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زلزله

زلزله

تطبیعهایپدیدهترینوحشتناكازنییكلرزهزمی  ن•
ناغلب.شودیممحسوب هبایم،ایستادهآنرویكهرانزمین 
ازنهككنیمیمتصورنمحكیمونصلبهایسنگتختهصورت

.استبرخوردارنزیادیاستحكام
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یمسوبمحطبیعتهایپدیدهترینوحشتناكازنییكلرزهزمی  ن•
ناغلب.شود ختهتصورتبهایم،ایستادهآنرویكهرانزمین 
یادیزناستحكامازنكهكنیمیمتصورنمحكیمونصلبهایسنگ

لحظهبرایدهدنیمرویایلرزهزمی  نكههنگایم.استبرخوردارن
ارتخسكوتاهلحظههمانیطامانریزد،یمهمبرنتصورناینای

.شودیمواردنشدیدیهای

فتبهتوجهبان• نپیشر ورتصمختلفعلومحوزهدرنكههای 
ناندنتوانستهدانشمنداناست،گرفته وهای  زمی  ناعثبكهراننی 
نشود،یملرزه فناوریازناستفادهبانآنبرنعالوه.كنندشناسای 
مهم.زدحدسرانآنمكانونزلزلهیكشدتتوانیمنوینهای
نكارنترین

 
نپیشبرایرایهكهاستآنماندهباق لرزهمی  نزنگوی 

نآنوقوعهنگاممردمتانبیابیم .نشوندغافلگی 

ن :  تكاننهاینزمی  

نواقعدرنلرزهزمی  ن• بهزمی  نپوستهطولدرنكهاستارتعاشر
لنزدییكازنبزرگكامیونیكاگرن.آیدیمدرنحركت عبورنانشممی  
نشمانونآوردنیملرزهبهرانخیابانكند،

ا
رانانهخهایلرزهاحتمال

لرزهزمی  نكهگفتتوانیمحالتایندرنكنید،یماحساس
نبهمعمویللرزهزمی  نكلمهاماناست،دادهرخكوچیك

 
حوادی

نمنطقهآندرنكهشودنیماطالق
 

حتتشهرنیكهمانندنبزرگ
ن دقرارنلرزشاینتأثی  .گی 
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نلرزهنچندندلیلنیمنتواننذك▪  رنبراینوقوعنیكنزمی  
:  كرد

نهایگدازهفوران-•
 
آتشفشای

سنگشهابیكبرخوردن-•

نانفجارهای-• نزیایهستهآزمایشیكمثالبرای)زیرزمین  (رزمین 

(معدنیكتخریبهمانندن)سازهیكریخی  نفرون-•

فحهصحركاتتوانیمرانلرزهزمی  نوقوعدلیلتریناصیلامان•
هكشنویمیماخبارندرنگایهازنهرن.دانستزمی  ن(Plates)های
پدیدهلرزهزمی  نكهدانستبایدناماناست،دادهرویایلرزهزمی  ن
قاتتحقیبراساس.دهدیمرویزمی  نكرهدرنروزنهرنكهاستای

نیعدهد،یمرویلرزهزمی  نمیلیونسهحدودنهرسالهجدیدن ن 
.لرزهزمی  نیكثانیه۱۱هریانروزندرنلرزهزمی  نهزارنهشت

.همازنشدندورنونیكدیگرنجهتخالفدرنهانصفحهحركت-•

.بمالندهمدیگرنبهجهتخالفدرنحركتضمن-•
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نگدازهشوندندورنیكدیگرنازنصفحهدوناگرن• هایگسنازنكههای 
یمارجخزمی  نپوستههایصفحهبی  نازناند،شدهتشكیلمذاب
هنگایم(دهدیمرویهاناقیانوسكفدرناغلبعملاین)شوند
هایهپوستشكلبهونشدهسختشوند،رسدنهانگدازهاینكه

دوناگرن.دكننیمپرنرانصفحهدونبی  نفاصلهكهآیندنیمدرنجدیدن
ندرآیند،حركتبهیكدیگرنسمتبهصفحه

ا
بهصفحهیكمعمول

ندرن.خزدیمدیگرنصفحهزیرن صفحهدونكههنگایمموارد،بعض 
مكاناهانصفحهازنكدامهیچبرایآورند،یمفشارنیكدیگرنبه

صفحهدوناینصورتایندرنبرود،دیگرنصفحهزیرنبهكهنداردن
یموجودنبهرانكوهرشتهیكهمدیگرنبهآوردنفشارنضمن
ندرن.آورند كدیگرنیكنارنازنعبورنضمنهانصفحهنی  نمواقعبعض 
صفحهكیكنیدنتصورنمثالبرای.كنندیمواردنفشارنهمدیگرنبه
.كندحركتجنوبسمتبهدیگریونشمالسمتبه

نیكدیگرنبهتماسمحلازنهانصفحهاینصورتایندرن• واردنوننی 
.سازندیم

ندرن• یمكیلتشگسلرسند،یمیكدیگرنبهصفحاتاینكهجای 
نتركگسلحقیقتدرن.شود دوندرنهكاستزمی  نپوستهدرنهای 
نصفحهطرف حركتحالدرنیكدیگرنجهتخالفدرنكههای 

وطخطاطرافدرنزلزلهوقوعاحتمال.شودیممشاهدههستند،
نگسل نانواعهانگسل.استدیگرنجایهرنازنبیشی  دارندنمختلف 
نونگسلخطموقعیتبراساسكه

 
هصفحدونحركتچگونیك

ا،هگسلانواعتمامدرن.شودیمبندیتقسیمهمبهنسبت
نهانصفحه

ا
هنگامیجهنتدرنونسازندنیمواردنفشارنیكدیگرنبهكامال

ویاگرن.آیدیموجودنبهشدیدیاصطكاكآنهانحركت نی 
نایدرنشودنیمآنهانحركتمانعباشدنشدیدنبسیارناصطكاك
.دیابیمافزایششودنیمگسلایجادنباعثكهفشاریحالت
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اناگرن• نحدنازنفشارناینمی   نمعین  ویبرنشود،بیشی  اصطكاكنی 
گر،دیعبارتبه.شكنندیمناگهانهانصخرهونكندنیمغلبه

رژیانكنند،یمواردنفشارنیكدیگرنبههانصخرهكههنگایم
دریمكتحرنبههانصخرهكههنگایمونآیدنیموجودنبهپتانسیل
نبهپتانسیلانرژیآیند، لرزهزمی  ناغلب.شودیمتبدیلجنبشر
نزمی  نهایصفحهمرزناطرافدرنهان رندزیراندهدنیمرویساخن 
آیدنیموجودنبهگسلمنطقههانصفحهحركتاثرندرنمنطقهاین
نطقهمدرن.استایپیوستههمبهونمتعددنهایگسلدارایكه

نانرژیشدنآزادنگسل، ثباعاستممكنگسلیكدرنجنبشر
زمی  نهبعملاینكهشودنكناریگسلدرنپتانسیلانرژیافزایش
.شودیممنجرندیگریلرزه

هایزلزلهكوچكمنطقهیكدرنگایهكهاستدلیلهمی  نبه•
نهایفاصلهدرنمتعددی

 
اوقاتگایهالبته.دهدیمرویكمزمای

نلرزهزمی  ن ازنیكی.دهدیمروینی  نهانصفحهاینوسطدرنهای 
درنهكاستایلرزهزمی  نشدهثبتهایلرزهزمی  نشدیدترین
اتفاق۱۸۱۲و۱۸۱۱سالدرنشمایلآمریكایایقارهصفحه
نكهدریافتندن۱۹۷۰دههدرندانشمندان.افتاد

ا
نایمنشاءاحتمال

لیهزیرنكهاستسالهمیلیون۶۰۰گسلمنطقهیكلرزهزمی  ن
.بودشدهمدفونصخرهونسنگمتعددنهای
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نلرزهن امواجنزمی  

رژیاندهد،یمرویاغتشاشآبدرسطحكههنگایممثلدرست•
نشود،یممنتقلامواجصورتبهآن ابهجیانشكستكهوقن 

ن جاموانصورتبهآنانرژیدهد،یمرویزمی  نپوستهدرنجای 
موجنوعچندنایلرزهزمی  نهرندرن.شودیممنتقللرزهزمی  ن

زمی  نداخیلهایلیهازناصیلامواج.شودیممشاهدهمختلف
.گذرندیمسطحازنسطیحامواجكهحایلدرنكنند،یمعبورن
ناغلب

 
همLامواجكه-سطیحامواجتوسطزلزلههایویرای

ارتعاشاتامواجاینزیرانآید،یموجودنبه_شوندیمنامیده
طحسبهاصیلامواجكههنگایم.آورندیموجودنبهرانشدیدی
اصیلامواج.آورندیموجودنبهرانسطیحامواجرسیدند،زمی  ن
:شوندیمبندیتقسیممهمگروهدونبهخودن
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۸تا۵/۱رسعتبانشوند،یمنامیدهنی  نPامواجكهاولیهامواج•
ن بهامواجاینحركترسعت.كنندیمحركتساعتدرنكیلومی 
نجنس نكنندنیمعبورنآنهانازنامواجاینكهزمین 

 
.ارددبستیك

ندیگرنهایموجازنامواجاینرسعت رسی    عبنابراینوناستبیشی 
دات،جامازنعبورنقابلیتامواجاین.رسندیمزمی  نسطحبهترن

ی  نزمازنكاملطورنبهدلیلهمی  نبهوندارندنرانگازهانونمایعات
ن.كنندیمعبورن درنند،كنیمعبورنهانصخرهازنامواجاینكهوقن 
ن یمواردنفشارنعقبونجلونسمتبهآنهانبهخودنحركتمسی 
.كنند

ازنبعدنكوتایهمدتونشوندنیمنامیدهSامواجثانویهامواج•
هبرانهانصخرهخود،حركتهنگامامواجاین.رسندیمPامواج
ندهند،یمفشارنبالنسمت نبرنعمودنهانصخرهارتعاشیعن  مسی 
درنتوانندننیمPامواجبرخالفSامواج.استامواجاینحركت
وادنمازنفقطامواجاین.كنندحركتمستقیمخطبهزمی  نداخل
مایعبهزمی  نمركزندرنكههنگایمدلیلهمی  نبهونگذرندنیمجامدن

حسطازنموجنوعدونهرنهمهاینبان.شوندیممتوقفبرسند،
كهایهنقطسویآندرنرانآنهانتوانیمبنابراینونگذرندنیمزمی  ن
ناست،دادهرویلرزهزمی  ن ادنتعدلحظههرندرن.كردشناسای 
ابلقزمی  نمختلفهایقسمتدرنضعیفایزلزلهامواجزیادی

ن .استشناسای 
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انواع امواج زلزله
نلرزهنبانتوجهنبهنحرکتشانندرنداخلنی انامواجنزمی  

نبهندوندستهنتقسیمنمیشوند :  سطحنزمی  

امواجنداخیلنیانپیکری

ردهکحرکتزمی  ندروندرنکههستندنایلرزهامواحازنایدسته•
نجهاتتمایمدرنون نبانونمیشوندنمنتشر هایموجازنبیشرسعن 

جاموانگروهدونبهنی  نداخیلامواج.نمایندیمحرکتسطیح
نامواجوناولیهیانطویل .تندهستقسیمقابلثانویهیانعرض 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

22/03/2018

9

امواجنسطیح

نامواجازنسطیحامواجرسعت• نعرض  تنسبآنوشدتاستکمی 
این.یابدیمکاهشرسعتبهمرکزنازنفاصلهبهنسبتونعمقبه

ایطدرتحتامواج کفصلودرنخاصرسر گازیمحیطدونمشی 
نارتعاشاتاثرن،درنومایع .آیدیمبوجودنزلزلهازنناشر

ین• نانرژیبیشی  اصیلاملعونبودهدارانرانعمقکمتکانهایازنناشر
ن نهایخرای  نمناطقدرنبخصوصلرزهزمی  نازنناشر

 
مسکوی

درنداخیلموجهایتداخلازنپسامواجازنگروهاین.میباشند
وعحدفاصلها،امتدادن ودیمحدنفوذنعمقونکردهارتعاشبهرسر
نهایسطحنزدییكدرنهموارهروناینازندارند،

 
تمرکزنمناپیوستیك

.میشوند

نخواهیمسطیحموجهایهمگنمحیطهایدرنجهتبدین•
یانونشدهمحدودنموجهاینامهایبهکهامواجاین.داشت

نمختلگروههایبهخودنمعروفندننی  نشدههدایتموجهای ف 
موجونداینحرکت.میگردندتفکیکراییلامواجونلونموجچون
نقدرتونپیچیدهبسیارن ازنزیادترنبسیارنSموجونامواجاینتخرین 
.استPامواج

نتوسطامواجاین• دورهموج،طولدامنه،رسعت،چونویژگیهای 
.میشونددادهتمیی  نیکدیگرنازنفرکانسونتناوب
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ی۱۲۰حدوددرنایفاصلهدرن• ن،اولی  نزلزلهمرکزنکیلومی  کهموج 
ن۱۸عمقبان)زلزلهازکانون رسدنیمارننگزلزلهایستگاهبه(کیلومی 
ن۶.۵تا۶موجاینرسعت.استPموج آنبعدازن.استکیلومی 
درنPامواجرسعت.رسندیمRوLموجهایوسپسsموج

.استSامواجبرابرن۱.۷۳حدود

بررشنانواعنموجنزلزلهن

:ازیمپردیمموجنوعچهارناینبررشبهتفصیلبهزیرندرن •

:(P)طویلامواج▪•

کتحرندرامتدادنمتوایلانقباضهایونهانکششباعثامواجاین•
ستادیگرنازامواجزیادترنامواجاینانتشارنرسعت.شودیمموج
ناولی  نون .درسیمنگارنلرزهایستگاهبهکههستندنامواج 

نهمهازنتراکیمامواج• ازنرندندارانفشارنتحملتوانکهمحیطهای 
ن.کنندیمعبورنمایعاتونجامداتگازها،جمله

 
حتتکهذرای

ن ندنقرارنPموجتاثی  بعقیانجلونبهموجانتشارنجهتدرنمیگی 
.میکنندنوسان
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ندرن•
 
نکهصوری نیکازنبخشر ننطورنبهونکردهجمعرانفی 

 
رهاناگهای

نکنیم،
 

دگ نطولتمامفشر آنتهایانبهتانکردنخواهدنیطرانفی 
نمثالایندرن.برسد رآمدهدارتعاشبهموجحرکتراستایدرنفی 
دلیل.استPامواجانتشارننحوهبهشبیهبسیارنکهاست

جامواناینبالیرسعتاولیهامواجنامبهامواجایننامگذاری
ناولی  نکهچرانمیباشد، Pمواجامیشودناحساسزلزلهازنکهموج 

ارنبسیچونانتقال،بالیرسعتوجودنبانامواجاین.میباشد
ن اندیگرنامواجسایرنازنرسیعی  ن)میشوندمی  ازنراندنخونانرژییعن 
نایجادنباعث(میدهنددست .نمیشوندزلزلهدرنزیادیخرای 

ن ( : S)امواجنبرشر

ازنرانخودنشکلونشودنخمسنگکهشودنیمباعثامواجاین•
..ندگذرنیمازجامداتفقطامواجاین.بدهددست

ن•
 
ناثرنتقریبا ناثرامواجبرنهانزلزلهتمامتخرین  اینبهونستابرشر
ن نکهمعن  برنکافشسنگبرسدنفرانسنگشکسی  نلحظهوقن 
نبطورنشکافمجاورنونقاطمیداردن یمتحرکبهمنسبتجانن 
.شوندیمایجادنSوPموجنوعدونکهاستزمانایندرن.نمایند

ندرنتنهانامواجاین• نتغیبرابرندرنمیتوانندنکهمحیطهای  شکلی 
ن ن-جامدمحیطهایمانندن-کنندمقاومتجانن  .دندمیگرنمنتشر
.شوندمنتقلنمیتوانندنگازهانونمایعاتدرنامواجاین
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ندرن•
 
آندیگرنرسنونکردهمتصلدیواریبهرانطنابیککهصوری

طنابدرندهیم،حرکتقائمصورتبهونگرفتهدستدرنران
ن ارتعاشامواجایندرن.میباشدSامواجشبیهمیشودنایجادنموج 
کههمانطورن)میباشدموجحرکتجهتبرنعمودنمحیطذرات
حرکتطنابطولامتدادندرنموجمیشود،دیدهطنابمثال
طنابطولبرنعمودنجهتدرنطنابذراتکهحایلدرنمیکندن
میکنندارتعاش

( : love)امواجنلون

اینباناستSموجشبیهتقریبانلو،موجتوسطزمی  نحرکت•
برندنعمونجهتدرنونزمی  نسطحموازاتبهمادهذراتکهتفاومت
.رندنداحرکتقائمصفحهدرنذراتونکردهحرکتموجانتشارن
نمانندنامواجاینانتشارن بهنابطحرکتاثرنبرنکهاستتکانهای 
نقدریلونموجهای.میشودایجادنراستیانچپسمت ازنرسیعی 
رنظاهنگاشتلرزهرویبرنزودترنونکردهحرکتراییلامواج

.میشوند
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 LRامواجنراییلن

حرکتهکترتیببدین.کنندیمحرکتخاضنحونبهامواجاین•
نصورت(بیضوییان)ایدایرهمدارهایامتدادندرنذرات .دمیگی 

کتحرنجهتالبتهاقیانوسسطحدرنامواجحرکتمانندندرست
نبهاستاقیانوسامواجحرکتبرخالفهاندایره

 
رکاتحعباری

رفطبهقائیمصفحهدرنرانپسگردنبیضویمدارنسنگ،ذرات
.میکنندیطلرزهزمی  نمنشاء

ینزلزله اندازهنگی 

ن• نازنشدتندرجهنریشی  نوقن 
ا
صحبتن-Richter-معمول

.شودیمنشود،نتمامناطالعاتنمربوطنبهنشدتنیكنزلزلهنارائهنیم



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

22/03/2018

14

ن•
ا
نمعمول ندرجهشدتازنوقن  یمصحبت-Richter-ریشی 
.ودشیمارائهزلزلهیكشدتبهمربوطاطالعاتتمامشود،
ن۱۹۹۸سالتابستاندرنكهایزلزله دركهرانافغانستانازنقسمن 
دهشویراندیگرنایلرزهزمی  نواسطهبهسالهمانفوریه۲۸
نگزارشهانطبقكرد،ویرانبود،

 
ندرجه۱/۷معادلشدی ریشی 

.آیدیمحساببهمهیبهایلرزهزمی  نجملهازنكهداشت

،واحدندرنزلزلهشدت• گارننزلزلهاسمازنبرگرفتهكهریشی 
، نفرانسیسچارلزنامریكای  Charles)ریشی  Francis

Richter)،دهششناختهلگاریتیمشدتجدولیكباشد،یم
اندازهسنجزلزلهیكباناطالعاتاینتكتك.استالملیلبی  ن

ی .شودیمگی 

ن• ن،۱۹۳۵سالدرنریشی 
 
تكمیلرانخودنبندیدرجهكارناونكهزمای

ازنبرگرفتهوننامندنیم(M)اختصاربهكهرانMagnitudeكرد،
بهاست،مقدارنوناندازهمعنایبهMagnitudoلتی  نكلمه
یاندازهمقیاسعنوان نزلزلهگی 

 
.كردمعرق

نبندیدرجه• وعM۱باریشی  برایمقدارناینكهشودنیمرسر
نوننقطههرن.استزمی  نحسقابللرزشهای

 
رجهداینرویمكای

نبهبندی، انبهلرزهزمی  نشدتمعن  M۸.استبرابرندهمی  
ن.استشدیدنبسیارنهایلرزهزمی  ندهندهنشان وندنحریشی 
.استنگرفتهنظرندرنM۸مقادیربرایرانمرزی
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ن مقیاسنهایندرجهنبندینریشی 

ن۱-۲شدت▪• :ریشی 

اتونابزارنواسطهبهفقط• .استتشخیصقابلتجهی  

ن۳شدت▪• :ریشی 

نبهزلزلهمحلنزدییكدرن• .استاحساسقابلسخن 

ن۴-۵شدت▪• :ریشی 

ی۳۰شعاعتان• بانهمراهونبودهحسقابلزلزلهمركزنازنكیلومی 
ن .استمخترصیهایخرای 

ن۶شدت▪• :ریشی 

نتلفاتكهاستقویایلرزهزمی  ن•
 
هایخسارتونداردنبرندرنجای

ن .آوردیمبارنجمعیتونسكنهپرنمناطقدرنرانسنگین 

ن۷شدت▪• :ریشی 

روزنببهمنجرنتواندنیمكهبالستبسیارنقدرتبانایزلزله•
.شودفاجعه

ن۸شدت▪• :ریشی 

ترینشدیدنتاكنون.استزلزلهنوعترینمخوفونترینعظیم•
ن،شدهثبتكهایزلزله

 
ن۶/۸معادلشدی .استداشتهریشی 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

22/03/2018

16

 Momentمقدارن

،مقیاس• نشدیدنبسیارنهایلرزهزمی  نریشی  نیعن 
 
۸ازحدودا

ن نبهرانبالنبهریشی  یاندازهسخن  درنخاطرنمی  نهبه.كندیمگی 
ننگارانزلزلهگذشتهسال یاندازهمقیاسآمریكای  Momentگی 

طولشده،آزادنانرژیجایبهمقیاسایندرن.اندبرگزیدهران
ن
 

جاایندرن.شودیممحاسبهزمی  نپوستهرویبرنشكستیك
Momentن(هایتكان)حركتهایبرایمكانییكمقیاسیك

 
بدی

نپیامدنعنوانبه وستتأثی  مقدارنمانندنMomentمقیاس.نی 
ن سنجلزلهزندستگاه.شودیممشخصسنجزلزلهبوسیلهریشی 
وجهتموردنكنند،یمبروزنزلزلهمدتدرنكهرانامواجانواعهمه
.دهدیمقرارن

نخفیفهایلرزهزمی  ن• نصدنچندنحداكی  ستهپونرویشكافمی 
.كنندیمایجادنزمی  ن

چندنبرنبالغتوانندنیمشكافاینبالنشدتبانهایلرزهزمی  ندرن•
نصدن نچنی  نامتدادنونطولدرن.شودكیلومی 

 
نشكستیك امواج،های 

نصورتبهزلزله شقانونونقاعدهی  زلزله.ندكنیمپیدانگسی 
نح   دسیات،طبق۱۹۹۹ژانویه۲۵دركلمبیان

 
۱۰طولب    هشك    اق

ن .بود۰/۶زلزلهایندرنMomentمقیاس.ایجادكردكی     لومی 
شدیدترینشییل،درن۱۹۶۰مهماهدرنایزلزلهبرایدانشمندان

ثبتداشت،ران۵/۹مقداركهMomentمقیاسبراساسزلزله
.كردند
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سمقیامانندنلرزهزمی  نبندیتقسیمایندرنMercalliمقیاس•
ن یاندازهآنشدتاساسبرنریشی  راساسببلكهشود،نیمگی 
ات .شودیمتوصیفدیدنقابلونحسقابلتأثی 

نمحققنامبراساسمقیاساین• زمینهدرنایتالیای 
.G(۱۸۵۰-۱۹۱۴)آتشفشان، Mercalli،ایناون.شدنامگذاری

وعبانرانمقیاس نكرد،ارائهمیالدیجدیدنقرنرسر نیعن 
 
كهزمای

یاندازهدقیقاب    زارنگ    ونههیچهنوزن یگاندازهقانونونگی  بی  نی 
ندرناروپ    اندرنام    روزهمق    یاسای   ن.نداشتوجودنالملیل ق    الن 
ن -Medvedevمق    یاسعن    وانب   هش   دهدادهش  كلت   غی     ی 

Sponheuer-Karnik) MSK)استرایجونمتداول.

هاندازننظرنموردنمكانهایبرایزلزلهیكشدتMSKمقیاسبان•
ی هرنبرایونبندیتقسیمدرجه۱۲درشدتاین.شودیمگی 
مثالنعنوابه.شودیمدادهمفصیلتوصیفاتبندیتقسیم
نبروزنباعثششمدرجهیانسطح بانونودنشیمدیوارندرنشكافهای 
جهدرندرنونافتندنیمزمی  نبهسقفهانرویازنهاندودكش،۷درجه

.ریزدیمفرونبنانهایگوشه،۸

نمقیاسهایدرجهبندی،درجهنوعایندرن•
 
زدههزلزلمناطقمكای

بتخریدرجهباننواجسپسشوند،یمثبتنقشهرویبرن
بههانهنقشاین.شوندیممتصلهمبهخطویططریقازنیكسان
نعنوان وگاههانیانبیمارستانهاناینكهبرایمبنای  ساختهجانكنی 
نخساراتكاهشبرایهمچنی  ن.شودیممحسوبشوندن زناناشر
.دارندایویژهكاربردنهاننقشهاینزلزله،
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ينونكاهشنخس نراهنهاينپيشگی  اراتنحوادثنطبيع 

ن•  
 
وعوقاحتمالازنكشورنسطحدرنكهزلزلهونسيلمثلحوادی
دهايبنونبندهانسيلسدها،ساختطريقازنبرخوردارندنبالترن

ن  
 
داريونانحراق نمناطقآبخی    

 
نی  نونشيبدارنونكوهستای

نمنازلساختبان•  
 
هشكاايمالحظهقابلسطحدرنمقاوممسكوی

ن .يابندیم 

نبهجويعناصنازنيكهرن• نتنهای   نباليايتواندنیم  انندنممهیم 
،وندمانافزايش  

 
بارشهاي،توفانوقوعونبادنزيادنرسعتهايگرمازدگ

نونيخبندانتگرگ،وقوعونتندري  
 
امان.ندكايجادنران...ورسمازدگ

ين نخساراتبيشی   
 
نونجای نتجويهايپديدهاثرنبرنمایل  ونركين  

نثانويهخطرات  
نآنهانازنناشر رق،بونرعدنتوفان،مانندنباشد،یم 

...وسوزيآتشسيل،خشكساليها،

گذاري• توسعهوضعيتبهتوجهبانجوامعبرنجويباليايتأثی 
كهطوريبه.استمتفاوتآنهانپذيريآسيبوناقتصادي

ينجويرويدادهاي نخساراتبيشی   
 
نكمكشورهايدرنرانجای ی 

ينونيافتهتوسعه نخساراتبيشی  نكشورهايدرنرانمایل  بيشی 
نايجادنيافتهتوسعه .كنندیم 
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ن• نآمارنوناطالعاتبررش  ننشان۱۹۶۳-۹۲سالهايیط  كهدهدنیم 
نونمرگ نمی   

نپيشمشكالتعلتبهسيلازنناشر  
افزايشبهرونبين 

ندرنبوده نونمرگكهحایل  نمی   
دليلبهايحارهتوفانهايازنناشر

نموفقيت نپيشدرننسن    
درنمناطقتخليهطرحهايهشدارنونبين 

.استيافتهكاهشخطرن

ايظهمالحقابلافزايشنی  نخشكساليهانوقوعمذكورنسالهايدرن•
نروشبانسيالباثراتكاهش.انددادهنشانران مانندنهای  

نتوسطخطرنمقابلدرنمقاومت هايديوارهساختونطراج 
نهايساختيانمناسب .تاسحصولقابلسيلمقابلدرندفاع 

نخساراتكاهش•  
نجويرويدادهايازنناشر امهبرناجرايباناقليیم 

فادهاستونبهنگامخطرناعالممانندنمدتكوتاهونمدتبلندنهاي
نممكنزمی  نازنمناسب .باشدیم 

نسالهايدرن• ناخی   
 
اتموردندرندانشمنداننگرای نتغيی  ناقليیم   

ناشر
ندخالتهايازن نرويهی   نافزايشونطبيعتدرنبشر  

 
جويايهآلودگ

ن قرنومدنيمهازنكهزمی  نسطحدمايافزايش.استشدهبيشی 
ن يشتاباخی  نمعلولاست،گرفتهخودنبهبيشی  چونعوامیل 

نهايفعاليتافزايش  
ايلخانهگگازهايروزافزونتوليدنونصنعن 

.است
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ن• نكهدمانافزايشنتايجازنيیك   
 
ای بی  نابلمتقروابطدرنرانتغيی 

نگردشسيستموناقيانوسهان نوجودنبهعمویم  بروزنآوردنیم 
ن ندرنخشكسایل   

رندسيالبونتوفانرخدادنونجهاننقاطازنبرج 
نزمی  نازنديگرينقاط .باشدیم 

ن• نقابلآبكاهشبانخشكسایل  ش 
ندسی  هايشكلبهتواندنیم 

نكاهشبارش،كمبودنمانندنگوناگون ايی  نپيانونهانرودخانهدی  
نآبهايسطحرفی  ن  

.گرددمشاهدهزيرزمين 

يعي طبقه بندي بالياي طب
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: پديدهنهاينناهنجارنعبارتندناز

نهايپديده:الف•  
نازنناشر نعوامیل  نآل):طبيعتبرنتحميیل   

 
ودگ

ونجونرندهانآليندهونكربنيكگازنافزايشاسيدي،بارانهايهوا،
نايگلخانهاثرات  

(...وازنليهشدننازكآنها،ازنناشر

نهايپديده:ب•  
مازنناشر نعواملساختارنونمكانی   لزله،زن)طبيع 

،سيل، ،بيابانخشكسایل  ويزای   نخشدرندرياهانآبپيشر (...ویك 
نكهچندنهرن  

نهانپديدهاينازنبرج  دونهرنتداخلعلتبهتواندنیم 
نمحسوبهانپديدهتشديدكنندهدرواقعكهفوقعامل ودنشیم 
نناهنجارنهايپديدهديگرنديدگاهازن.دهدرخنی  ن نانرنطبيع  توانیم 
:نمودبنديطبقهزيرنصورتبه

نحوادث• نطبيع   
،زمی  نعواملازنناشر  

نبليهساخن  مثلتدريیح  
نبليهآتشفشان،  

 
نحوادثزلزله،مثلناگهای ننطبيع   

عواملازناشر
نونآب نمثلهوای   .سيلونخشكسایل 

ن•  
نهايبليهازنبرج  نونآبفشارنبانطبيع  طوفان،،بارشهان)هوای  

نزمی  نمنشأنباننی  نون(...وخشكساليهان  
وبهمنآتشفشان،)ساخن 

نپيشقابلاحتمالدرصدنبانونخاصروشهايبان(...  
بانكهدنانبين 

نارتقايونفنونونعلومتوسعه نعلیم  يروزنروزبهبشر بص 
نپيشچنی  ناطمينان  

نبين  نهای   .شدخواهدنبيشی 
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ن پيشنآگایه 

نپيش• يونآگایه  نامورنكليهدرنپيشگی  است،درمانونمبارزهازنبهی 
يمواقعازنبسياريدرن نخساراتونصدماتپيشگی   

 
ونجای

ناقتصادي  
اينوندهرسانممكنحداقلبهرانباليانگونهاينازنناشر

ننيازمندنمهم حسطدرنبايدنوناستجامعهآحادنشناختونآگایه 
نجوامع  

 
شونبسطانسای يگسی  .كندپيدانبيشی 

نمثال،طورنبه•  
 
هاننگلجسطحكاهشسيل،زلزله،قبيلازنحوادی

شمراتع،ون نمنازلساختبان...وبيابانهانگسی   
 
قاوم،ممسكوی

،درختانونهانبوتهكندنازنممانعت يجنگیل  رايچازنجلوگی 
نقابل...وسدهانونبندهانسيلاحداثمراتع،مفرط يپيشگی 
نطورنبه.است نپيشكیل  يونآگایه  بالهايانبتقابلدرنپيشگی 
ن ننظرنازنطبيع   

 
ونوقوعامهنگوقوع،ازنپيشمرحلهسهدارايزمای

.استوقوعازنبعدن

ننيازمندنوقوعازنقبلمرحله•  
 
نپيششاملتمهيدای  

موردنهايبين 
،امورندرندرستاطالعاتمبنايبرنلزوم نشنزمی  نهواشناش  اش 

،زيستون ونيهبلكاهشدرنموثرنهايسازهازناستفادهمحيط 
ناذهانسازيآماده نرخدادهاچنی  نبانتقابلراستايدرنعمویم  نی   یم 
.باشد

نمواردنجهتدرناعتباراتتخصيص•  
نونپژوهشر لمراحدرناجرای  

دقرارننظرنمدنبايدننی  نفوقگونهسه .گی 

نكمكبرايلزمامكاناتوجودنحادثهوقوعهنگام•  
 
بهرسای

نمشاركتجلبونديدگانخسارت هايرسانهطريقازنعمویم 
ن وريگرویه  .استص 
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يبهوقوعازنبعدنمرحلهدرن• هايديدهپبانمقابلهروشهايكارگی 
نمجددنصدماتاحتمالونثانويه  

اهميتدرخورنحادثه،ازنناشر
ين.است ،باليايبانمقابلهبرايروشمهمی  نعلطبيع  وننمودنیم 
جامعريزي  هايبرنامهطريقازنمقابلههايبرنامهدرستاجراي
ناي،منطقه نونمیل  .استفرامیل 

افزايشنخساراتن
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نبی  نآمارهايبراساس• نفرنميليون۶/۳گذشتهسال۲۷درالملیل 
نبالياياثرنبرن نفرناردنميليسهازنبيشوناندنباختهجانطبيع 

نخسارتدلرنميلياردن۲۴۰ازبيشوناندنديدهآسيب واردنمایل 
.استشده

ننشانآمارن• نباليايكهدهدنیم  پايهرنب.اندافزايشروبهطبيع 
۱/۴بالياشدت۲۰۰۲تا۱۹۹۰سالهايبی  نآماريهاييافته
ون۲/۵ديدگانآسيبون۹/۶باختگانجاننسبتاستشدهبرابرن

نخسارت لساهرندرنمتوسططورنبهوناستشدهبرابرن۳۸مایل 
يكنفرن۳۱۰۰۰هرازنونديدهآسيبباليانازننفرنيكنفرن۳۱هرازن
نبليهاثرندرننفرن .استدادهدستازنرانخودنجانطبيع 

يبهانسان• نده،موجوديتعبی  نندهكحسابونفرستندهگی 
رانوقايعازنبسيارياستقادرنخودنهوشمنديبانونشدهقلمدادن

ننظرنبهبليهگاهكه ازنداقلحيانكندنمبدلرحمتبهرسندنیم 
ان .بكاهدواردهخساراتمی  

نبالياي• نطبيع 
ا
ناصول  

ايدرنوندارندنپيچيدهماهين  نطرسر  
 
كنوی

لازنخارجآنهانازنبسياري ننظرنبهانسانكنی  انمامان.رسندیم  ی  
نعواملعملكردننتيجهپذيريآسيب  

 
كهوريهمانطوناستانسای

يواقفيم نحادثهازنپيشگی  است،ادثهحمقابلهدرنواكنشازنبهی 
نآگاهيهايوندانشارتقايلذان نعاملخودنعمویم  كاهشدرنمهیم 

نبالياياثرات نمحسوبطبيع  .گرددیم 
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نمثال،عنوانبه•  
 
ازنور،كشسطحدرنكهزلزلهونسيلمثلحوادی

يلسسدها،ساختطريقازناستبرخوردارنبالترنوقوعاحتمال
نبندهايونبندهان  

 
داريونانحراق نمناطقآبخی    

 
شيبدارنونكوهستای

نمنازلساختباننی  نون  
 
ايمالحظهقابلسطحدرنمقاوممسكوی

نكاهش .يابدیم 

ين نونپيشگی   
روشهاينپيشنبين 

نازنترساست،فطريانساندرنهانناشناختهازنترس• نی  نتاريیك 
نبهرانهانناشناختهآنچهاستعلتهمی  نمعلول نديلتبآگایه  یم 
نتوانافزونروزنارتقاي.استدانشكندن درنانانسفناوريونعلیم 

نكهچندنهرنمعاصندنياي  
 
نكهرانمعضالی  

نازنناشر  
بعض 

نعرصهدرناستنادرستراهكارهاي  
 

امونمحيطونزندگ درناونپی 
ن نموفقيتهايامانداشته،ی    

فتاينازنناشر كتمانلقابهانپيشر
ناينوننيست نطزيانبارنونناگوارنحوادثبانپيكارندرنتوانای   هرنبيع 
نروزن نترنچشمگی  .شودیم 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

22/03/2018

26

نهايپديدهونوقايعدرستدركبنابراين• پيشمنجربهطبيع 
،  
يبين  نتقابلونپيشگی   

به.شددنخواهآنهانباندرستونمنطف 
نخطراترسانيدنحداقلبهديگر،عبارت  

رخدادهايازنناشر
ن نونطبيع  طبيع  برناونلتحميونانسانساختهخودنگاهكهغی 
امونمحيطونطبيعت راهكارهايانتخابباناستخويشپی 
نممكنمؤثرن .باشدیم 

نمعضلگونهدونمعاصنجهاندرن• نصدماتطبيع   
 
نونجای مایل 

نجوامعبرنرانشديدي  
 
نواردنانسای دونهرنچندنهرنكهسازندنیم 

ن  
نايجادنمنشأناماناندنطبيعتازنناشر يگريدونطبيعتآنهانازنيیك 

ن  
نطبيعتبرنانسانوناخودآگاهآگاهانهتحميلازنناشر .باشدیم 

ساختارهاي اساسي جهت كاهش بالياي 
طبيعي به صورت زير قابل جمعبندي و

:تعريف مي باشد



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

22/03/2018

27

.جويموقعبههايواخطاريههشدارنسيستمبرقراري-۱•

وهايسازيآماده-۲• ننی  .راهداريونانتظایم 

نباليايوقوعنقاطسازيايمن-۳• .طبيع 

نتمهيدات-۴• نونعلیم  .مهندش 

ن-۵• ندرنفازهاينشناسای    
 
نپروژهنهاينعظيمنمطالعای .طراج 

نبرن-۶• نونتخصض  ايناجرانوننظارتنوارتقاينسطحنآموزشنعمویم 
ن .مقابلهنكاهشنآثارنبالياينطبيع 

ن-۷•  
نمتخصصنونگروههاينپژوهشر  

 
وينانسای تقويتننی 

هاينا ندرنمسی  نجهتنمطالعهنبليهنهاينطبيع  نونكارشناش  صویل 
ن صحيحنونباندركنهمهنجانبهنازنكليهنروابطنعلتنونمعلویل 

.موجود

: بحران

قابلوگاهنابهنگامرخداديبحران• نپيشغی   
ونشدتكهاستبين 

ان نمعمولحدنازنآنمی   نگونهدونبرنبحران.استبيشی  :اشدبیم 
نبحران .ساختانسانبحرانونطبيع 

نبالياييانبحرانهان• نعمدهخساراتسالههرنطبيع   
 
نمونجای ایل 

ن  
 
يجوامعبهفراوای نواردنبشر ۹۰دههكهطوريبهسازد؛یم 

نسازمانونمتحدنمللسازمانسويازنميالدي، نهواشناش   
 
جهای

نباليايكاهشدهه نازنوناعالمطبيع  برايجهانمللتمایم 
ن .شدهمكاريبهدعوتهدفاينبهدستيای  
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نبی  نفراخواناين• بی  نينهادهاجامعونمتمركزناقداماولی  نالملیل 
ن ندرنالملیل   

 
نآموزشونمعرق  

 
ندرنانسای نابعادنتمایم   

برنامه،پژوهشر
نونريزي نهايبليهاثراتكاهشراستايدرناجرای   .ودبطبيع 

نامان• نرفتارهايشكلتغيی   
 
نكهكنوی

 
كمكوندادنامبهمعطوفتماما

ن  
 
نحادثهوقوعازنپسرسای يبهباشدنیم  باليانوقوعزناقبلپيشگی 
يكونآموزشونخاصمديريتمستلزمخودنكه نتشر مساع 

ن  
 
.داردنيازناستهمگای

اتژيدرنبنابراين• نبالياياثراتكاهشاسی  يانتيكتاكطبيع 
نسازيآگاهسويبهراهكارهان نرناطالعامرنبرنتأكيدنونعمویم   

 
سای

انهاقداماتراستايدرنمردمبه ثحوادوقوعازنقبلپيشگی 
ننابهنجارن ناينوناستكردهتغيی  ناهدافازنخودنروشتغيی  اساش 
نبالياياثراتكاهشبرنامه ندودههدرنطبيع  بان.ستابودهاخی 
نونيافتهعاممقبوليتامرنايناينكهاميدن .شودفراگی 
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پايان


