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زلزله

زلزله
زمین لرزه ییك ا نز وحشتناك ترین پدیده های طبیعت
•
زمین رنا كه روی آن ایستاده ایم ،به
ن
محسوب یم شود .اغلب
صورت تخته سنگ های صلب نو محكیم تصو نر یم كنیم كه ا نز
استحكام زیادی برخوردا نر است.
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• زمین لرزه ییك ا نز وحشتناك ترین پدیده های طبیعت محسوب یم
شود .اغلب زمینن رنا كه روی آن ایستاده ایم ،به صورت تخته
سنگ های صلب نو محكیم تصو نر یم كنیم كه ا نز استحكام نزیادی
برخوردا نر است .هنگایم كه زمین لرزه ای روی یم ده ند برای لحظه
ای این تصو نر ب نر هم یم ریزد ،امنا یط همان لحظه كوتاه خسارت
های شدیدی وار ند یم شود.
• بنا توجه به ر
پیشفت هاین كه د نر حوزه علوم مختلف صورت
گرفته است ،دانشمندان توانسته ان ند نیوهاین رنا كه باعث زمین
لرزه یم شود ،شناساین كنند .عالوه ب نر آن بنا استفاده ا نز فناوری
های نوین یم توان شدت یك زلزله نو مكان آن رنا حدس زد .مهم
می لرزه
ترین كا نر باقن مانده آن است كه رایه برای پیش گوین نز ن
غافلگی نشوند.
ن
بیابیم تنا مردم هنگام وقوع آن

تكاننهاینزمی:
ن
ارتعاش است كه د نر طول پوسته زمین به
ر ن
• زمین لرزه د نر واقع
حركت د نر یم آید .اگ نر یك كامیون بزرگ ا نز نزدییك میل شمنا عبو نر
ا
احتمال لرزه های خانه رنا
ن
كند ،خیابان رنا به لرزه یم آور ند نو شمنا
زمی لرزه
ن
احساس یم كنید ،د نر این حالت یم توان گفت كه
كوچیك رخ داده است ،امنا كلمه زمین لرزه معمویل به حوادین
اطالق یم شو ند كه د نر آن منطقه بزرگن همانن ند یك شه نر تحت
تأثی این لرزش قرا نر گید.
ن

2

ایران کالج

22/03/2018

(بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)
www.iranclg.ir

▪ براینوقوعنیكنزمینلرزهنچندندلیلنیمنتواننذكرن
كرد:
•
•
•
•

 فوران گدازه های آتشفشاین برخور ند یك شهاب سنگ انفجارهای زیرزمینن (برای مثال یك آزمایش هسته ای زیرزمینن) -فر نو ریخین یك سازه (همانن ند تخریب یك معدن)

• امنا اصیل ترین دلیل وقوع زمین لرزه رنا یم توان حركات صفحه
های ( )Platesزمین دانست.ه نر ا نز گایه د نر اخبا نر یم شنویم كه
زمین لرزه ای روی داده است ،امنا بای ند دانست كه زمین لرزه پدیده
زمی روی یم دهد .براساس تحقیقات
ن
ای است كه ه نر رو نز د نر كره
جدی ند هرساله حدو ند سه میلیون زمین لرزه روی یم دهد ،یعنن
هشت هزا نر زمین لرزه د نر رو نز ینا هر  ۱۱ثانیه یك زمین لرزه.
•  -حركت صفحه هنا د نر خالف جهت یكدیگ نر نو دو نر شدن ا نز هم.
•  -ضمن حركت د نر خالف جهت به همدیگ نر بمالند.
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• اگ نر د نو صفحه ا نز یكدیگ نر دو نر شون ند گدازه هاین كه ا نز سنگ های
مذاب تشكیل شده اند ،ا نز بین صفحه های پوسته زمین خارج یم
شوند (این عمل اغلب د نر كف اقیانوس هنا روی یم دهد) هنگایم
كه این گدازه هنا رس ند شوند ،سخت شده نو به شكل پوسته های
جدی ند د نر یم آین ند كه فاصله بین د نو صفحه رنا پ نر یم كنند .اگ نر د نو
ا
معمول یك صفحه به
ن
صفحه به سمت یكدیگ نر به حركت درآیند،
زی نر صفحه دیگ نر یم خزد .د نر بعضن موارد ،هنگایم كه د نو صفحه
به یكدیگ نر فشا نر یم آورند ،برای هیچ كدام ا نز صفحه هنا امكان
ندار ند كه به زی نر صفحه دیگ نر برود ،د نر این صورت این د نو صفحه
ضمن فشا نر آوردن به همدیگ نر یك رشته كوه رنا به وجو ند یم
نی صفحه هنا ضمن عبو نر ا نز كنا نر یكدیگ نر
آورند .د نر بعضن مواقع ن
به همدیگ نر فشا نر وار ند یم كنند .برای مثال تصو نر كنی ند یك صفحه
به سمت شمال نو دیگری به سمت جنوب حركت كند.

نی نو وار ند
• د نر این صورت این صفحه هنا ا نز محل تماس به یكدیگ نر ن
یم سازند.
• د نر جاین كه این صفحات به یكدیگ نر یم رسند ،گسل تشكیل یم
های د نر پوسته زمین است كه د نر د نو
شود .د نر حقیقت گسل ترك ن
طرف صفحه هاین كه د نر خالف جهت یكدیگ نر د نر حال حركت
هستند ،مشاهده یم شود .احتمال وقوع زلزله د نر اطراف خطوط
بیشی ا نز ه نر جای دیگ نر است .گسل هنا انواع مختلفن دارن ند
ن
گسل
كه براساس موقعیت خط گسل نو چگونیكن حركت د نو صفحه
نسبت به هم تقسیم بندی یم شود .د نر تمام انواع گسل ها،
ا
كامال به یكدیگ نر فشا نر وار ند یم سازن ند نو د نر نتیجه هنگام
ن
صفحه هنا
حركت آنهنا اصطكاك شدیدی به وجو ند یم آید .اگ نر نیوی
اصطكاك بسیا نر شدی ند باش ند مانع حركت آنهنا یم شو ند د نر این
حالت فشاری كه باعث ایجا ند گسل یم شو ند افزایش یم یابد.
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بیشی شود ،ب نر نیوی اصطكاك
ن
معین
ن
• اگ نر میان این فشا نر ا نز ح ند
غلبه یم كن ند نو صخره هنا ناگهان یم شكنند.به عبارت دیگر،
هنگایم كه صخره هنا به یكدیگ نر فشا نر وار ند یم كنند ،انرژی
حركت دریم
پتانسیل به وجو ند یم آی ند نو هنگایم كه صخره هنا به ن
زمی لرزه
ن
جنبش تبدیل یم شود .اغلب
ر ن
آیند ،انرژی پتانسیل به
هنا د نر اطراف مر نز صفحه های زمین ساخنن روی یم ده ند زیرنا د نر
این منطقه د نر اث نر حركت صفحه هنا منطقه گسل به وجو ند یم آی ند
كه دارای گسل های متعد ند نو به هم پیوسته ای است .د نر منطقه
جنبش د نر یك گسل ممكن است باعث
ر ن
گسل ،آزا ند شدن انرژی
افزایش انرژی پتانسیل د نر گسل كناری شو ند كه این عمل به زمین
لرزه دیگری منج نر یم شود.

• به همین دلیل است كه گایه د نر یك منطقه كوچك زلزله های
متعددی د نر فاصله های زماین كم روی یم دهد.البته گایه اوقات
نی روی یم دهد .ییك ا نز
زمین لرزه هاین د نر وسط این صفحه هنا ن
شدیدترین زمین لرزه های ثبت شده زمین لرزه ای است كه د نر
صفحه قاره ای آمریكای شمایل د نر سال  ۱۸۱۱و  ۱۸۱۲اتفاق
ا
احتمال منشاء این
ن
افتاد .دانشمندان د نر دهه  ۱۹۷۰دریافتن ند كه
زمین لرزه یك منطقه گسل  ۶۰۰میلیون ساله است كه زی نر لیه
های متعد ند سنگ نو صخره مدفون شده بود.
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امواجنزمینلرزهن

• درست مثل هنگایم كه درسطح آب اغتشاش روی یم دهد ،انرژی
آن به صورت امواج منتقل یم شود ،وقنن كه شكست ینا جابه
جاین د نر پوسته زمین روی یم دهد ،انرژی آن به صورت اموناج
زمین لرزه منتقل یم شود .د نر ه نر زمین لرزه ای چن ند نوع موج
مختلف مشاهده یم شود .امواج اصیل ا نز لیه های داخیل زمین
عبو نر یم كنند ،د نر حایل كه امواج سطیح ا نز سطح یم گذرند.
اغلب ویراین های زلزله توسط امواج سطیح  -كه امواج  Lهم
نامیده یم شوند _ به وجو ند یم آید ،زیرنا این امواج ارتعاشات
شدیدی رنا به وجو ند یم آورند .هنگایم كه امواج اصیل به سطح
زمین رسیدند ،امواج سطیح رنا به وجو ند یم آورند.امواج اصیل
خو ند به د نو گروه مهم تقسیم بندی یم شوند:
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نی نامیده یم شوند ،بنا رسعت  ۵/۱تا ۸
• امواج اولیه كه امواج  Pن
كیلومی د نر ساعت حركت یم كنند .رسعت حركت این امواج به
ن
جنس زمینن كه این امواج ا نز آنهنا عبو نر یم كنن ند بستیكن دارد.
بیشی است نو بنابراین رسی ع
ن
رسعت این امواج ا نز موج های دیگ نر
ت نر به سطح زمین یم رسند .این امواج قابلیت عبو نر ا نز جامدات،
مایعات نو گازهنا رنا دارن ند نو به همین دلیل به طو نر كامل ا نز زمین
عبو نر یم كنند .وقنن كه این امواج ا نز صخره هنا عبو نر یم كنند ،د نر
مسی حركت خو ند به آنهنا به سمت جل نو نو عقب فشا نر وار ند یم
ن
كنند.

• امواج ثانویه امواج  Sنامیده یم شون ند نو مدت كوتایه بع ند ا نز
امواج  Pیم رسند .این امواج هنگام حركت خود ،صخره هنا رنا به
مسی
ن
ل فشا نر یم دهند ،یعنن ارتعاش صخره هنا عمو ند ب نر
سمت با ن
حركت این امواج است .امواج  Sبرخالف امواج  Pنیم توانن ند د نر
داخل زمین به خط مستقیم حركت كنند .این امواج فقط ا نز موا ند
جام ند یم گذرن ند نو به همین دلیل هنگایم كه د نر مرك نز زمین به مایع
برسند ،متوقف یم شوند.بنا این همه ه نر د نو نوع موج ا نز سطح
زمین یم گذرن ند نو بنابراین یم توان آنهنا رنا د نر آن سوی نقطه ای كه
زمین لرزه روی داده است ،شناساین كرد .د نر ه نر لحظه تعدا ند
زمی قابل
ن
زیادی امواج زلزله ای ضعیف د نر قسمت های مختلف
شناساین است.
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انواع امواج زلزله
امواجنزمینلرزهنبانتوجهنبهنحرکتشانندرنداخلنیان
سطحنزمینبهندوندستهنتقسیمنمیشوند:

امواجنداخیلنیانپیکری
• دسته ای ا نز امواح لرزه ای هستن ند که د نر درون زمین حرکت کرده
منتش میشون ند نو بنا رسعنن بیش ا نز موجهای
ر ن
نو د نر تمایم جهات
نی به د نو گروه اموناج
سطیح حرکت یم نمایند .امواج داخیل ن
طویل ینا اولیه نو امواج عرضن ینا ثانویه قابل تقسیم هستند.
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امواجنسطیح
کمی است وشدت آن نسبت
• رسعت امواج سطیح ا نز امواج عرضن ن
به عمق نو نسبت به فاصله ا نز مرک نز به رسعت کاهش یم یابد  .این
امواج درتحت ررسایط خاص ود نر فصل مشیک د نو محیط گازی
ناش ا نز زلزله بوجو ند یم آید .
ومایع ،د نر اث نر ارتعاشات ر ن
ناش ا نز تکانهای کم عمق رنا دارنا بوده نو عامل اصیل
• بیشیین انرژی ر ن
ناش ا نز زمین لرزه بخصوص د نر مناطق مسکوین
خراین های ر ن
میباشند .این گروه ا نز امواج پس ا نز تداخل موجهای داخیل د نر
امتدا ند حدفاصلها ،ررسوع به ارتعاش کرده نو عمق نفو نذ محدودی
دارند ،ا نز این ر نو همواره د نر نزدییك سطح های ناپیوستیكن متمرک نز
میشوند.

• بدین جهت د نر محیطهای همگن موجهای سطیح نخواهیم
داشت .این امواج که به نامهای موجهای محدو ند شده نو ینا
نی معروفن ند خو ند به گروههای مختلفن
موجهای هدایت شده ن
چون موج ل نو نو امواج راییل تفکیک میگردند .حرکت این د نو موج
بسیا نر پیچیده نو قدرت تخرینن این امواج نو موج  Sبسیا نر زیادت نر ا نز
امواج  Pاست .
• این امواج توسط ویژگیهاین چون رسعت ،دامنه ،طول موج ،دوره
تمیی داده میشوند.
ن
تناوب نو فرکانس ا نز یکدیگ نر
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• د نر فاصله ای د نر حدود  ۱۲۰کیلومیی مرک نز زلزله ،اولین موجن که
ازکانون زلزله ( بنا عمق  ۱۸کیلومین ) به ایستگاه زلزله نگا نر یم رس ند
کیلومی است  .بعدا نز آن
ن
موج  Pاست  .رسعت این موج  ۶تا ۶.۵
موج sوسپس موجهای  Lو  Rیم رسند  .رسعت امواج  Pد نر
حدود  ۱.۷۳براب نر امواج  Sاست.

بررشنانواعنموجنزلزلهن
•
•
•

•
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د نر زی نر به تفصیل به بررش این چها نر نوع موج یم پردازیم:
▪ امواج طویل(: )P
حرکت
این امواج باعث کشش هنا نو انقباضهای متوایل درامتدا ند ن
موج یم شود  .رسعت انتشا نر این امواج زیادت نر ازامواج دیگ نر است
نو اولین امواجن هستن ند که به ایستگاه لرزه نگا نر یم رسد .
امواج تراکیم ا نز همه محیطهاین که توان تحمل فشا نر رنا دارن ند ا نز
جمله گازها ،جامدات نو مایعات عبو نر یم کنند .ذراین که تحت
تاثی موج  Pقرا نر میگین ند د نر جهت انتشا نر موج به جل نو ینا عقب
ن
نوسان میکنند.

ایران کالج

22/03/2018

(بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)
www.iranclg.ir

اگهای رهنا
ن
فی رنا جمع کرده نو به طو نر ن
بخش ا نز یک ن
ر ن
• د نر صورین که
کنیم ،ر
فی رنا یط خواه ند کر ند تنا به انتهای آن
فشدگن تمام طول ن
فی د نر راستای حرکت موج به ارتعاش درآمده
برسد .د نر این مثال ن
است که بسیا نر شبیه به نحوه انتشا نر امواج  Pاست .دلیل
نامگذاری این امواج به نام امواج اولیه رسعت بالی این اموناج
میباشد ،چرنا که اولین موجن که ا نز زلزله احساس میشو ند امواج P
میباشد .این امواج بنا وجو ند رسعت بالی انتقال ،چون بسیا نر
رسیعی ا نز سای نر امواج دیگ نر مینا میشوند (یعنن انرژی خ نو ند رنا ا نز
ن
دست میدهند) باعث ایجا ند خراین زیادی د نر زلزله نمیشوند.

امواجنبرش(: )S
ر ن
• این امواج باعث یم شو ند که سنگ خم شو ند نو شکل خو ند رنا ا نز
دست بدهد  .این امواج فقط ازجامدات یم گذ نر ند. .
برش است نو به این
تقریبا اث نر تخرینن تمام زلزله هنا ب نر اثرامواج ر ن
ن
•
معنن که وقنن لحظه شکسین سنگ فرنا برس ند سنگ شکاف ب نر
میدار ند ونقاط مجاو نر شکاف بطو نر جاننن نسبت بهم حرکت یم
نمایند  .د نر این زمان است که د نو نوع موج  Pو Sایجا ند یم شوند.
ی شکل
• این امواج تنهنا د نر محیطهاین که میتوانن ند د نر براب نر تغی ن
میگردند.
ن
منتش
ر ن
جانن مقاومت کنند  -مانن ند محیطهای جامد -
ن
این امواج د نر مایعات نو گازهنا نمیتوانن ند منتقل شوند.
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رس دیگ نر آن
• د نر صورین که یک طناب رنا به دیواری متصل کرده نو ن
رنا د نر دست گرفته نو به صورت قائم حرکت دهیم ،د نر طناب
موج ایجا ند میشو ند شبیه امواج  Sمیباشد .د نر این امواج ارتعاش
ن
ذرات محیط عمو ند ب نر جهت حرکت موج میباشد (همانطو نر که
مثال طناب دیده میشود ،موج د نر امتدا ند طول طناب حرکت
میکن ند د نر حایل که ذرات طناب د نر جهت عمو ند ب نر طول طناب
ارتعاش میکنند

امواجنلون(: )love
• حرکت زمین توسط موج لو ،تقریبنا شبیه موج  Sاست بنا این
تفاومت که ذرات ماده به موازات سطح زمین نو د نر جهت عم نو ند ب نر
انتشا نر موج حرکت کرده نو ذرات د نر صفحه قائم حرکت ندارند.
انتشا نر این امواج مانن ند تکانهاین است که ب نر اث نر حرکت طناب به
رسیعی ا نز
ن
سمت چپ ینا راست ایجا ند میشود .موجهای ل نو قدری
امواج راییل حرکت کرده نو زودت نر ب نر روی لرزه نگاشت ظاه نر
میشوند.
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امواجنراییلن LR
• این امواج به نح نو خاض حرکت یم کنند .بدین ترتیب که حرکت
میگید.
ن
ذرات د نر امتدا ند مدارهای دایره ای (ینا بیضوی) صورت
حرکت
درست مانن ند حرکت امواج د نر سطح اقیانوس البته جهت ن
دایره هنا برخالف حرکت امواج اقیانوس است به عبارین حرکات
ذرات سنگ ،مدا نر بیضوی پسگر ند رنا د نر صفحه قائیم به طرف
منشاء زمین لرزه یط میکنند.

اندازهنگیینزلزله
ا
معمولنوقننازنشدتندرجهنریشین -Richter -صحبتن
•
یمنشود،نتمامناطالعاتنمربوطنبهنشدتنیكنزلزلهنارائهنیم شود.
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ا
معمول وقنن ا نز شدت درجه ریشین  -Richter -صحبت یم
ن
•
شود ،تمام اطالعات مربوط به شدت یك زلزله ارائه یم شود.
زلزله ای كه د نر تابستان سال  ۱۹۹۸قسمنن ا نز افغانستان رنا كه در
 ۲۸فوریه همان سال به واسطه زمین لرزه ای دیگ نر ویران شده
ریشی
ن
بود ،ویران كرد ،طبق گزارشهنا شدین معادل  ۱/۷درجه
داشت كه ا نز جمله زمین لرزه های مهیب به حساب یم آید.
• شدت زلزله د نر واح ند ریشی ،كه برگرفته ا نز اسم زلزله نگا نر
امریكای ،چارل نز فرانسیس ریشین ( Charles Francis
 ،)Richterیم باشد ،یك جدول شدت لگاریتیم شناخته شده
بین الملیل است .تك تك این اطالعات بنا یك زلزله سنج اندازه
گیی یم شود.

ریشی د نر سال  ،۱۹۳۵زماین كه ا نو كا نر درجه بندی خو ند رنا تكمیل
ن
•
كرد Magnitude ،رنا كه به اختصار ( )Mیم نامن ند نو برگرفته ا نز
كلمه لتین  Magnitudoبه معنای اندازه نو مقدا نر است ،به
عنوان مقیاس اندازه گیی زلزله معرقن كرد.
ریشی با  ۱Mررسوع یم شو ند كه این مقدا نر برای
ن
• درجه بندی
لرزشهای قابل حس زمین است .ه نر نقطه نو مكاین روی این درجه
بندی ،به معنن شدت زمین لرزه به میان ده براب نر است۸M .
ریشی ح ند نو
ن
نشان دهنده زمین لرزه های بسیا نر شدی ند است.
مرزی رنا برای مقادیر  ۸Mد نر نظ نر نگرفته است.
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مقیاسنهایندرجهنبندینریشین
•
•
•
•
•
•

▪ شدت  ۲-۱ریشین:
فقط به واسطه ابزا نر نو تجهیات قابل تشخیص است.
▪ شدت  ۳ریشین:
د نر نزدییك محل زلزله به سخنن قابل احساس است.
▪ شدت  ۵-۴ریشین:
تنا شعاع  ۳۰كیلومیی ا نز مرك نز زلزله قابل حس بوده نو همراه بنا
ای های مخترصی است.
خر ن

•
•

▪ شدت  ۶ریشین:
زمین لرزه ای قوی است كه تلفات جاین د نر ب نر دار ند نو خسارتهای
سنگینن رنا د نر مناطق پ نر سكنه نو جمعیت با نر یم آورد.
▪ شدت  ۷ریشین:
زلزله ای بنا قدرت بسیا نر بالست كه یم توان ند منج نر به برو نز
فاجعه شود.
▪ شدت  ۸ریشین:
عظیم ترین نو مخوف ترین نوع زلزله است .تاكنون شدی ند ترین
ریشی داشته است.
ن
زلزله ای كه ثبت شده  ،شدین معادل ۶/۸

•
•
•
•
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مقدارن Moment
حدودا از ۸
ن
• مقیاس ریشی ،زمین لرزه های بسیا نر شدی ند یعنن
ل رنا به سخنن اندازه گیی یم كند .به همین خاط نر د نر
ریشی به با ن
ن
آمریكای مقیاس اندازه گیی Moment
ن
سال گذشته زلزله نگاران
رنا برگزیده اند .د نر این مقیاس به جای انرژی آزا ند شده ،طول
زمی محاسبه یم شود .د نر اینجا
ن
شكستیكن ب نر روی پوسته
Momentیك مقیاس مكانییك برای حركتهای (تكان های ) بدین
تأثی نیوست .مقیاس  Momentمانن ند مقدا نر
به عنوان پیام ند ن
ریشی بوسیله زلزله سنج مشخص یم شود .دستگاه نزلزله سنج
ن
همه انواع امواج رنا كه د نر مدت زلزله برو نز یم كنند ،مور ند توجه
قرا نر یم دهد.

می شكاف روی پ نوسته
حداكی چن ند ص ند ن
ن
• زمین لرزه های خفیف
زمین ایجا ند یم كنند.
ل این شكاف یم توانن ند بالغ ب نر چن ند
• د نر زمین لرزه های بنا شدت با ن
كیلومی شود .د نر طول نو امتدا ند چنین شكستیكن هاین ،امواج
ن
ص ند
زلزله به صورت ین قاعده نو قانون گسیش پیدنا یم كنند .زلزله
كلمبینا در  ۲۵ژانویه  ۱۹۹۹طبق ح دسیات ،شك اقن ب ه طول ۱۰
لومی ایجادكرد .مقیاس  Momentد نر این زلزله  ۰/۶بود.
ن
كی
دانشمندان برای زلزله ای د نر ماه مه  ۱۹۶۰د نر شییل ،شدیدترین
زلزله براساس مقیاس  Momentكه مقدار  ۵/۹رنا داشت ،ثبت
كردند.
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• مقیاس Mercalliد نر این تقسیم بندی زمین لرزه مانن ند مقیاس
ریشی ب نر اساس شدت آن اندازه گیی نیم شود ،بلكه براساس
ن
تأثیات قابل حس نو قابل دی ند توصیف یم شود.
• این مقیاس براساس نام محقق ایتالیاین د نر زمینه
آتشفشان ،G. Mercalli )۱۹۱۴-۱۸۵۰(،نامگذاری شد .ا نو این
زمای كه
ن
مقیاس رنا بنا ررسوع قرن جدی ند میالدی ارائه كرد ،یعنن
هنو نز هیچ گ ونه اب زا نر دقیق اندازه گیی نو قانون اندازه گیی بین
الملیل وجو ند نداشت .ای ن مق یاس ام روزه د نر اروپ نا د نر ق النن
ی ش كل داده ش ده ب ه عن وان مق یاس Medvedev-
ت غی ن
 )Sponheuer-Karnik) MSKمتداول نو رایج است.

اندازه
• بنا مقیاس  MSKشدت یك زلزله برای مكانهای مور ند نظ نر ن
گیی یم شود .این شدت در  ۱۲درجه تقسیم بندی نو برای ه نر
تقسیم بندی توصیفات مفصیل داده یم شود .به عنوان مثال
سطح ینا درجه ششم باعث برو نز شكافهاین د نر دیوا نر یم شو ند نو بنا
درجه
درجه  ،۷دودكش هنا ا نز روی سقفهنا به زمین یم افتن ند نو د نر ن
 ،۸گوشه های بننا فر نو یم ریزد.
• د نر این نوع درجه بندی ،درجه مقیاسهای مكاین مناطق زلزله زده
ب نر روی نقشه ثبت یم شوند ،سپس نواج بنا درجه تخریب
یكسان ا نز طریق خطویط به هم متصل یم شوند .این نقشه هنا به
عنوان مبناین برای اینكه بیمارستانهنا ینا نیوگاههنا كجنا ساخته
شون ند محسوب یم شود .همچنین برای كاهش خسارات ر
ناشن ا نز
زلزله ،این نقشه هنا كاربر ند ویژه ای دارند.
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حوادثنطبيعنراهنهاينپيشگیينونكاهشنخساراتن
• حوادین مثل سيل نو زلزله كه د نر سطح كشو نر ا نز احتمال وقوع
بالت نر برخوردارن ند ا نز طريق ساخت سدها ،سيل بندهنا نو بندهاي
انحراقن نو آبخیداري مناطق كوهستاین نو شيبدا نر نو نین
• بنا ساخت منازل مسكوین مقاوم د نر سطح قابل مالحظه اي كاهش
یمن يابند.

ص جوي به تنهاین یمن توان ند بالياي مهیمن مانن ند
• ه نر يك ا نز عنا ن
افزايش دمنا نو گرمازدگ ،رسعتهاي زيا ند با ند نو وقوع توفان ،بارشهاي
تندري نو وقوع تگرگ ،يخبندان نو رسمازدگن و  ...رنا ايجا ند كند .امنا
بيشیين خسارات جاین نو مایلن ب نر اث نر پديده هاي جوي تركينن نو
ناش ا نز آنهنا یمن باشد ،مانن ند توفان ،رع ند نو برق،
خطرات ثانويه ر ن
خشكساليها ،سيل ،آتش سوزي و ...
• تأثیگذاري بالياي جوي ب نر جوامع بنا توجه به وضعيت توسعه
اقتصادي نو آسيب پذيري آنهنا متفاوت است .به طوري كه
ی
رويدادهاي جوي بيشیين خسارات جاین رنا د نر كشورهاي كم ن
بيشی
ن
توسعه يافته نو بيشیين خسارات مایلن رنا د نر كشورهاي
توسعه يافته ايجا ند یمن كنند.
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• بررشن اطالعات نو آما نر یطن سالهاي  ۹۲-۱۹۶۳نشان یمن ده ند كه
ناش ا نز سيل به علت مشكالت پيش بينن ر نوبه افزايش
می ر ن
مرگ نو ن
ر
می ناشن ا نز توفانهاي حاره اي به دليل
بوده د نر حایلن كه مرگ نو ن
موفقيت نسنن د نر پيش بينن نو هشدا نر طرحهاي تخليه مناطق د نر
خط نر كاهش يافته است.
نی افزايش قابل مالحظه اي
• د نر سالهاي مذكو نر وقوع خشكساليهنا ن
رنا نشان داده اند .كاهش اثرات سيالب بنا روش هاین مانن ند
مقاومت د نر مقابل خط نر توسط طراجن نو ساخت ديواره هاي
مناسب ينا ساخت هاي دفاعن د نر مقابل سيل قابل حصول است.

ناش ا نز رويدادهاي جوي اقليیمن بنا اجراي برنامه
• كاهش خسارات ر ن
هاي بلن ند مدت نو كوتاه مدت مانن ند اعالم خط نر بهنگام نو استفاده
مناسب ا نز زمین ممكن یمن باشد.
ر
ناش
ن
اخی نگراین دانشمندان د نر مور ند تغيیات اقليیمن
• د نر سالهاي ن
بش د نر طبيعت نو افزايش آلودگن هاي جوي
ا نز دخالتهاي ین رويه ر ن
بيشی شده است .افزايش دماي سطح زمین كه ا نز نيمه دوم قرن
ن
اخی شتاب بيشیي به خو ند گرفته است ،معلول عوامیلن چون
ن
افزايش فعاليت هاي صنعنن نو تولي ند روزافزون گازهاي گلخانه اي
است.
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• يیكن ا نز نتايج افزايش دمنا كه تغيیاین رنا د نر روابط متقابل بین
اقيانوسهنا نو سيستم گردش عمویمن به وجو ند یمن آور ند برو نز
خشكسایلن د نر برجن ا نز نقاط جهان نو رخدا ند توفان نو سيالب د نر
نقاط ديگري ا نز زمین یمن باشد.
• خشكسایلن بنا كاهش آب قابل دسیشن یمن توان ند به شكل هاي
گوناگون مانن ند كمبو ند بارش ،كاهش دین رودخانه هنا نو ينا پايین
رفین سطح آبهاي زيرزمينن مشاهده گردد.

طبقه بندي بالياي طبيعي
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پديدهنهاينناهنجارنعبارتندناز:
ناش ا نز عوامیلن تحميیلن ب نر طبيعت( :آل ن
ودگ
• الف :پديده هاي ر ن
هوا ،بارانهاي اسيدي ،افزايش گا نز كربنيك نو آلينده هنا د نر ج نو نو
ناش ا نز آنها ،نازك شدن ليه ازن و )...
اثرات گلخانه اي ر ن
ناش ا نز مكانیم نو ساختا نر عوامل طبيعن ( نزلزله،
• ب :پديده هاي ر ن
سيل ،خشكسایل ،بيابان زای ،ر
پيشوي آب درياهنا د نر خشیكن و)...
ه نر چن ند كه برجن ا نز اين پديده هنا یمن توان ند به علت تداخل ه نر د نو
عامل فوق كه درواقع تشديدكننده پديده هنا محسوب یمن شو ند
یم توان
نی رخ دهد .ا نز ديدگاه ديگ نر پديده هاي ناهنجا نر طبيعن نرنا ن
ن
به صورت زي نر طبقه بندي نمود:

تدريیح مثل
ن
ناش ا نز عوامل زمین ساخن ،بليه
• حوادث طبيعن ر ن
اش ا نز عوامل
آتشفشان ،بليه ناگهاین مثل زلزله ،حوادث طبيعن ن ر ن
آب نو هواین مثل خشكسایلن نو سيل.
• برجن ا نز بليه هاي طبيعن بنا فشا نر آب نو هواین (بارشهنا ،طوفان،
نی بنا منشنأ زمین ساخنن (آتشفشان ،بهمن و
خشكساليهنا و )...نو ن
 ) ...بنا روشهاي خاص نو بنا درص ند احتمال قابل پيش بينن ان ند كه بنا
بش روزبه رو نز صيب
توسعه علوم نو فنون نو ارتقاي علیمن ر ن
بيشی خواه ند شد.
ن
اطمينان چنین پيش بينن هاین
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پيشنآگایهن
بهی ا نز مبارزه نو درمان است،
• پيش آگایهن نو پيشگیي د نر كليه امو نر ن
د نر بسياري ا نز مواقع پيشگیي صدمات نو خسارات جاین نو
ناش ا نز اين گونه بالينا رنا به حداقل ممكن رسانده نو اين
اقتصادي ر ن
مهم نيازمن ند آگایهن نو شناخت آحا ند جامعه است نو باي ند د نر سطح
جوامع انساین بسط نو گسیش بيشیي پيدنا كند.
• به طو نر مثال ،حوادین ا نز قبيل زلزله ،سيل ،كاهش سطح جنگل هنا
نو مراتع ،گسیش بيابانهنا و  ...بنا ساخت منازل مسكوین مقاوم،
ممانعت ا نز كندن بوته هنا نو درختان جنگیل ،جلوگیي ا نز چراي
پيشگیي
ن
مفرط مراتع ،احداث سيل بندهنا نو سدهنا و ...قابل
است .به طو نر كیلن پيش آگایهن نو پيشگیي د نر تقابل بنا بالهاي
طبيع ا نز نظ نر زماین داراي سه مرحله پيش ا نز وقوع ،هنگام وقوع نو
ن
بع ند ا نز وقوع است.

• مرحله قبل ا نز وقوع نيازمن ند تمهيداین شامل پيش بينن هاي مور ند
لزوم ب نر مبناي اطالعات درست د نر امو نر هواشناش ،زمین شناشن
نو زيست محيط ،استفاده ا نز سازه هاي موث نر د نر كاهش بليه نو
آماده سازي اذهان عمویمن د نر راستاي تقابل بنا چنین رخدادهاین یمن
باشد.
ر
پژوهش نو اجراین د نر مراحل
ن
• تخصيص اعتبارات د نر جهت موار ند
نی باي ند م ند نظ نر قرا نر گید.
سه گونه فوق ن
• هنگام وقوع حادثه وجو ند امكانات لزم براي كمك رساین به
خسارت ديدگان نو جلب مشاركت عمویمن ا نز طريق رسانه هاي
گرویهن صوري است.
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• د نر مرحله بع ند ا نز وقوع به كارگیي روشهاي مقابله بنا پديده هاي
ناش ا نز حادثه ،درخو نر اهميت
ثانويه نو احتمال صدمات مجد ند ر ن
است .مهمیين روش براي مقابله بنا بالياي طبيع ،علیمن نمودن نو
اجراي درست برنامه هاي مقابله ا نز طريق برنامه ريزي هاي جامع
منطقه اي ،میلن نو فرامیلن است.

افزايشنخساراتن
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• براساس آمارهاي بین الملیلن در  ۲۷سال گذشته  ۶/۳ميليون نف نر
ب نر اث نر بالياي طبيعن جان باخته ان ند نو بيش ا نز سه ميليار ند نف نر
مایل وار ند
آسيب ديده ان ند نو بيش از  ۲۴۰ميليار ند دل نر خسارت ن
شده است.
• آما نر نشان یمن ده ند كه بالياي طبيعن روبه افزايش اند .ب نر پايه
يافته هاي آماري بین سالهاي  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۲شدت باليا ۱/۴
براب نر شده است نسبت جان باختگان  ۹/۶نو آسيب ديدگان  ۲/۵نو
خسارت مایلن  ۳۸براب نر شده است نو به طو نر متوسط د نر ه نر سال
ا نز هر  ۳۱نف نر يك نف نر ا نز بالينا آسيب ديده نو ا نز هر  ۳۱۰۰۰نف نر يك
نف نر د نر اث نر بليه طبيعن جان خو ند رنا ا نز دست داده است.

• انسان به تعبیي موجودي گینده ،فرستنده نو حساب كننده
قلمدا ند شده نو بنا هوشمندي خو ند قاد نر است بسياري ا نز وقايع رنا
كه گاه بليه به نظ نر یمن رسن ند به رحمت مبدل كن ند ينا حداقل ا نز
میان خسارات وارده بكاهد.
ا
ر
اصول ماهينن پيچيده دارن ند نو د نر رسايط كنوین
ن
• بالياي طبيعن
بسياري ا نز آنهنا خارج ا نز كنیل انسان به نظ نر یمن رسند .امنا میان
آسيب پذيري نتيجه عملكر ند عوامل انساین است نو همانطوري كه
بهی ا نز واكنش د نر مقابله حادثه است،
واقفيم پيشگیي ا نز حادثه ن
لذنا ارتقاي دانش نو آگاهيهاي عمویمن خو ند عامل مهیمن د نر كاهش
اثرات بالياي طبيعن محسوب یمن گردد.
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• به عنوان مثال ،حوادین مثل سيل نو زلزله كه د نر سطح كشور ،ا نز
احتمال وقوع بالت نر برخوردا نر است ا نز طريق ساخت سدها ،سيل
بندهنا نو بندهاي انحراقن نو آبخیداري مناطق كوهستاین نو شيبدا نر
نی بنا ساخت منازل مسكوین مقاوم د نر سطح قابل مالحظه اي
نو ن
كاهش یمن يابد.

روشهاينپيشنبيننونپيشگیين
نی
• ترس ا نز ناشناخته هنا د نر انسان فطري است ،ترس ا نز تاريیكن ن
معلول همین علت است آنچه ناشناخته هنا رنا به آگایهن تبديل یمن
كن ند دانش است .ارتقاي رو نز افزون توان علیمن نو فناوري انسان د نر
ناش ا نز بعضن
ص ه نر چن ند كه معضالین رنا كه ر ن
دنياي معا ن
راهكارهاي نادرست است د نر عرصه زندگن نو محيط پیامون ا نو د نر
ناش ا نز اين ر
پيشفت هنا قابل كتمان
ین داشته ،امنا موفقيتهاي ر ن
نيست نو اين تواناین د نر پيكا نر بنا حوادث ناگوا نر نو زيانبا نر طبيعن ه نر
چشمگی ت نر یمن شود.
ن
رو نز
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• بنابراين درك درست وقايع نو پديده هاي طبيعن منجربه پيش
بين ،پيشگیي نو تقابل منطفن نو درست بنا آنهنا خواه ند شد .به
ناش ا نز رخدادهاي
عبارت ديگر ،به حداقل رسانيدن خطرات ر ن
طبيع نو غیطبيعن كه گاه خو ند ساخته انسان نو تحميل ا نو ب نر
ن
طبيعت نو محيط پیامون خويش است بنا انتخاب راهكارهاي
مؤث نر ممكن یمن باشد.
ص د نو گونه معضل طبيعن صدمات جاین نو مایلن
• د نر جهان معا ن
شديدي رنا ب نر جوامع انساین وار ند یمن سازن ند كه ه نر چن ند ه نر د نو
ناش ا نز طبيعت ان ند امنا منشنأ ايجا ند يیكن ا نز آنهنا طبيعت نو ديگري
ر ن
ناش ا نز تحميل آگاهانه وناخودآگاه انسان ب نر طبيعت یمن باشد.
ر ن

ساختارهاي اساسي جهت كاهش بالياي
طبيعي به صورت زير قابل جمعبندي و
تعريف مي باشد:
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 -۱برقراري سيستم هشدا نر واخطاريه هاي به موقع جوي.
 -۲آماده سازي نیوهاي انتظایمن نو راهداري.
 -۳ايمن سازي نقاط وقوع بالياي طبيعن.
 -۴تمهيدات علیمن نو مهندشن.
 -۵طراجنپروژهنهاينعظيمنمطالعایندرنفازهاينشناساین.
نبراين
 -۶اجرانوننظارتنوارتقاينسطحنآموزشنعمویمنونتخصض ن
مقابلهنكاهشنآثارنبالياينطبيعن.
ر
 -۷تقويتننیوينانساینمتخصصنونگروههاينپژوهشن
كارشناشنجهتنمطالعهنبليهنهاينطبيعندرنمسیهايناصویلنون
صحيحنونباندركنهمهنجانبهنازنكليهنروابطنعلتنونمعلویلن
موجود.

بحران:
• بحران رخدادي نابهنگام وگاه غیقابل پيش بينن است كه شدت نو
بيشی است .بحران ب نر د نو گونه یمن باشد:
ن
میان آن ا نز ح ند معمول
بحران طبيعن نو بحران انسان ساخت.
• بحرانهنا ينا بالياي طبيعن ه نر ساله خسارات عمده جاین نو مایلن
اوای به جوامع ر
یم سازد؛ به طوري كه دهه ۹۰
بشي وار ند ن
فر ن
ميالدي ،ا نز سوي سازمان ملل متح ند نو سازمان هواشناشن جهاین
دهه كاهش بالياي طبيعن اعالم نو ا نز تمایمن ملل جهان براي
دستياین به اين هدف دعوت به همكاري شد.
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• اين فراخوان بین الملیلن اولین اقدام متمرك نز نو جامع نهادهاي ن
بی
پژوهش ،برنامه
ر ن
انسای د نر تمایمن ابعا ند
ن
الملیل د نر معرقن نو آموزش
ن
ريزي نو اجراین د نر راستاي كاهش اثرات بليه هاي طبيعن بود.
تماما معطوف به امدا ند نو كمك
ن
تغيی شكل رفتارهاي كنوین كه
ن
• امنا
رسای پس ا نز وقوع حادثه یمن باش ند به پيشگیي قبل ا نز وقوع بالينا
ن
ر
كه خو ند مستلزم مديريت خاص نو آموزش نو تشيك مساعن
همگاین است نيا نز دارد.

• بنابراين د نر اسیاتژي كاهش اثرات بالياي طبيعن تاكتيك ينا
راهكارهنا به سوي آگاه سازي عمویمن نو تأكي ند ب نر ام نر اطالع نرساین
به مردم د نر راستاي اقدامات پيشگیانه قبل ا نز وقوع حوادث
تغيی روش خو ند ا نز اهداف اساشن
ن
تغيی كرده است نو اين
ن
نابهنجا نر
اخی بوده است .بنا
ن
طبيع د نر دودهه
ن
برنامه كاهش اثرات بالياي
اگی شود.
امي ند اينكه اين ام نر مقبوليت عام يافته نو فر ن
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