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 حًادث طبيعي ي غير مترقبٍ، اوًاع غير مترقبٍ طبيعي

 زميه لرزٌ

 

 های سنجش زلسله و دوره  بازگشت آنمقیاس

ّا ؼذت زلسلِ هی تاؼذ کِ تر هؽاّذات ٍ  جْت تیاى اًذازُ یک زهیي لرزُ هؼوَالً دٍ ًَع هقیاض تِ کار تردُ هی ؼَد کِ یکی از آى
وی از گعتردگی ٍ تاؼذ ٍدیگری یک اًذازُ گیری ک در حقیقت یک هقیاض ًظری هی. ّا اظتَار اظت تأثیرات زلسلِ تر ظازُ ٍاًعاى

 ؼَد. کِ تسرگی زلسلِ ًاهیذُ هیاظت  ٍظؼت ػول زلسلِ
 

 مقياس شدت زلسله

الثتِ ّوَارُ ظؼی تر ایي تَدُ اظت کِ یک ػثارت کوی از پذیذُ پیچیذُ زلسلِ تَظط یک هقیاض ػذدی ظادُ تیاى ؼَد کِ الثتِ ایي 
 اظاظی تاؼذ. تَاًذ ػاری از اؼکال هٌطقی  ٍ اهر ًوی
زیرا در ایي هَرد ترخی از هَاقغ احعاض ٍاقؼی از زلسلِ  ،تاغ َالً تیاى یک ٍاشُ تِ صَرت یک ػثارت ػذدی هٌفرد هٌاظة ًویاص

کِ هقیاض هستَر تر اظاض احعاض ٍاقؼی اظتَار تاؼذ، هحتَی هٌْذظی ٍاشُ  ید ٍ ایي در حالی اظت کِ حتی زهاًؼَ تذاػی ًوی
تر ّر دٍ ًقطِ ًظر یؼٌی  ،گیرًذ ّای ؼذت هَجَد کِ در حال حاضر هَرد اظتفادُ قرار هی هقیاض ؼَد. تصَرت قاتل قثَل ترآٍردُ ًوی

 .دیذگاُ تقریثاً ؼٌاظایی ؼذُ اظت هٌْذظی ٍ ادراکی اظتَار تَدُ ٍ اهرٍزُ ارتثاط تیي دٍ
در ظَیط پیؽٌْاد ؼذ.  (Forel)فَرل (Rossi)ظیتِ ٍظیلِ رٍ 0881گیری ؼذت هتغییر زلسلِ در دِّ  اٍلیي هقیاض ترای اًذازُ

ّا در ظراظر  ظال تؼٌَاى ٍظیلِ ای ترای تررظی زلسلِ ّا ٍ هقایعِ اثرات آى 01فَرل کِ دُ درجِ داؼت در حذٍد  -هقیاض رٍظی
 رفت.  دًیا تِ کار هی

ایي اؼکال در هراحل  یکجا جوغ ؼذُ تَد. 01اؼکال اصلی ایي هقیاض ایي تَد کِ خعارات اظاظی خیلی زیادی در طثقِ تٌذی 
 تری تِ هقذار زیاد افسایػ یافت. ٍلی تا پیؽرفت ػلن زلسلِ ؼٌاظی ًیاز تِ هقیاض دقیق ،اٍلیِ پیؽرفت تکٌَلَشی چٌذاى هْن ًثَد

ّای اظاظی در آى  درجِ داؼت ٍخعارت 00تا  0هرکالی زلسلِ ؼٌاض ایتالیایی هقیاض جذیذی را تَجَد آٍرد کِ از  ،0010در ظال
  ٍ (Wood)دّای ٍٍ تِ ٍظیلِ دٍ زلسلِ ؼٌاض اهریکایی تِ ًام 0090تیؽتری هؽخص ؼذ. هقیاض هرکالی در ظال  تا دقت
ّای  ّا ٍ لَلِ ّا ٍ کاهیَى ّای تلٌذ، اتَهثیل ّای تکٌَلَشی  هذرى از قثیل ظاختواى گیصاصالح ؼذ تا در آى ٍی ( Neumann)ًَیواى
ؼَد ٍ  ًوایػ دادُ هی  MMرکالی اظت کِ تا ػالهت اختصاریزهیٌی تِ حعاب آٍردُ ؼَد. ایي هقیاض اصالح ؼذُ ه آب زیر
الثتِ ایي هقیاض ترای اًذازُ گیری ؼذت تکاى زهیي یک هقیاض دقیق هٌْذظی ًیعت، لیکي یک هقیاض  رٍد. تکار هی ًیس اهرٍزُ 

 .ًظری ترای اثرات ًاؼی از تکاى زهیي اظت

ي ريستاَاي اسالمي شُر َا ي شًراَايَا، دَياريييژٌ کارکىان شُرداري  
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تاؼذ ٍ  ًام ترد کِ هؽتول تر ّفت درجِ هی JMAًط َّاؼٌاظی شاپي  تَاى از هقیاض ؼذت آشا یّای ؼذت هْن دیگر ه از هقیاض
ؼذُ اظت. در ایي تْیِ   Medvedev ،  Sponheuer ٍkarinik تَظط MSKتٌذی جذیذی تٌام هقیاض ؼذت اخیراً ردُ

 تٌذی ؼذُ اظت: طثقِ تٌذی آثار زلسلِ تراظاض ظِ هؼیار اصلی زیر درجِ

 ادراک تَظط تؽر ٍ تأثر تر رٍی هحیط –الف 
 اثر رٍی ّر ًَع ظازُ –ب 
 ّای رٍی زهیٌی ّای آب ّای زیر زهیٌی ٍ ظیعتن اثرات زیر زهیٌی ٍ تغییرات آب –ج 

 تاؼذ. هیMMًیس هؽتول تر دٍازدُ درجِ اظت ٍ از ایي لحاظ ؼثیِ هقیاض  MSKهقیاض 

 

 مقیاس مرکالی 

 شرح تاثیر شدت مرکالی مقیاس

I فقط بَسیلِ لرزُ ًگارّا ثبت هی ضَد.  ثبت با ٍسایل حساس 

II بعضی از هردم آى را حس هی کٌد احساس هی ضَد. 

III خفیف 
افراد در حال استراحت آى را حس هی کٌٌد.  ضبیِ لرزش ًاضی 

 .حرکت کاهیَى استاز 

IV هالین 
بَسیلِ افرادی کِ درحال قدم زدى ّستٌد احساس هی ضَد.  

 .اضیای غیر ثابت بِ ّن هی خَرًد

V ًسبتاً قَی 
ّای کلیسا بِ صدا در هی  افراد از خَاب بیدار هی ضًَد.  زًگ

 آید.

VI قَی 
درختاى حرکت هَجی پیدا هی کٌٌد.  اضیای آٍیساى هاًٌد الهپ 

 .چرخٌد هی ٍلَستر

VII دیَارّا ضکاف بر هی دارًد، گچ دیَارّا هی ریسد خیلی قَی. 

VIII ٍُیراى کٌٌد 
ّا  هاضیٌْای در حال حرکت غیر قابل کٌترل هی ضًَد.  دٍدکص

 هی افتٌد. ساختواًْای ضعیف ٍیراى هی ضًَد.

IX خاًواى براًداز 
هی  بعضی از خاًِ ّا فرٍ هی ریسًد، زهیي هی ضکافد، لَلِ ّا

 ترکٌد.

X فجیع 
ّا ٍیراى  ّای فراٍاى پیدا هی کٌد.تعدادی ازساختواى زهیي ضکاف

 هی ضًَد. لغسش گسترش پیدا هی کٌد.

XI بسیار فجیع 

ّا فرٍ هی ریسًد، جادُ ّا ٍخط  ّا ٍ پل بیطتر ساختواى

بالیای ثاًَیِ برٍز هی  ّا ٍیراى هی ضًَد. ّا،لَلِ ّا ٍ کابل آّي

 .کٌٌد

XII  کيبٌیاى 
ٍیراًی کاهل، درختاى از زهیي بیرٍى هی آیٌد، زهیي هاًٌد هَج 

 .بِ حرکت در هی آید
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