دستگاهى دهه هاى اخير نشان مى دهند كه اين سرزمين رويدادهاى 
لرزه اى بزرگ و كوچك فراوانى را به طور مستمر تجربه مى كند و مستعد وقوع زلزله هاى بزرگ در آينده نيز 
مى باشد. از طرفى رشد ناهماهنگ و غيراصولى اغلب شهرها در طول تاريخ و به خصوص طى يك قرن اخير، 
باعث شده است كه ميزان آسيب پذيرى در برابر زلزله هاى احتمالى بطور مستمر افزايش يابد. ساخت و ساز در 
حريم گسل ها، عدم توجه به مقاومت لرزه اى بناها و تأسيسات حياتى، گسترش ناهمگون و آسيب پذير بافت و 
ساختار شهر و بسيارى از موارد ديگر، همگى نشان مى دهند كه در صورت وقوع زلزله اى بزرگ در هر يك از 
شهرها، تلفات و صدمات جبران ناپذيرى به بار خواهد آمد كه نمونه هاى بم (1382) و منجيل (1369) شواهدى 
عينى از اين اثرات مى باشند. عدم آگاهى و آمادگى مردم و نيز عدم تكافوى امكانات و زيرساخت هاى مورد 

نياز براى مديريت بحران نيز از جمله ديگر مسائلى است كه مى توانند بر ابعاد چنين رويدادهايى بيافزايند. 
به منظور كاهش اثرات زلزله هاى ويرانگر در كشور و بعد از وقوع چند زلزله بزرگ در سال 1381 كه 
صدمات زيادى را در استانهاى كرمانشاه، قزوين، زنجان و همدان برجاى گذاشت، دولت جمهورى اسالمى ايران 
درخواستى را جهت دريافت وامى اضطرارى جهت اجراى طرح بازسازى و توانمند سازى مناطق آسيب ديده 
تسليم بانك جهانى نمود. اين وام در سال 1382 جهت كاهش مصائب اجتماعى و اقتصادى ناشى از اين زلزله ها 
و همچنين توانمندسازى دولت جهت انجام اقدامات پيشگيرى، آمادگى، مقابله، و بازسازى به تصويب رسيد. 
يكى از زيرمجموعه هاى اين برنامه در بخش توانمندسازى انجام پروژه "ارزيابى مديريت بحران در سطح محلى 
و راهكارهاى اجرايى" مى باشد كه برعهده پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله قرار داده شده 
است. اين پروژه  مشتمل بر دو بخش اصلى است كه عبارتند از شناسايى وضعيت موجود مديريت بحران كشور 
(با توجه به اثرات زلزله هاى گذشته) و ارائه پيشنهاد اصالح ساختار مديريت بحران با استفاده از تجارب جهانى. 
قسمت اول اين پروژه نيز مشتمل بر دو بخش اصلى شناخت ساختار و نظام مديريت بحران كشور در سطوح 

مختلف و همچنين بررسى اثربخشى نظام موجود مديريت بحران در زلزله هاى بزرگ اخير كشور مى باشد.
اين گزارش مربوط به فعاليت چهارم پروژه تحت عنوان "بررسى اثربخشى نظام مديريت بحران در زلزله هاى 
منجيل، آوج، بم و سيالخور" مى باشد. در اين گزارش سعى شده است كه ابعاد مختلف مديريت ريسك و بحران 
در اين زمين لرزه ها براساس مستندات موجود بررسى شوند و آنگاه با شناخت نقاط ضعف و قوت در زمينه هاى 
مختلف مورد بررسى در اين گزارش، در ادامه اين پروژه (فعاليت ششم)، تالش شود تا راهكارهايى اجرايى براى 
بهبود وضعيت موجود كشور مبتنى بر ساختار فعلى مديريت ريسك و بحران در ايران و همچنين با توجه تجارب 

موفق جهانى ارائه گردد.  
نوع:       گزارش
IIEES   :منتشر شده در
سال:         1386
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بررسى روش هاى صحيح اطالع رسانى در فرايند پاسخ به زلزله ها    
مورد شناسى زلزله 5 دى 1382 بم

فرخ پارسى زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

شرح مختصر پروژه: اطالعات به عنوان يكي از حياتي ترين كاالها در مقاطع بحراني پس از زلزله محسوب 
مى شود كه معموالً زماني كه بيشترين نياز به آن احساس مي شود، كمياب مى گردند. رسانه هاي ارتباط جمعى 
يكي از اصلي ترين حلقه هاي ارتباطي ميان مردم، مسؤولين و امدادگران بعد از زلزله تلقى مى شوند. وقوع زلزله 
براى  را  مناسبى  فرصت  اقتصادى  و  فرهنگى  اجتماعى،  انسانى،  فراوان  هاى  آسيب  عليرغم  بم  دى 1382   5
بازبينى و ارزيابى روند اطالع رسانى توسط رسانه ها فراهم آورده است. در اين پروژه ضمن بازخوانى وظايف 
رسانه ها قبل و زمان زلزله، فرايند اطالع رسانى توسط روزنامه ها در بم و مقايسه آن با 6 زلزله در 4 روزنامه 
به مدت يك هفته، و تحليل محتواى 4 روزنامه در 7 زلزله در دو دهه اخير به مدت يك ماه مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.
دليل اهميت پروژه: اولين يافته هاى پروژه نشان مى دهد عدم اطالع رسانى صحيح، دقيق و سريع توسط 
سازمان مسئول اعالم وقوع زلزله به مراجع ذيربط در زلزله منجيل- رودبار و تكرار آن در زلزله بم يكى از 
مهمترين عوامل موثر دير رسيدن امدادگران به مناطق آسيب ديده بوده است. در هر دو زلزله اولين اعالم محل 
دقيق وقوع زلزله به امدادگران از طريق بيسيم محلى انجام پذيرفت. همچنين به علت عدم كارايى رسانه هاى 
ارتباط جمعى در روزهاى اول پس از زلزله، ارتباطات سنتى كه به طور عمده به ارتباطات انسانى، شفاهى و 
چهره به چهره معروف مى باشد كماكان از نفوذ و اعتبار خاصى برخوردار است. نتايج داده ها نشان مى دهد به 
علت عدم وجود الگويى مدون اطالع رسانى در زمان زلزله، فرايند اطالع رساني زلزله ها بر اساس تجربه بومى 

و با انجام سعى و خطا شكل مى گيرد.

نوع:       گزارش
IIEES   :منتشر شده در
سال:        1390



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

168

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''

تحليل دوبعدى اثرات ساختگاهى در شهر بم
محمدرضا قائمقاميان

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

ليلي عندليبي
دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تحصيالت تكميلى صنعتى كرمان

مجيد شاه پسندزاده
عضو هيأت علمى، دانشگاه تحصيالت تكميلى صنعتى كرمان

رضا موحداصل
دانشجوي دكتري، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

حضور ناهمواري هاي زمين شناسي زيرسطحي دوبعدي و سه بعدي همچون دره هاي آبرفتي و يا حوزه هاي 
رسوبي مي تواند تغييرات قابل توجهي را در ويژگي هاي بزرگنمايي ساختگاه ايجاد كند. در اين تحقيق، به منظور 
بررسي اثر تغييرات جانبي ساختار زيرسطحي به ويژه شكل هندسي حوزه رسوبي كوچك مقياس بر حركات 
توانمند زمين در شهر بم، مدل دوبعدي ساختار زيرسطحي شهر توسط برنامه كامپيوتري FLAC 2D مدلسازي 
و مورد تحليل ديناميكي قرار گرفته است. سپس در نقاط مختلف مدل تابع بزرگنمايي خاك با استفاده از نسبت 
طيفي موج خروجي به ورودي محاسبه شده است. سپس با مقايسه توابع بزرگنمايي تجربي و توابع بزرگنمايي 
دوبعدي متناظر آنها به كمك بهينه سازي مشاهده اي مدل دوبعدي ساختار زيرسطحي تصحيح گرديده است. 
در نهايت، مقايسه نتايج حاصل از تحليل يك بعدي، دوبعدي و توابع بزرگنمايي حاصل از روش ساختگاه مرجع 
از سويي نشانگر وجود ساختار زيرسطحي پيچيده در بم و از سوي ديگر گوياي لزوم انجام تحليل دو و يا حتي 
سه بعدي اثرات ساختگاهي به منظور برآورد صحيحي از پاسخ زمين و شتاب سطحي در حوزه هاي رسوبي 

كوچك مقياس است.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:   هفتمين كنگره ملى مهندسى عمران

سال:         1392
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Earthquake Preparedness: 
Experience from the Bam Earthquake 

Y. O. Izadkhah
Faculty, Risk Management Research Centre, IIEES

Located in one of the most active tectonic regions of the world, Iran has suffered large 
and destructive earthquakes and experienced several major earthquakes in the past few 
decades. Lack of preparedness usually results in significant material and other losses in a 
disaster and the goal is therefore to shift from reactive to proactive approaches of "disaster 
mitigation”. These measures focus mostly on education and training, with the aim of 
enhancing the community disaster preparedness. Therefore, earthquake preparedness 
can be regarded as one of the factors which can contribute to safety of the citizens. In 
Iran, several measures have been undertaken in the recent two decades to improve the 
public knowledge on risk and disaster mitigation and management. The aim of this paper 
is to review disaster preparedness in one of Iran’s major earthquakes, Bam, occurred 
in December 2003 which claimed around 33,000 lives. Few recommended strategies 
towards promoting public awareness and education as well as earthquake professional 
training are also presented in this paper.
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Impact of the 2003 Bam, Iran, Earthquake on the 
Personnel and Functioning of Local Government 

Organizations
F. Parsizadeh 

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Y. O. Izadkhah
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

This paper provides a general overview of the impact of the 26 December 2003 Bam, 
Iran, earthquake on the functioning of the local government and its services. Almost all 
Bam’s municipal offices, hospitals, and schools were seriously damaged or destroyed 
during the earthquake, and the impact on the personnel and the functioning of local 
government agencies in the city of Bam and the surrounding area was very serious.
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Use of Remote Sensing Technologies for Building 
Damage Assessment after the 2003 Bam, Iran, 

Earthquake—Preface to Remote Sensing Papers
R. T. Eguchi , M.EERI 

President & CEO, ImageCat, Inc.

B. Mansouri , M.EERI
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

This preface introduces a series of papers that describe the use of remote sensing 
technologies in quantifying the extent of building damage after the 2003 Bam, Iran, 
earthquake. These papers represent a significant milestone in post-earthquake loss 
estimation. For the first time, independent evaluations of regional damage are documented, 
which will ultimately allow an assessment of the efficacy of these technologies as tools 
for post-earthquake damage detection and quantification. Not only were different sensors 
used, but radically different approaches were implemented in quantifying damage. The 
conclusions and recommendations of the different papers are generally consistent and 
strongly suggest that regional damage assessment using remotely sensed data is highly 
feasible. The papers, however, acknowledge that more research is needed before these 
technologies can be used to make critical emergency response decisions. Finally, the role 
of the Earthquake Engineering Research Institute through its Learning From Earthquakes 
Program is acknowledged, largely for helping to promote the use of remote sensing 
technologies in earthquake studies and for recognizing the value of collaboration through 
its newly formed Subcommittee on Remote Sensing.
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Streamlining Post-Earthquake Data Collection and 
Damage Assessment for the 2003 Bam, Iran, Earthquake 
Using VIEWS™ (Visualizing Impacts of Earthquakes with 

Satellites)
B. J. Adams

ImageCat, Inc., UK Operations.

B. Mansouri
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Ch. K. Huyck
ImageCat, Inc.

Advanced technologies, such as remote sensing, have considerable potential for 
increasing the effectiveness of post-disaster reconnaissance. In the aftermath of the 
Bam earthquake, the EERI field team deployed the VIEWS™ Visualizing Impacts of 
Earthquakes with Satellitesreconnaissance system to support urban damage assessment 
activities. This paper introduces the VIEWS™ system and describes its inaugural 
implementation for earthquake response. For the Bam deployment, VIEWS™ integrated 
city-wide base layers of 60 cm color Quick Bird satellite imagery collected “before” 
and “after” the event, with a real-time GPS Global Positioning Systemfeed. The satellite 
imagery helped direct team members to the hardest hit areas, and real-time tracking 
supported efficient route planning, progress monitoring, and the capture of geo-referenced 
digital photographs. Through the VIEWS™ visualization mode, researchers are able to 
replay and analyze the datasets that were collected. The VIEWS™ system was developed 
by Image Cat, Inc. in collaboration with the Multidisciplinary Center for Earthquake 
Engineering Research MCEER. DOI: 10.1193/1.2098588

Type:           Journal- Paper
Published in:   Earthquake Spectra
Year:          2005



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

173

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''                                                         

Earthquake-Induced Change Detection in the 2003 Bam, 
Iran, Earthquake by Complex Analysis Using Envisat 

ASAR Data
B. Mansouri

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Shinozuka
Department of Civil Engineering, University of California, Irvine, CA., USA

Ch. Huyck
ImageCat, Inc.

B. Houshmand
Adjunct Faculty of Electrical Engineering, UCLA, Los Angeles

The recently deployed Envisat satellite collected before- and after-event imagery on 
the Bam, Iran, earthquake that occurred on 26 December 2003. The majority of buildings 
in Bam were traditional one-story unreinforced adobe structures constructed of the 
indigenous land material of the region. a result, the corresponding SAR imagery for Bam 
reflects less material dependence on object detection. For this study, two sets of before 
and after SAR data are used from the ASAR sensor onboard of the Envisat platform. The 
backscattering, complex coherence, self-power and cross-power values are computed for 
each respective co-registered data pairs. The change detection scheme evaluates these 
results using orbital information to assess the levels of change in different city zones. 
Such damage maps can potentially serve in disaster response/management and also in 
estimating economic losses Eguchi et al. 2000. Damage maps from field observations are 
used to validate these findings. DOI: 10.1193/1.2098987
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Near-fault Strong Motion Complexity of the 2003 Bam 
Earthquake (Iran) and Low-frequency Ground Motion 

Simulation
M. R. Ghayamghamian

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Y. Hisada
Department of Architecture, Kogakuin University, Japan

The 2003 December 26 Bam earthquakes was an intermediate size strike-slip event 
that occurred beneath the Bam city, causing more than 26000 fatalities. The record of 
the only near-fault station (Bam station) shows a clear long-period pulse in almost fault 
normal direction suggesting near-fault forward directivity effect contributing to the 
heavy damage observed in Bam city. In this study, the long-period (0.1–1.5Hz) strong 
round motions were simulated to answer some ambiguities in source parameters for fully 
description of the observed motion in different components at Bam station. To this end, 
the Hisada’s kinematic model accounting for both heterogeneous source characteristics 
an underground geology is applied to simulate the long-period ground motion. Different 
source scenarios suggested by previous studies are examined and the optimum scenario 
that could provide the best fitting between the simulated and observed motions for different 
components was introduced. The slip model and asperities as well as velocity structure 
parameters are optimized in order to have the best possible fit between the simulated and 
observed velocity time histories and spectra. The good agreements between the simulated 
and observed low frequency motions indicate a successful identification of source and slip 
parameters of the Bam earthquake and provide a good test for the simulation technique. 
Furthermore, the uniqueness of the identified source parameters and the slip model is 
further checked against the observed near- and far-field recordings of the Bam earthquake.

A good agreement between the simulated and the observed waveforms provides a 
base for model verification and results confirmation.
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Reconnaissance Report on Bam Earthquake Social and 
Public Policy Issues

K. Tierney
Natural Hazards Research and Applications Information Center, University of Colorado and EERI, 

Colorado, USA,

T. Tobin
GeoHazards International and EERI, California, USA

B. Khazai
Earth Institute, Columbia University and EERI, USA

F. Krimgold
Center for Disaster Risk Management, Virginia Polytechnic Institute and State University and EERI, 

Virginia, USA

F. Parsizadeh
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES 

May, 2004 the “Learning from Earthquakes” program of the Earthquake Engineering 
Research Institute sent a team of researchers on a reconnaissance mission to Iran and the 
site of the Bam earthquake (December 26,2003). The purpose of this team was to study 
social science and policy aspects of the earthquake impact, relief and recovery phases. 
Interviews were conducted with a wide range of stakeholder groups including victims 
and those responsible for public and private recovery activities. Observations were 
collected related to transitional housing, mental health, economic and social recovery 
and the planning process for permanent reconstruction. Particular attention was paid to 
innovative programs and policies developed in response to this earthquake disaster.
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An Evaluation of Disaster Preparedness in Four Major 
Earthquakes in Iran

Y. O. Izadkhah
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Iran is located in the Alpine-Himalayan seismic belt, as one of the most active tectonic 
regions of the world. Throughout history, Iran has frequently suffered large and destructive 
earthquakes and experienced several major earthquakes in the past few decades. More 
than 70 percent of the big cities in Iran are located in the vicinity of seismic faults and in 
some cases, the active faults pass through the city. Therefore, earthquake preparedness 
can be regarded as one of the factors which can contribute to safety of the citizens. The 
aim of this paper is to review the trend and progress of disaster preparedness in four 
major earthquakes that has occurred in Iran including Manjil – Roudbar, 1990, Avaj 2002, 
Bam 2003, and Darb-e-Astaneh 2006 earthquakes. At the end, recommended strategies 
towards promoting public awareness and education as well as professional training are 
presented.
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A Survey of Challenges in Reducing the Impact of 
Geological Hazards Associated with Earthquakes in Iran

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Most of the recent earthquakes in Iran were associated with some types of geological 
hazards that were the cause of additional damage and casualties in the earth-quake-
affected areas. In order to reduce the impacts of geo-hazards, several policies and plans 
were prepared, approved, and implemented by the Iranian government during the last 
Two decades. However, such activities have not yet resulted in risk reduction to an 
acceptable level; since they are not formulated based on local conditions and are not 
linked to location-specific comprehensive plans. In this paper, after introducing some of 
the impacts of geo-hazards associated with recent earthquakes in Iran, the country trends 
in development of relevant risk reduction plans and policies are introduced, evaluated, 
and compared with some other countries having similar challenges. Strategies toward 
risk mitigation in the country are addressed, and a number of indices for the assessment 
of the geo-hazard risk reduction plans and activities are introduced. Finally, a conceptual 
model for the evaluation of the preparedness level against geo-hazards is proposed and 
discussed.
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Development of Urban Planning Guidelines for Improving 
Emergency Response Capacities in Seismic Areas of Iran

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. K. Jafari 
Faculty, Geotechnical  Engineering Research Center, IIEES

M. Hosseini
Faculty at the Islamic Azad University (South Branch) and President of the Tehran Disaster 

Mitigation and Management Organization, Iran

B. Mansouri
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

S. Hosseinioon
Former Research Assistant, Risk Management Research Center, IIEES

This paper presents the results of research carried out to improve emergency response 
activities in earthquake-prone areas of Iran. The research concentrated on emergency 
response operations, emergency medical care, emergency transportation, and evacuation-
the most important issues after an earthquake with regard to saving the lives of victims. For 
each topic, some guidelines and criteria are presented for enhancing emergency response 
activities, based on evaluations of experience of strong earthquakes that have occurred 
over the past two decades in Iran, notably Manjil (1990), Bam (2003), Firouz Abad-
Kojour (2004), Zarand (2005) and Broujerd (2006). These guidelines and criteria are 
applicable to other national contexts, especially countries with similar seismic and social 
conditions as Iran. The results of this study should be incorporated into comprehensive 
plans to ensure sustainable development or reconstruction of cities as well as to augment 
the efficiency of emergency response after an earthquake.
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Published in:   Disasters
Year:          2009



خالصه اى از گزارشهاى تحقيقاتى
Summary of Research Reports

پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

179

همايش علمى '' 10 سال پس از زلزله بم آموخته ها و گام هاى پيش رو''                                                         

An investigation into the Socioeconomic Aspects of Two 
Major Earthquakes in Iran

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

S. Hosseinioon
Former Research Assistant, Risk Management Research Center, IIEES

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

An evaluation of the socioeconomic consequences of earthquakes is an essential part 
of the development of risk reduction and disaster management plans. However, these 
variables are not normally addressed sufficiently after strong earthquakes; researchers 
and relevant stakeholders focus primarily on the physical damage and casualties. The 
importance of the socioeconomic consequences of seismic events became clearer in Iran 
after the Bam earthquake on 26 December 2003, as demonstrated by the formulation and 
approval of various laws and ordinances. This paper reviews the country’s regulatory 
framework in the light of the socioeconomic aspects of two major and destructive 
earthquakes: in Manjil-Rudbar in 1990, and in Bam in 2003. The results take the form of 
recommendations and practical strategies for incorporating the socioeconomic dimensions 
of earthquakes in disaster risk management planning. The results presented here can be 
applied in other countries with similar conditions to those of Iran in order to improve 
public preparedness and risk reduction.
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 نياز سنجى اولويت هاى زنان بعد از وقوع زلزله- موردشناسى زلزله 5 دى
1382 بم

فرخ پارسي زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مليحه اسكندري
كارشناس، گروه آموزش هاي همگاني، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

آسيب هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه در هر جامعه اي مي تواند نتايج بسيار زيان باري در پي داشته باشد 
در  زنان  آسيب پذيري  عوامل  مهمترين  از  يكي  عنوان  به  را  فيزيكي  تفاوت هاي  دنيا  در  شده  انجام  مطالعات 
بحران هاي طبيعي نشان مي دهد به منظور شناخت نيازهاي اوليه زنان پس از وقوع زلزله و با بهره گيري از روش 
برخورد انديشه ها تجارب زنان آسيب ديده و ميزان توجه به اين نيازها در زلزله بم مورد ارزيابي قرارگرفته و 

راهكارهايي جهت تامين آن در شرايط بحران ارايه مي شود.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:  دومين كنفرانس مديريت بحران كشور
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Evaluation of Recent Developments in Laws and 
Regulations for Earthquake Risk Mitigation and 

Management in Iran
K. Amini Hosseini 

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

S. Hosseinioon 
Former Research Assistant, Risk Management Research Center, IIEES

Most of the urban and rural areas in Iran are subjected to earthquakes. Moreover, 
due to the high vulnerability of buildings and infrastructure in most parts of the country, 
severe damages and casualties can be expected in the case of strong earthquakes. Several 
activities have been carried out in recent decades in order to reduce the vulnerability of the 
country to potential earthquakes and improve disaster management capacity. This paper 
discusses the evolution of relevant legislation and policy, focusing on the developments 
of the last 30 years. Additionally, a methodology to evaluate the disaster risk management 
laws and plans of Iran is presented and discussed. This methodology can be applied to 
other countries facing similar challenges. Finally, recommendations are made that might 
be helpful not only to Iran when the country updates its disaster management laws and 
regulations, but also to countries in the process of policy development.
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بررسي نحوه اطالع رساني در زلزله هاي رودبار- منجيل و بم
كامبد اميني حسيني

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

پروانه پيشنمازي
دكتراي ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري)، كارشناس روابط عمومي پژوهشگاه بين المللي 

زلزله شناسي و مهندسي زلزله

اطالع رساني و انتشار اخبار صحيح، به موقع و دقيق از وقوع يك زمين لرزه و اثرات آن به ويژه در ساعات 
و روزهاي ابتدايي وقوع، نقش تعيين كنندهاي در بهبود فرآيند مديريت واكنش اضطراري، كاهش مرگ و 
مير و خسارات ناشي از زلزله دارد؛ و توجه به «اطالعات» و امر«اطالع رساني» يكي از شالوده هاي اصلي در 

مديريت بحران زلزله است. در اين مقاله كه بر اساس اطالعات مرتبط با دو زمين لرزه مهم و اخير كشـور (زلزله 
هاي منجيل و بم) ارائه شده، وضعيت و نحوه اطالع رساني رسانه هـا و مطبوعات كثيراالنتشار از وقوع و اثـرات 
زمين لرزه هاي مذكور مورد بررسي قرار داده شده و ميزان اعتبار اطالعات منتشره توسط اين رسانه ها و نيز 
صحت و دقت اخبار مندرج در جرايد وقت در اين رابطه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. به اين منظور 
ابعاد مختلف اطالعرساني از جمله نحوه انتشار اطالعات از مشخصات زلزله (بزرگا، محل و گستره جغرافيايي 
آن) و اثرات آن (خسارات، تلفات و مصدومين) مبتني بر اطالعات منتشر شده در رسانه هاي كشور ارزيابي شده 

و نقاط ضعف و قوت آن تشريح مي گردد.

نوع:        مقاله
IIEES /منتشر شده در:   پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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طبقه بندى انواع ساختمان ها و برآورد تابع خسارت براى ساختمان هاى 
غيرمهندسى ساز در شهر بم

محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

خسرو خان زاده
دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

در اين تحقيق، برداشت هاى ميدانى از خسارات وارد آمده بر ساختمان هاى مختلف در زمين لرزه 1382 
بم، بررسى، پردازش و در بانك اطالعاتى گردآورى گرديده است. بر اساس اين داده ها ساختمان هاى موجود در 
شهر بم به شش گروه ساختمانى خشتى- گلى، مصالح بنايى، بنايى نيمه اسكلت فلزى، ساختمان هاى بنايى با 
كالف بتنى مسلح، ساختمان هاى اسكلت فلزى و ساختمان هاى بتنى مسلح طبقه بندى گرديده است. ميزان 
خسارت انواع ساختمان ها بر اساس دستورالعمل EMS-98 به پنج درجه خرابى ناچيز، متوسط، زياد، خيلى 
زياد و تخريب كامل تقسيم بندى شده است. سپس شدت زمين لرزه در نقاط مختلف شهر بم با توجه به درجه 
آسيب پذيرى هر نوع سازه بر حسب مقياس MSK تعيين شده است. از آنجايى كه بيش از 65 درصد ساختمان هاى 
خسارت ديده در بم از نوع ساختمان هاى غيرمهندسى ساز (خشتى- گلى، مصالح بنايى و بنايى نيمه اسكلت 
فلزى) بوده و با توجه به پراكندگى يكنواخت اين نوع ساختمان ها در سطح شهر بم، در برآورد شدت زمين لرزه، 
درصد خسارات وارد به اين گونه ساختمان ها مّدنظر قرار گرفته است. در انتها، با بررسى رابطه بين شدت و 

ميزان خسارت، تابع خسارت براى ساختمان هاى غيرمهندسى ساز بم ارائه شده است.

نوع:      مقاله
IIEES /منتشر شده در: پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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روش هاى برآورد سريع خطرپذيرى و خسارت لرزه اى بر مبناى پايش شهرى
بابك منصوري

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

كامبد اميني حسيني
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

اقدامات  و  حياتى  شريان هاى  و  ساختمان ها  آسيب پذيرى  لرزه اى،  جنبش  به  مربوط  اطالعات  مديريت 
واكنش اضطرارى، در برنامه ريزى مديريت بحران ناشى از زلزله و تخصيص به موقع امكانات و اعتبارات نقش 
بسيار مهمى دارد. تاخير در دسترسى به اين اطالعات، به از دست رفتن فرصت حساس بعد از وقوع زلزله براى 
نجات جان محبوسين در زير آوار منجر مى گردد و برنامه ريزى هاى عمليات مديريت بحران را مختل مى كند. 
روش هاى سنتى جمع آورى اطالعات و برآورد اثرهاى زلزله با توجه به مشكالت اجرايى و زمان بر بودن آنها 
همواره اشكاالت زيادى را در اقدامات به موقع واكنش اضطرارى ايجاد نموده است. از اينرو، امروزه روش هاى 
پيشرفته نظير سنجش از دور يا پايش سيستم شبكه لرزه نگارى و شريان هاى حياتى، به منظور برآورد سريع 
خطرپذيرى و اثرهاى زلزله در اغلب كشورهاى پيشرفته جهان مورد استفاده قرار مى گيرد. در اين مقاله، برخى 

از روش هاى متداول برآورد سريع خطرپذيرى و خسارات ناشى از زمين لرزه معرفى و بررسى گرديده است.

نوع:       مقاله
IIEES /منتشر شده در:  پژوهشنامه زلزله شناسى و مهندسى زلزله
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بررسى توانمندى ها و نيازهاى زنان در شرايط بحران، با رويكرد زلزله
”مطالعه موردى زلزله 5 دى 1382 بم“

فرخ پارسى زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مليحه اسكندري
كارشناس، گروه آموزش هاي همگاني، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

هدف از اين مقاله شناخت توانايى ها و نيازهاى زنان در شرايط بحران (با رويكرد زلزله) و امكان سنجى 
استفاده از آن توانمندى ها در زلزله هاى احتمالى آينده در كشور است. 

مطالعه حاضر بر اساس روش كتابخانه اى و روش برخورد انديشه ها انجام شده است. زنان آسيب ديده از 
زلزله 5 دى 1382بم و يا زنانى كه به نوعى اين زلزله را تجربه كرده اند، جامعه آمارى اين مقاله اند. بر اين 
همراهان  خيريه  (مؤسسه  مردمى  هاى  تشكل  از  يكى  در  فعال  زنان  از  جمعى  حضور  با  جلسه  چهار  اساس، 
شد.  تشكيل  ايران،  اسالمى  جمهورى  احمر  هالل  جمعيت  اعضاى  و  بانوان  امور  در  بم  فرماندار  مشاور  بم)، 
تعداد شركت كنندگان در هر جلسه حداقل 10 و حداكثر 15 نفر بودند. قبل از شروع جلسه بر چهار خط 
مشى اساسى در جلسات برخورد انديشه تمركز بر كميت، عدم انتقاد، استقبال از انديشه هاى غير معمول و 
تركيب و تقويت ديدگاه ها توسط گردانندگان جلسات تاكيد شد. در آغاز هر جلسه پس از طرح موضوع، اقالم 
مورد نياز زنان، بالفاصله بعد از وقوع زلزله، توسط شركت كنندگان مطرح، سپس چگونگى دسترسى به آنها، 
نحوه رسيدگى و تامين اين موارد توسط مسؤولين بحران در زلزله بم بررسى و در انتها براى هر يك از موارد 

پيشنهادها و راهكارهايى ارائه شده است.
در اين تحقيق، به منظور شناخت نيازهاى زنان بعد از وقوع زلزله در مورد متغيرهاى وضعيت آنان در 
سوانح طبيعى، توانمندى ها، پوشش، بهداشت، شرايط دوران باردارى و شيردهى، نيازهاى آرايشى و بهداشتى، 
به  اى  كتابخانه   روش  از  استفاده  با  و   بحث  ها)  انديشه  برخورد  جلسات  چهارگروه  ميان  در  مشترك  وجه   )
چگونگى  و  موقت  اسكان  در  امنيت  زلزله،  از  پس  استرس  خانگى،  خشونت  روانى،  روحى-  اثرات  متغيرهاى 

مشاركت زنان پس از وقوع سوانح اشاره شده است.

نوع:       مقاله
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رسانه ها و عملكرد آنها در زلزله 5 دى 1382 بم، از ديدگاه آسيب ديدگان
آالله اشرفي

دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز
فرخ پارسي زاده

عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

در روزهاي نخستين پس از وقوع زلزله زماني كه آسيب ديدگان و مديران بحران نيازمند بيشترين اطالعات 
هستند ارتباطات بحران به بحران در ارتباطات تبديل مي شود و كانال هاي رسمي اطالع رساني كارايي خود را از 
دست مي دهند در اين مقاله ضمن بررسي اهميت و نقش رسانه ها قبل و بعد از وقوع زلزله روش هاي موثر در 
فرايند اطالع رساني و ارتباطات در زمان زلزله 5 دي 82 بم مورد ارزيابي سپس ديدگاه هاي مردم آسيب ديده بم 

از عملكرد رسانه ها در روزهاي اول بعد از وقوع زلزله مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

نوع:       مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:  دومين كنفرانس مديريت بحران كشور

سال:        1392
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استخراج ميدان جابه جايي سه بعدي با استفاده از فن تداخل سنجي رادار با 
دريچه مصنوعي (SAR)؛ بررسي موردي گسل بم

ساناز واجديان
دانش آموخته دكتري گرايش سنجش از دور، گروه مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي، پرديس دانشكده 

هاي فني، دانشگاه تهران.

محمدرضا سراجيان
عضو هيأت علمى، گروه مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي، پرديس دانشكده هاي فني، دانشگاه تهران.

بابك منصوري
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

هدف اين تحقيق استخراج سه مؤلفه اورتوگونال ميدان جابه جايي هم لرزه اي سطح، با استفاده از تداخل 
سنجي راداري (Interferometric Synthetic aperture radar ،InSAR) است. تصويربرداري راداري، مؤلفه هاي 
مشاهداتي جابه جايي را در راستاي ديد ماهواره و در دو عبور باالرو (Ascending) و پايين رو (Descending) به 
دست مي دهد. با توجه به نزديك به قطبي بودن (Near polar) مدار ماهواره، حساسيت مؤلفه هاي جابه جايي 
 (Deformation) حاصل به راستاي شمالي- جنوبي كم است كه اين امر باعث كم شدن دقت مؤلفه دگرشكلي
محاسبه شده مي شود. براي رفع اين مشكل راهكارهاي متعددي وجود دارد. در اين تحقيق از تصاوير َسمت- 
دوراُفت (آزيموت- دوراُفت (Azimuth offset)) عبور پايين رو استفاده شد. همچنين با توجه به تاثير خطاهاي 
جوي روي تصـويربرداري راداري، مؤلفه هاي دگرشكلي به صورت نسبي تعيين شد و سپس با استفاده از داده هاي 
فراميداني (Far field) حاصل از تصوير هم چسبي، انتقال الزم براي تبديل مقادير نسبي به مطلق، به واسطه 

فرايندي به نام detrending محاسبه و از مؤلفه هاي محاسباتي كسر شد.
بررسي موردي اين تحقيق روي زلزله بهمن ماه 1383 شهر بم صورت گرفته است. در اين تحقيق زوج 
تصاوير راداري پيش لرزهاي (Pre seismic) و هم لرزه اي (Co seismic) ماهواره Envisat در عبورهاي باالرو و 
پايين رو مورد بررسي قرار گرفت و تصاوير با استفاده از نرم افزار DORIS در محيط لينوكس پردازش شد. در 
پايان بازسازي ميدان جابه جايي در محيط ويندوز با نرم افزار Matlab صورت پذيرفت و نتايج به دست آمده 

در اين تحقيق با ساير گزارش هاي منتشر شده مقايسه شد.

نوع:      مقاله
منتشر شده در: مجله فيزيك زمين و فضا

سال:       1389
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Parcel-based Damage Detection using VHR Optical Data
B. Mansouri

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Mousavi
Former PHD Student, IIEES

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Shinozuka
Dept. of Civil and Environment Engineering, University of California, Irvine, California, USA

Optical remote sensing has gained major technology breakthroughs and outstanding 
merits in monitoring the urban areas in disaster conditions. However, any change 
detection procedure must be checked for its level of sensitivities to different aspects of 
the phenomenon, materials and aspects of changes. So far, pixel-based and object-based 
image processing algorithms have been well received and utilized for major disasters 
around the world. These results are more useful in rapid loss estimation schemes right after 
a major disastrous event but bearing in mind that these schemes are relatively imprecise. 
Considering the fact that using urban parcel information improves the quality of the 
damage detection results, this research focuses on incorporating a city parcel database 
with a novel optical change detection algorithm. The parcel information is developed 
from the city CAD files (for BAM). The parcels are extracted from stereo aerial photos 
and modified with a manual process using very high resolution optical data in GIS. 
Our optical change detection algorithm takes into account different spectral and spatial 
features of the panchromatic band of Quick bird satellite data. A fuzzy logic methodology 
is then applied at the end of the process to identify the change s. The final results are then 
compared with direct visual damage observation of the building using VHR data.

Type:         Conf- Paper
Published in: 6th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Applications  
Year:        2008
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Parcel-based Damage Detection using SAR Data
B. Mansouri

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

R. Nourjou
  Former MSC. Student in Geographic Information System (GIS),K.N.Toosi University of 

Technology, Tehran, Iran

M. Shinozuka
Dept. of Civil and Environment Engineering, University of California, Irvine, California, USA

Remote sensing in general has the capabilities in detecting some important phenomenon 
on the ground surface with minimal knowledge of the study area. However, ancillary site 
data help in reducing the errors and provide a base for result validation and calibration. So 
far, pixel-based remote sensing methods have been exploited by different research groups 
around the world and the basic image processing schemes have been well documented. 
Also some object-based (object-oriented) image processing algorithms were developed 
for the purpose of detecting and classifying objects on the ground. For example, in 
urban areas where the physical changes to buildings are of interest, in order to reduce 
the detection errors and minimize the false alarms, it seems logical to apply any proper 
change detection algorithms only to the patches that correspond exactly to building 
parcels.  This is even more crucial for the case of SAR image processing because SAR 
returns are strongly sensitive to the imagery geometry and features comprised within each 
pixel.  In this research, an urban database with parcel information is developed from the 
city CAD files (for BAM). The parcels are extracted from aerial photos (stereography 
processing) then complemented and updated using very high resolution optical data.  The 
SAR change detection algorithm including the calibration modeling are introduced and 
then applied to the parcel layer. The results are then calibrated with the direct visual 
damage interpretation data from VHR optical data.

Type:           Conf- Paper
Published in:   6th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Applications
Year:          2008
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Near-source Energy Released of 2003 Bam Earthquake 
Using Slip-weakening Law

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Sasani 
PHD Student IIEES

Dynamic source models are needed to accomplish the simulation and prediction of 
earthquake ground motions. Propagation of earthquake ruptures along the fault plane 
is accompanied by the dynamic fault weakening. This weakening is represented by the 
slip-weakening law, which defines the traction decreasing from an upper yield stress to 
the residual stress as slip increases. In this paper, an attempt is made to estimate dynamic 
source parameters of 2003 Bam earthquake based on source parameters inverted from 
kinematic model. To this end, Fukuyama’s new energy balance relation under linear slip-
weakening model together with the identified slip model for Bam earthquake by first 
author is used. Then, the dynamic source parameters such as slip-weakening distance, 
stress drop and strength excess are calculated. Furthermore, the released energy in the 
form of fracture and radiated energies and their distribution on the fault are estimated and 
discussed. Finally, the radiation efficiency from the partitioning of energy given by the 
slip-weakening model is estimated and compared with some crustal earthquakes.

Type:           Conf- Paper
Published in:   15WCEE
Year:          2012
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Lessons Learnt from Shelter Actions and Reconstruction 
of Bam after The Destructive Earthquake of 

December 26, 2003
M. Hosseini

Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Y. O. Izadkhah
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

P. Pir-Ata
Graduate Student, School of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

The whole destruction of a city in an earthquake which requires a complete 
reconstruction has not been a frequent case in past earthquakes in the world in recent 
decade. However, Iran has the sad experience of almost complete destruction of four 
cities in its recent history. These include Tabas city, destroyed by an earthquake in 1978, 
Manjil and Rudbar cities, destroyed in 1990, and finally Bam, which was mostly reduced 
to rubble in 2003. The low seismic resistance of old buildings in Iranian cities, which 
are mostly masonry and non-engineered buildings and consist the major category of 
residential and even commercial and office buildings, makes it possible to have cases 
similar to Bam in future in some other parts of the country.  The shelter actions and 
reconstruction of Bam has had several features, which make it different from other past 
cases.  Therefore, the study of this city is very important and the lessons learnt from it can 
be very useful for the similar future cases which are likely to happen in Iran and similar 
earthquake prone countries.

Type:            Conf- Paper
Published in:   14WCEE
Year:          2008
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Lessons Learnt from the Bam, Iran Earthquake of 
December 26, 2003

M. Hosseini
Faculty, Structural Engineering Research Center, IIEES

Y. O. Izadkhah
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Occurring on December 26, 2003, the Bam earthquake measuring 6.5 on the Richter 
scale struck the city of Bam, the neighboring town of Baravat, and their surrounding 
villages in Iranian Kerman province. The earthquake claimed more than 30,000 dead. 
The impact made more than 60,000 people homeless and severely damaged or destroyed 
nearly 85% of the buildings in the area. The aim of this paper is firstly to explain various 
aspects of this earthquake including the response, recovery and reconstruction, as well 
as the behavior of structural and non-structural elements. Secondly the paper proposes 
recommendations based on lessons learnt from the observations of the authors in order to 
minimize the consequences of future earthquakes.

Type:            Conf- Paper
Published in:   Proceedings of Symposium on Seismic Hazard Evaluation and Risk       
                        Reduction, Asian Seismological Commission (ASC)
Year:          2004
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بررسى خرابى هاى ناشى از زمين لرزه بم و رابطه شدت با مرگ و مير

محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

خسرو خان زاده
دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

غالمرضا نوري
 عضو هيات علمي دانشكده عمران دانشگاه محقق اردبيلي

تعداد تلفات در ساختمان هاى آسيب ديده به نوع ساختمان، الگوى تخريب ساختمان و طبقه مورد استفاده، 
بستگى دارد. دانستن اينكه كدام نوع خرابى و يا كدام شكل خرابى بيشترين مرگ و مير را داشته مطمئناً 
در مديريت بحران و به حداقل رساندن تلفات انسانى سنگين در زمين لرزه هاى بزرگ ما را يارى مى نمايد. در 
اين مقاله ميزان مرگ و مير در ساختمان هاى غيرمهندسى ساز و مهندسى ساز مورد بررسى قرار گرفته است. 
بر اين اساس، شدت با توجه به درجه خرابى ساختمان ها و درصد خرابى ها، براى پهنه هاى مختلف شهر بم با 
استفاده از دستورالعمل EMS-98 تعيين شده است. سپس رابطه شدت زمين لرزه و ميزان مرگ و مير براى 
انواع خرابى هاى سنگين به تفكيك ساختمان هاى مهندسى ساز و غيرمهندسى ساز در شهر بم تعيين و ارائه 

گرديده است.

نوع:     مقاله كنقرانسي
SEE5  :منتشر شده در
سال:        1386
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Challenges in Information Dissemination and Their Role 
in Earthquake Disaster Risk Management (Case Study of 

Manjil and Bam Earthquakes)

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

P. Pishnamazi
Research Assistant, IIEES

Recently, several researchers have studied the roles and effects of information 
dissemination systems and networks in earthquake risk reduction and disaster 
management. All these studies show that timely, accurate and precise information about 
the occurrence of an earthquake and its aftermath, especially in the early hours, play 
significant roles in saving lives and properties. In this paper, the information systems have 
been studied in different aspects (especially in the field of emergency responses) based 
on the experiences gained in two Iran's recent earthquakes (Manjil 1990 and Bam 2003). 
In this regard the accuracy of information about the impacts of each event, published in 
the existing newspapers, has been reviewed. In this regard the shortages, advantages and 
progressions have been evaluated as well. Based on the results obtained in this research, 
the issued information seem to be re-considered for more appropriate application. 
Accordingly, designing a comprehensive plan would be effective in the relevant fields. 

Type:           Conf- Paper
Published in:   SEE 6
Year:          2011
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A Study on Reconstruction Challenges of Rural 
Settlements in Avaj, Bam and Silakhore Earthquakes

Z. Pooyan 
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

In this paper the reconstruction of damaged rural areas in Avaj Earthquake (2002), Bam 
Earthquake (2003) and Silakhor Earthquake (2005) is studied. Many villages destroyed 
or damaged heavily during these three events. In reconstruction of damaged villages 
different plans were implemented by reconstruction task forces. Many problems appeared 
in implementing the reconstruction plans. The problems were mainly arise from applying 
different methods, construction materials, native labor, climatic and environmental 
conditions and differences in construction patterns with cultural  characteristics. In this 
paper at first the earthquake damages in rural settlements is studied and the reconstruction 
methods are discussed. Then the reconstruction challenges are analyzed. Finally, with 
comparing the reconstruction process in villages the reasons that same challenges have 
been repeated will be presented.

Type:           Conf- Paper
Published in:   SEE 6
Year:          2011
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Estimation of Moment Released Distribution for 2003 
Bam Earthquake by Inversion Of Strong Motion Data

R. Rouhollahi
Faculty, Babol University of Technology.

P. Suhadolc
Departments of Mathematics and Geosciences, University of Trieste, Trieste, Italy.

D. Sandron
Departments of Mathematics and Geosciences, University of Trieste, Trieste, Italy.

F. Yaminifard
Faculty, Seismology Research Center, IIEES

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Tatar
Faculty, Seismology Research Center, IIEES

We invert 3-component near field accelerograms recorded by BHRC strong-motion 
network to obtain the complete rupture history and slip distribution for Bam earthquakes 
(December 26, 2003) that occurred on nearly NS striking and dip down right-lateral strike-
slip fault. Accelerograms are band-pass filtered with 0.01-1 Hz, and the 10-20 s of the 
seismograms are inverted. The lack of absolute timing has been successfully overcome by 
estimating the propagation of P waves in a detailed structural model. Our goal is to determine 
the spatial and temporal distribution of seismic moment and slip over the fault area. By 
dividing the fault into square cells and the source time function into steps the problem can 
be discredited and assumes the form of a system of linear equation. For considering the path 
effects, the Green functions are determined using the multimodal summation method for 
layered, an elastic medium and they are computed for a maximum frequency of 1 Hz. The 
extended fault is modeled as a grid of point sources, and the synthetic seismogram at each 
station due to the moment release on the fault is computed by summing the contribution 
from each point source with appropriate delays and weights. To solve the constrained linear 
system, we used the method of linear programming in which the vector of the residuals is 
minimized. The results for Bam earthquake are supported quantitatively by the well  L1-
error values, which guarantee also for a satisfactory waveform fit for stations <60 km, and 
by the synthetic tests. The synthetic tests carried out for a linear programming problem 
of the dimension equal to that of our real inverse problem allow us to conclude that the 
obtained results can be considered appreciable with a resolution of at least 3km×3km. The 
final fault model and source parameters are in good agreement between the synthetic and 
the observed waveforms especially in Bam station.

Type:           Conf- Paper
Published in:   SEE 6
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A Comparative Study on Urban Scale Reconstruction: 
Experiences From Bam, Kobe And Northridge

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

This paper is about reconstruction in three different experiences including Bam, 
Iran (2003), Kobe, Japan (1995) and Northridge, United States (1994). Considering the 
damage extent in each event, it is expected that in reconstruction plans the risk reduction 
matters been taken into consideration. Since case studies have different geographical, 
social and economic scopes, so their comparison could give some helpful considerations 
in reconstruction planning and management. In all three experiences, reconstruction 
was based on a top-down approach. In case of Bam, preparing reconstruction plan and 
policies were considered for the first time. In case of Kobe, there was neighborhood-
level planning process in reconstruction to maintain the community fabric. In case of 
Northridge, building repair and stabilizing neighborhoods were considered. There are 
some similarities among these experiences such as economic reviving, loan programs 
etc. Comparing the three experiences show that reconstruction could lead to vulnerability 
reduction through bottom-up approaches and considering realistic time frames for 
reconstruction.

Type:           Conf- Paper
Published in:   SEE 6
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نقش و اهميت حافظه جمعى و هويت مكانى در بازسازى پس از زلزله
آالله اشرفي

دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز

فرخ پارسي زاده
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زلزله موجب از بين رفتن مكان ها، و فرآيند تطبيق عينيت و ذهنيت را براى ساكنان مشكل تر كرده، مكان 
عنصر اصلى هويت ساكنان آن است و انسان ها با شناخت آن مى توانند به شناخت خود نايل شوند و به عنوان 
ظرفى كه در بر گيرنده حوادث و وقايع است به حفظ خاطرات كمك كند، در اين مقاله با ارائه ويژگى هاى 
باز  براى  راه حل هايى  باشد،  رفته  بين  از  است  ممكن  زلزله  همچون  مختلف  عوامل  اثر  در  كه  بيرونى  محيط 

زنده سازى مكان ها پس از زلزله با هدف حفظ و ارتقا هويت مكانى و حافظه جمعى پيشنهاد شود.

نوع:      مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:  دومين كنفرانس مديريت بحران كشور

سال:       1392
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Systematic Progress in Earthquake Change Detection in 
Built Environment Using Satellite Data: From Izmit (1999) 

to Bam (2003)
B. Mansouri

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Shinozuka
Dept. of Civil and Environment Engineering, University of California, Irvine, California, USA 

This research overviews the systematic progress of change and damage detection 
capabilities in urban areas using satellite SAR data. Marmara earthquake occurred on 
August 17, 1999 with a magnitude of 7.4 and caused extensive urban damage in the 
northwestern region of Turkey. Town of Seymen is being focused for this earthquake. 
The city extensively suffered building damage with dominant mode of pancaking failure. 
The approach is based on rapid and post processing of SAR data using image processing 
and change detection algorithms, especially correlation and coherence map generation 
applied to before and after SAR (ERS1&2 satellites) complex images. Implemented 
algorithms show valuable means for change detection and can indicate the location of 
building damages in regional sense. For the purpose of change detection in Bam after 
the December 26, 2003 earthquake, improved algorithms were applied to the more 
sophisticated Envisat data. In order to improve the sensitivity for change detection and to 
eliminate false alarm in change detection, Radar Cross Section (RCS) calibration curve 
is used in the algorithm and applied on the SAR cross-power difference map. The high 
resolution Quick bird image of Bam is used for creating urban zones based on building 
orientations. RCS curve use SAR-Target orientation information and calibration mask 
is generated and applied to the preliminary change map. Finally, this improved map is 
compared with the results provided by the field.

Type:                  Conf- Paper
Published in: نخستين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي 
Year:                 2005
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SAR Image Power Calibration by Urban Texture: 
Application to the BAM Earthquake using Envisat 

Satellite ASAR Data 
B. Mansouri

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. Shinozuka
Dept. of Civil and Environment Engineering, University of California, Irvine, California, USA

It is expected that the detection accuracy is improved by scaling the Radar return 
for buildings orientations in each neighborhood with respect to a reference value. The 
focus of this paper is on the city of Bam because Envisat ASAR data was available for 
before and after the Earthquake that occurred on December 26th, 2003, and also because 
enough reconnaissance findings and high resolution optical image is available for the city 
to evaluate this research. The majority of buildings in Bam are one-story adobe structures. 
Therefore, it is expected that the related SAR images reflect less material dependent 
object detection. The related before and after complex SAR data sets are processed and 
coregistered. The cross-power values of before-before and before-after sets are computed 
mutually. Using the results from a SAR simulation case, the data is calibrated for the 
Sensor-Target orientation with respect to a reference orientation angle. By measuring and 
weighing the cross-power values of the data pairs a calibrated damage map is produced 
and compared with the results provided by field investigation and also the results of the 
previous workshop (Mansouri et. al. 2004). 

Type:         Conf- Paper
Published in:3rd Int. Workshop on Remote Sensing Technologies and Disaster Response 
Year:        2005
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Performance of Long- Period Structures in Bam
M. R. Ghayamghamian

Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

The behavior of long-period structures such as mosque minarets and water tank to 
the near-fault rupture directivity pulse was investigated during 2003 Bam earthquake. To 
this end, the micro tremor measurements were conducted to evaluate structural period 
in damaged and undamaged minarets as well as Bam city water tank. Furthermore, the 
acceleration-deformation response spectra were calculated for recorded ground motions 
at Bam station, which is located about 700 m from the causative fault. The performance 
of the minarets and water tank is estimated based on obtained acceleration-deformation 
response spectra and observed damage. The water tank, which was a reinforced concrete 
structure, withstood well in spite of experiencing the largest spectral acceleration and 
deformation (0.83 g and 64 cm,) among the others. However, the minarets, which were 
the steel frame structures, showed some damage for spectral acceleration and deformation 
of 0.4 g and 63 cm, respectively.

Type:           Conf- Paper
Published in:  The Ninth International Summer Symposium, Japan
Year:         1386
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بررسي الگوي خسارت با استفاده از مدلسازي حركات توانمند زمين در نقاط 
با سطوح مختلف خرابي در شهر بم

 محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

شرح مختصر پروژه: در اين طرح ابتدا روش هاي مختلف موجود در ادبيات فني براي شبيه سازي حركات 
توانمند زمين در حوزه نزديك گسل با توجه به فاصله بسيار كم گسل مسبب از مناطق خسارت ديده در شهر 
بم مورد بررسي قرار گرفته است. سپس بهترين روش شبيه سازي با توجه به اطالعات موجود ساختگاهي در 
شهر بم و توانايي روش در تخمين حركات حوزه نزديك گسل در محدوده هاي فركانسي مختلف تعيين شده 
است و برنامه كامپيوتري مناسبى بر اساس روش انتخابي تهيه گرديده تا براي تعيين توابع خسارت و مرگ و 

مير مورد استفاده قرار گيرد.
هاى مرسوم و پيشرفته تعيين خطرپذيرى لرزه اى، استفاده از  توابع  دليل اهميت پروژه: در كليه روش 
خسارت و مرگ و مير جز اصلى و الينفك برآورد آسيب پذيرى لرزه اى مى باشد. يكى از روشهاى متداول جهت 
برآورد اين توابع، رويكرد تجربى است كه براساس مطالعات آمارى خرابى ها و ميزان مرگ و مير برحسب نوع 
سازه و ارتباط آن با پارامترهاي حركات توانمند زمين در زلزله هاى گذشته قابل تعيين مى باشد كه در اين 
پروژه در خصوص زلزله بم به اجرا گذاشته شده است و توابع خسارات با استفاده از نتايج يك زلزله واقعى براى 

كشور بومى سازى شده است.

نوع:       گزارش
IIEES   :منتشر شده در
سال:         1388
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A Study on Bam Earthquake Reconstruction: An 
Experience in Urban Scale Earthquake Reconstruction

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

 M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

This paper is based on an undertaking study in Bam City after the 2003 earthquake. The 
goal of the study is to consider the implemented actions in reconstructing Bam City to find out:

• How the implemented models and designs and current life in the city are harmonized;
• How the implemented designs and people’s economic life are compatible;
• Are new constructed houses earthquake resistant and consequently less potential 

damages will be expected;
• How reconstruction has affected the role of city in the province and the Country;
• How the local community has participated in the reconstruction process.
The paper is being done in four stages including the City’s pre event situation, 

earthquake impacts and post event activities:
First: the city’s situation before the earthquake, its seismic history, environmental 

situation, economic life and the role of the city in the province and the Country. Then the 
earthquake impacts on the city’s physical and social systems.

Second: temporary settlement conditions, location of temporary houses, access to 
services during this period.

Third: reconstruction experiences, the relationship between constructors and residents, 
important parameters in reconstruction, implemented models, construction methods, 
construction material provision, new locations, building reinforcement, provided loans 
and the usage prerequisites, compatibility between new designed houses and the resident’s 
cultural life, changes in the economic patterns of life and reconstruction duration.

Fourth: conclusion and guidelines issue.
The expected results of the study are:

• Evaluating the reconstruction trend in Bam City;
• Reconstruction impacts on urban structure considering earthquake hazard;
• Reconstruction impacts on the City’s economic situation;
• Reconstruction impacts on improving the City’s development trend;
• Reconstruction impact on residents’ relationship;
• Issuing guidelines for urban safe development.

The information and material in this paper have being obtained through published papers 
and reports, visiting Bam City, interview with authorities and residents.

Type:          Conf- Paper
Published in:  9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering
Year:           2010 
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Earthquake Recovery Experiences: Some Principles 
toward Sustainability

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

This paper is about earthquake recovery studies in Iran based on Manjil Earthquake 
(1990) and Bam Earthquake (2003). Considering the Country’s seismicity and the 
impacts of earthquakes and their consequences, a study was carried out on earthquake 
recovery experiences based on two events in Iran to develop some guidelines toward 
risk reduction. Such experiences are helpful in improving earthquake preparedness 
and response plans at national and local level. The goal of the study was finding main 
highlights in recovering from earthquakes in both case studies to issue principles toward 
sustainable earthquake recovery. The main topic of the study was housing reconstruction 
and recovery in emergency, temporary and permanent phases in post-quake. Based on the 
study goal, the following objectives were considered:

1. How emergency and temporary housing policies and actions affected housing 
reconstruction;

2. How vulnerability reduction and risk management were considered in the housing 
reconstruction;

3. How housing reconstruction affected the recovery process. 
The paper includes five sections including the importance of housing reconstruction 

in post-quake, case studies’ presentation and conclusion:
First: the importance of housing reconstruction in post-quake and disaster recovery, 

effective elements in accelerating housing reconstruction and recovery, and the 
characteristics of a sound housing reconstruction that reinforces disaster recovery. This 
section’s information is based on reviewing the literature on reconstruction and recovery 
and also investigating about different experiences all over the world. 

Second: overview of case studies, introducing the affected areas, earthquake 
characteristics and damages, earthquake response plan, emergency and temporary housing 
provision and policies, housing reconstruction policies and earthquake recovery. This 
section’s information is based on national statistics, published reports, official documents 
and field visits of Manjil earthquake affected areas and Bam City. 

Third: case studies discussion and comparison, based on previous section’s 
information, the two case studies are discussed and compared. The case studies’ 
comparison distinguishes their similarities and differences. While both events are 
considered as important events in Iran during last two decades, their similarities and 
distinctions could lead us in recognizing potential areas for capacity building that is a 
step toward vulnerability reduction. 

Fourth: according to the previous sections, conclusions are made and some guidelines 
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for sustainable housing recovery are presented. The expected results are:
Evaluating the housing reconstruction trend in case studies;
Physical and social aspects of housing reconstruction;
Housing reconstruction and damage reduction;
Earthquake recovery through sound housing reconstruction;
 Issuing guidelines for sustainable earthquake recovery;

This paper could be a helpful source for earthquake recovery managers and planners 
and could be useful for similar situations in other countries as well.

Type:          Conf- Paper
Published in:  15WCEE
Year:           2012
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Earthquake Emergency Management: Policies for Sound 
Emergency Response 

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

K. Amini Hosseini
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

This paper is about earthquake emergency management in Bam experience (2003) in 
Iran. Bam Earthquake was one of the most devastating events in recent decade with many 
important experiences that could be useful in similar situations. Emergency management 
phase that starts immediately after the occurrence is very critical in saving lives and 
properties. While usually several tasks co-occur in emergency phase, sound management 
policies could lead to sufficient use of time and resources. In this paper the emergency 
management response in Bam experience in areas such as search and rescue, emergency 
settlement, information dispatching, community participation, debris removal and social 
and mental health is discussed. The objectives of this paper are:

1. How emergency response management affects disaster preparedness and it is 
influenced by the level of preparedness;

2. How a sound emergency response plan could improve disaster rehabilitation and 
recovery.

The method of the paper consists of four sections including Bam City’s introduction, 
earthquake features and emergency response:

First: Introducing Bam City, including features and characteristics of the City (natural, 
physical, social, cultural and economic). This section’s information is based on national 
statistics and public reports on Bam City.

Second: The earthquake features and characteristics in Bam City, including the 
earthquake effects and damages in different systems of the City and how the earthquake 
consequences affected the City. This section’s information is based on official reports and 
documents and the City’s visits as well.

Third: Emergency response management in Bam City, including search and rescue 
operations, emergency settlement characteristics, emergency items distribution, 
dispatching information about earthquake, management and coordination of emergency 
actions, community participation in emergency response, debris removal and securing the 
social and mental health of affected people. This section’s information is based on official 
reports, documents and field visits in Bam City. 

Fourth: Based on previous sections’ information, conclusions are made and some 
guidelines for formulating management policies in emergency management phase are 
presented. 
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Emergency response affects rehabilitation and recovery phases; therefore any 
improvement in emergency operations enhances further stages as well.   

Type:          Conf- Paper
Published in:  15WCEE
Year:           2012
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Earthquake Reconstruction Experiences in Iran:
Lessons Learned toward Vulnerability Reduction and 

Sustainability

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Iran is an earthquake prone country that has experienced many devastating 
earthquakes during recent decades. Some events as Tabas (1978), Manjil (1990) and Bam 
(2003) have had long effects on the country and the reconstruction process took very 
long time. Considering the country’s proneness to earthquakes and the high expenses 
that are created through lack of preparedness, reconstruction could be an opportunity 
to implement development plans in a way to reduce the potential damages and improve 
the coping capacity to confront future hazards. Based on the different reconstruction in 
different times and locations in Iran this paper addresses the experiences of reconstruction 
process in Iran to present the lessons learned since Manjil Earthquake (1990) until now. 
The main concentration of this paper is on Manjil, Bam and Lorestan reconstruction. The 
goal of this paper is to show how reconstruction could lead to sustainable development 
and the objectives of this paper are: 
How reconstruction could affect vulnerability;
How reconstruction process affects adaptability to hazards.  

The paper consists of four sections as follows: 
 Introduction, including the topic, objectives and the study methodology;
 Iran’s reconstruction process, responsible organizations, work plan and regulations;
Case studies’ experiences, a brief about the event and its effects, reconstruction 

process, housing, community participation, vulnerability reduction and the results;
Conclusion, based on the case studies experiences conclusion will be presented 

as lessons learned. Also how reconstruction policies could lead to vulnerability 
reduction through development projects that will result in sustainability will be 
discussed as well. 

The information in this paper is based on the published reports, national statistics and 
field visits that have been prepared by research groups at the time of each event.
It is expected that this paper would help in developing guidelines for sustainable 
reconstruction for earthquake that will increases adaptability and reduces vulnerability.
Type:          Conf- Paper
Published in:  IDRC 2008 DAVOS
Year:           2008
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Earthquake Damages and Capacity Building: Some 
Experiences from Iran

Z. Pooyan
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Damage assessment in post-quake situations could lead to some main implications 
toward capacity building and damage reduction. Earthquake damages originate from 
construction, social, economic and administrative patterns which are interdependent. 
A proper reconstruction and recovery plan should be based on the event damages 
and consequences otherwise the result would contain the existed weaknesses and 
insufficiencies. 

This paper is about earthquake damages in two experiences in Iran (Bam and 
Lorestan) and how damage reduction was considered during reconstruction period. 
Considering the country’s seismicity and earthquake damages in different parts of the 
country, capacity building is an urgent matter. The paper’s objectives are:

1. How capacity building could lead to damage reduction;
2. During reconstruction what opportunities are created toward capacity building;

The paper consists of four sections as follows:
1. Introduction, including the topic, objectives and the study methodology;
2. Case studies including:

 Bam Earthquake experience: the event features, damages, consequences, 
reconstruction  characteristics and challenges;
 Lorestan Earthquake experience: the event features, damages, 
consequences, reconstruction  characteristics and challenges;

3. Capacity building matters during two case studies: how damage evaluations were 
considered during reconstruction and what actions were done toward capacity 
building;

4. Conclusions: based on case studies conclusions will be presented. The conclusions 
include the taken opportunities and the matters that were lost. How the taken 
opportunities would affect the potential damages in future will be discussed. 
It is expected that the paper conclusion would provide some main points for 
reconstruction plans on damage reduction and sustainable disaster recovery. 

This paper is considered as guidance for reconstruction and recovery plans in similar 
situations and gives guidance on following matters:
Housing reconstruction and current development plans;
Administration and supervision during reconstruction;
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Community participation during reconstruction;
  Regional characteristics in reconstruction plans. 
The paper’s information is based on the studies that have been down in tow case 

studies since 2006 through published reports, national statistics and field visits. 

Type:          Conf- Paper
Published in:  IDRC 2010 DAVOS
Year:           2010
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 مرورى بر بازسازى مسكن در زلزله هاى اخير ايران مطالعه موردى: آوج،
بم و لرستان

ژيال پويان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

عليرضا غفورى زرندى
كارشناس، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

در اين مقاله روند بازسازى مسكن در زمين لرزه هاى آوج، بم و لرستان مورد بررسى قرار مى گيرد. با توجه 
به لرزه خيزى كشور و نياز به مسكن به عنوان يكى از نيازهاى اوليه، بازسازى مسكن در برنامه هاى بازسازى 
اهميت ويژه اى دارد. در حال حاضر با توجه به طوالنى بودن دوره هاى بازسازى در كشور، بررسى برنامه ها و 
سياستهاى بازسازى مسكن بويژه در تجارب اخير مى تواند راهكارهايى را جهت تعيين نقاط قوت و ضعف به 
منظور بهبود سيستم موجود بازسازى مسكن ارائه دهد. بدين ترتيب هدف از اين مقاله شناسايى عوامل مؤثر 
در بازسازى مسكن پس از سانحه با توجه به تجارب ايران است. اطالعات موجود در مقاله برگرفته از اطالعات 
و گزارشات منتشر شده موجود و بازديد از نواحى زلزله زده مى باشد. انتظار مى رود كه نتايج بدست آمده قابل 
توجه و استفاده سياست گذاران و مجريان برنامه هاى بازسازى قرار گيرد. مقاله حاضر در 3 بخش تنظيم شده 
است كه به ترتيب عبارتند از: بررسى ويژگى ها و مشخصات زمين لرزه در مناطق مورد بررسى، روند بازسازى 

مسكن و نتيجه گيرى.

نوع:      مقاله كنفرانسي
منتشر شده در:  اولين همايش زلزله شناسى و ژئوديناميك زلزله

سال:       1388
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 Seismic Intensity Estimation through Questionnaire 
Survey and Collapse Rates of Various Building Types in 

the 2003 Bam, Iran, Earthquake 

T. Tobita
Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan

M. Miyajima 
Dept. of Civil Engineering, Kanazawa University, Japan

A. Fallahi
Faculty, Dept. of Civil Engineering, Azarbaijian University of Tarbiat Moallem, Tabriz, Iran

R. Alaghebandian 
Former Faculty, Dept. of Civil Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

Seismic intensity in the epicentral area of the 2003 Bam, Iran earthquake is 
estimated using a questionnaire survey conducted two months after the earthquake. The 
estimated average seismic intensity on the Japan Meteorological Agency (JMA) scale 
is 6.1 (VIII to IX in the MMI scale). The peak frequency of the horizontal-to-vertical 
spectral ratio derived from microtremor measurements conducted during reconnaissance 
is also compared with the seismic intensity. Collapse rates for various structure types, 
such as adobe, unreinforced/reinforced masonry, steel-frame, and reinforced concrete, 
are obtained by counting the number of demolished buildings within an area of about 
50-m radius around an observation point. Results show large differences in collapse rates 
between unreinforced and reinforced masonry, and suggest the upper limit of seismic 
intensity that unreinforced masonry can sustain. This fact can be utilized for an initial 
damage assessment within affected areas after large earthquakes.  
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Simulation of selected strong motion records of 
the 2003 MW = 6.6 Bam earthquake (SE Iran), the 

modal summation-ray tracing methods in the WKBJ 
approximation

V. Gholami
Former PHD Student, IIEES

H. Hamzehloo
Faculty, Seismology  Research Center, IIEES

C. La Mura
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Department of Seismological 

Research, Sgonico (TS), Italy

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

G. F. Panza
Department of Mathematics and Geosciences, University of Trieste, Trieste, Italy

A new analytical methodology for computing synthetic seismograms in 3-D anelastic 
media is applied to the modelling of the local records of the 2003 Bam Mw 6.6 earthquake, 
Southeastern Iran. The method is based on the combination of the modal summation 
technique with the asymptotic ray theory. The 3-D models are determined by a set of 
vertically heterogeneous sections (1-D structures) that are juxtaposed on a regular grid. 
The distribution of these sections in the grid is done in such a way to satisfy the condition 
of applicability of the WKBJ approximation, that is, the lateral variation of all the elastic 
parameters has to be small with respect to the prevailing wavelength. The procedure, 
described very briefly, has been applied for the area of the destructive 2003 December 
26 Bam earthquake Mw 6.6, with a maximum cut-off frequency of 6 Hz. Synthetic 
seismograms show fine agreement with recorded signals when comparing shapes, 
amplitudes and spectra and evidence the relevance of 3-D effects.
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Reconnaissance Report on Building Damage Due to Bam 
Earthquake of 26 December 2003

Y. Sanada
Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Japan,

M. Maeda
School of Engineering, Department of Architectural and Building Science, Tohoku University, Japan,

A. Niousha
Kajima Technical Research Institute, Kajima Corporation, Japan

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

The post earthquake investigations of the 26 December 2003 Bam-Iran 
earthquake were conducted by the Joint Reconnaissance Team of the Architectural 
Institute of Japan (AIJ), the Japan Society for Civil Engineers (JSCE), the Japan 
Association for Earthquake Engineering (JAEE) and the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) in collaboration with the 
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES). 
This paper reports the results of the AIJ team on damage evaluation of the 
buildings around the Bam strong motion station operated by the Building and 
Housing Research Center (BHRC). The seismic capacity of damaged buildings 
was approximately estimated. The results show that many residential houses in 
the investigated area were seismically vulnerable structures such as adobe and 
simple masonry structures. Poor construction quality was also found in some 
of the investigated buildings designed according to the current Iranian seismic 
code. Moreover, good correlation between wall area ratio and damage levels was 
observed. Therefore, wall area ratio may be applicable for evaluating the seismic 
capacity and screening retrofit candidates.
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Building Damage and Seismic Intensity in Bam City from 
the 2003 Iran, Bam, Earthquake

 
Y. Hisada 

Dept. of Architecture, Kogakuin University, Tokyo, Japan,

A. Shibaya
Dept. of Architecture, Kogakuin University, Tokyo, Japan,  

M. R. Ghayamghamian
Faculty, Risk Management Research Center, IIEES

 

Earthquake damage of 839 buildings in and around Bam City was investigated, 
and seismic intensities using European Macroseismic Scale 1998 (EMS98) were 
estimated. Northern and eastern sides of Bam City showed higher damage rates 
(more than 80%), whereas southern and western sides showed much lower rates 
(down to 20%). Combining those results and vulnerability classes of various 
building types, the estimated MSK intensities were higher (up to ⅩⅠ) in the 
northern and eastern sides, and lower (down to Ⅷ) in the south and west sides. 
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تعيين ضرايب بزرگ نمايي ساختگاه و استخراج توابع شكنندگي و روابط 
برآورد تلفات انسانى در اثر زلزله براي ساختمان ها در شهر تهران

 محمدرضا قائمقاميان
عضو هيأت علمى، پژوهشكده مديريت خطرپذيرى، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

بر  تكيه  با  ساختماني  گروه هاي  انواع  براى  جانى  و  ساختمانى  شكنندگى  توابع  پروژه  اين  در 
اطالعات گردآورى شده از ميزان خرابى و مصدوميت و همچنين برآورد مقادير شتاب در نقاط خسارت 
ديده مربوط به زلزله  هاى گذشته در ايران، ارائه شده است. بدليل تنوع گونه  هاى ساختمانى، حجم و 
تعداد پارامترهاى گردآورى شده در داده  هاى مربوط به زمين لرزه بم، اين اطالعات جهت كاليبراسيون 
نقاط  از  يكى  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  تهران  شهر  براى  تحليلى  ساختمانى  شكنندگى  توابع 
قوت اين پروژه جهت تعيين توابع خسارات ساختمانى و جانى با استفاده از آمار بسيار دقيق گردآورى 
شده از خرابى  انواع ساختمان هاى مهندسى ساز و غير مهندسى ساز و همچنين تعداد كشته  شدگان و 
مجروحين در آنها توسط بررسى هاى ميدانى مجرى با همكارى  متخصصين ژاپنى مى  باشد. اين امر 
منجر به تهيه يك بانك اطالعات منحصر بفرد خصوصاً براى زمين لرزه 1383 بم گرديده است. بدين 
ترتيب براى اولين بار در ايران امكان برآورد توابع شكنندگى ساختمانى براى 27 گونه  ى ساختمانى 
با  بنايى  فلزى،  چارچوب  با  بنايى  بنايى،  گلى،  و  خشت  ساختمان هاى  همچون  شهرها  در  متداول 

چارچوب بتنى، فلزى با بادبند و ... در سه سطح خرابى ناچيز، متوسط و سنگين ارائه شده است.
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