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تعاليبسمه

 

 مروريتوصيفيبربسرگاوشدتزمينلرزه

( intensity( ٍ ضذت )magnitudeآيذ تفاٍت تضسگا ) صهيٌلشصُ تَخَد هي تَغيفيىي اص اضتثاّاتي وِ هؼوَالً دس 

دس  ؛وٌٌذُ هيضاى اًشطي آصاد ضذُ اص چطوِ صهيٌلشصُ است دس ٍالغ، تضسگا يه همياس ووي ٍ تياى صهيٌلشصُ است.

هيضاى تأثيش صهيٌلشصُ تش  تش اساسحاليىِ، ضذت، يه همياس ويفي ٍ تياًگش لذست خٌثص صهيي دس يه ًمغِ خاظ 

تَسظ يه همذاس ثاتت ػذدي  دّذ، تضسگا ٌّگاهي وِ صهيٌلشصُ سٍي هي ّا ٍ هحيظ است. ّا، ساصُ سٍي اًساى

  تستِ تِ ًضديىي يا دٍسي اص سٍهشوض هتغيش است. ،ضَد، اها، ضذت، دس هٌغمِ تحت تأثيش صهيٌلشصُ هطخع هي

(:MLقياسبسرگايمحلي)م

 ّذف ٍي اص اًدام ايي واس تْيِ .تِ ٍخَد آهذ هيالدي 9603اٍليي همياس صهيٌلشصُ تَسظ چاسلض سيطتش دس اٍايل دِّ 

ايي واتالَي ضاهل غذّا سٍيذاد صهيٌلشصُ ًاهحسَس تا تضسي تَد.  واليفشًيا تَد. ّاي واتالَي صهيٌلشصُاٍليي 

دس همياس . وي اص اًذاصُ، تشاي اسصياتي هيضاى اّويت صهيٌلشصُ هَسد ًياص استسيطتش احساس وشد وِ تَغيف وَ

ّايي لاتل ثثت  خيلي وَچه( تا صهيٌلشصُ ّاي صهيٌلشصُّايي خيلي وَچه تا تضسگاي هٌفي ) سيطتش ضاّذ صهيٌلشصُ

اي تا تضسگاي تيص اص ايي همذاس سخ دّذ، ايي همياس تضسگاي ٍالؼي صهيٌلشصُ  . اگش صهيٌلشصُّستين سيطتش 4دس حذٍد 

 داد.خَاّذ ًًطاى  تذسستيهزوَس سا 

ي خٌَتي عشاحي ضذُ است؛ ّوچٌيي، واليفشًياهسيش ٍ ًحَُ ػثَس هَج اص خان  ساسغشفاً تشا ،ايي همياس تضسگا

تِ  ويلَهتش( خَاتذّي هٌاسثي داسد ٍ ًىتِ ديگش آًىِ تٌْا هشتَط 92ػوك )ووتش اص  ّاي ون تشاي صهيٌلشصُ

ٍ ػوَهيتي دس ساتغِ تا ديگش  است Wood-Anderson خاظ تا ًام ًگاس لشصُيه ثثت ضذُ تَسظ  ّاي صهيٌلشصُ

اي اص دًيا اص همياس  ضَد وِ دس اػالم تضسگاي صهيٌلشصُ دس ّش هٌغمِ گاّاً هطاّذُ هي. ًگاسي ًذاسد ّاي لشصُ دستگاُ

 . ضَد وِ غحيح ًيست ٍ الصم است تِ ػٌَاى هثال، تضسگا تش  اساس ًَع هَج ػٌَاى گشدد سيطتش استفادُ هي

 mb)) امواجدرونياساسبسرگابر

سَدهٌذ است اها ّواًگًَِ وِ گفتِ ضذ تِ ػلت ّش چٌذ همياس هحلي )سيطتش( تضسگاي صهيٌلشصُ تسياس 

 333)تشاي فَاغل تا  سٌح هَسد استفادُ ٍ ّوچٌيي، هحلي تَدى ايي همياس ّايي وِ تش اساس ًَع لشصُ هحذٍديت

يىي اص  تضسگاي صهيٌلشصُ استفادُ ضَد. تياى خْاًي ّاي ديگشي تشاي ْتش است اص همياسٍخَد داسد، ت ويلَهتش(



2 
 

ايي همياس دس حالت تضسگاي صهيٌلشصُ است.  اصحاغل  تضسگا تش اساس اهَاج دسًٍيتياى سَدهٌذ،  ّاي تسياس همياس

دّذ ٍ دس ايي  ّاي تضسگتش اص ايي همذاس سا ووتش اص حذ ٍالؼي ًطاى هي ضَد يؼٌي صهيٌلشصُ ، اغغالحاً اضثاع هي3تاالي 

  حالت لاتل اتىا ًخَاّذ تَد.

 Ms)) سطحيبسرگابراساسامواج

، 5ايي همياس دس حالت تضسگاي تاالي هثٌاي ايي همياس، تياى تضسگا تش اساس اهَاج سغحي حاغل اص صهيٌلشصُ است. 

 دّذ ٍ دس ايي حالت لاتل اتىا ًخَاّذ تَد. ّاي تضسگتش اص ايي همذاس سا ٍالؼي ًطاى ًوي ضَد يؼٌي صهيٌلشصُ اضثاع هي

 (M يا Mw) ايبسرگابراساسگشتاورلرزه

 ّاي تضسگا ّا خذيذتش است، دس پي حل هطىل اضثاع ضذى ديگش همياس ايي همياس تضسگا وِ ًسثت تِ ديگش همياس

ّا هتىي تش اًشطي هتػاػذ ضذُ اص چطوِ  دس حميمت، ايي ًَع همياس تداي آًىِ ّوچَى ديگش همياساسائِ ضذ. 

تا تَخِ تِ هغالة گفتِ  است.ُ دس هحل چطوِ صهيٌلشصُ دس فَاغل دٍستش تاضذ، تغَس هستمين تياًگش اًشطي آصادضذ

 تَاى گفت وِ ايي همياس تذليل ػذم اضثاع تْتشيي همياس اػالم صهيٌلشصُ است. ضذُ هي

شدتزمينلرزه

دس تياى هؼوَالً  .ضذت صهيٌلشصُ ػثاست است اص لذست لشصش صهيي دس ٌّگام صهيٌلشصُ دس غالة آثاس هطاّذُ ضذُ آى

اص آًدا  گشدد. تياى هي )تذٍى اػطاس( يه ػذد غحيحضذت تِ غَست  .دَض سٍهي استفادُ هيهمذاس ضذت اص اػذاد 

، تسياس گيشي غشفاً تش اساس هطاّذات است ٍ ًَػي اًذاصُ ّاي ضذت ًياصي تِ دستگاُ تشاي ثثت ًذاسًذ وِ همياس

همياس اًذ.  ّاي هتفاٍتي تشاي ضذت اسائِ وشدُ تٌذي ّا ٍ عثمِ دس ايي ساستا داًطوٌذاى هتفاٍت همياس سَدهٌذ ّستٌذ.

اي اص آى تؼذّا   گاًِ اهشٍصي است. ًسخ91ِ( هثٌاي همياس هتذاٍل 9690، 9691ّاي  سالاسائِ ضذُ تَسظ سيثشي )

( 9601)سيثشي،  MCSِ تِ اختػاس همياس و( Mercalli-Cancani-Sieberg)سيثشي  -واًىاًي -تا ػٌَاى هشوالي

ػٌَاى تا اًگليسي تشگشداًذُ ضذ ٍ تؼذّا ايي همياس تِ صتاى  واستشد داسد. سٍپاًَاحي خٌَب ا سًاهيذُ ضذ ٌَّص د

9) "همياس اغالح ضذُ هشوالي"
MM Scaleتَسظ سيطتش  9623. همياس روش ضذُ دس سال ( دس ارّاى هاًذگاس ضذ

لشاس دادى اسن خَد دس ػٌَاى ًسخِ خذيذ اهتٌاع ٍسصيذ تا تا همياس سيطتش  صگشفت. سيطتش ا هَسد تاصًگشي ولي لشاس

 (9623)همياس هشوالي اغالح ضذُ سال  MM56سگاي صهيٌلشصُ تػادهي ايداد ًطَد ٍ ايي ًسخِ تا ًام هشتَط تِ تض

  اًتطاس يافت.
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( اًتطاس Medvedevهذٍدف )ضخػي تِ ًام تَسظ  MSKتا ػٌَاى  ضذت همياسًَػي ديگش اص ، 9631دس سال 

دف دس سٍسيِ ضىل گشفتِ ذٍٍِ واسّاي لثلي هِ MCS ،MM56ّاي لثلي اص خولِ  يافت. ايي همياس تش اساس همياس

ايي همياس تغَس گستشدُ دس اسٍپا هَسد  همياس تا حذ صيادي دس ايي همياس تَسؼِ يافتِ است. ضذىوي ؼذ وَاست ٍ تُ

تِ ًسخِ ًْايي سسيذ ٍ تِ  9665ايي همياس پس اص چٌذ تاس هَسد اسصياتي لشاس گشفتي، دس سال  استفادُ لشاس گشفت.

EMS98ػٌَاى 
، 9خذٍل  ٍ حتي تيشٍى اسٍپا تسياس هَسد تَخِ لشاس گشفت. ىايي همياس دس دسٍ د.شش ًام پيذا وتغيي 1

 دّذ. هيًحَُ تؼييي ضذت ٍ تَغيف اثشات هطاّذُ ضذُ تَسظ ايي همياس سا ًطاى 

 

 EMS. تَغيف اثشات هطاّذُ ضذُ دس همياس تؼييي ضذت 9 خذٍل

 توصيفي از اثرات مشاهده شده  شدت

I ضَد احساس ًوي ضَد احساس ًوي 
II تَسظ تؼذاد تسياس اًذوي اص هشدم دس حيي استشاحت دس هٌضل احساس  ضَد تٌذست حس هي

 ضَد. هي

III افشاد دس حال استشاحت  ضَد. اي احساس هي ّا تَسظ ػذُ خاًِ ٍىدس ضؼيف

 وٌٌذ. احساس تىاى ٍ ًَساًاتي ضؼيف هي

IV دس فضاي تيشٍى  ضَد. تَسظ ػذُ وثيشي احساس هي اصلدسٍى هٌ ضَد تِ ٍضَح هطاّذُ هي

 لشصًذ. ّا ٍ ظشٍف هي دسّا، پٌدشُ ضَد. اي ون حس هي تَسظ ػذُ

V لَي (Strong)  ضَد. دس فضاي تيشٍى  ّا تمشيثاً تَسظ ّوِ احساس هي هٌضلدسٍى

ّا تِ  ساختواى تشسٌذ. ضَد. افشاد ووي هي اي ون حس هي تَسظ ػذُ

اي حشوت  آيٌذ. اضياء آٍيضاى تِ عَس لاتل هالحظِ استؼاش دس هي

ّا تاص ٍ تستِ  ضًَذ. دسب ٍ پٌدشُ وٌٌذ. اضياء وَچه خاتدا هي هي

 ضًَذ. هي
 

VI ًسساى آسية تمشيثا 

 (Slightly damaging) 

وٌٌذ. تؼذادي اص  تشسٌذ ٍ تِ سوت تيشٍى فشاس هي تؼذاد صيادي هي

ّاي هَيي  اي خفيف هاًٌذ تشن ّاي غيشساصُ آسيةّا دچاس  خاًِ

  .ضًَذ هي ضىل ٍ سيضش لغؼات وَچه گچي ساختواى
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VII سساى آسية 

(damaging) 

وٌٌذ. هثلواى هٌاصل  هي تشسٌذ ٍ تِ سوت تيشٍى فشاس اوثش هشدم هي

ّاي  ساختواى فتٌذ.ا ّا هي ضَد ٍ اوثش اضياء هَخَد دس لفسِ خاتدا هي

چه دس َّاي و هؼوَلي دچاس خساسات هتَسظ اص خولِ تشن

ّا  فشٍافتادى تخطي اص دٍدوص ٍ ّاي گچي ديَاسّا، افتادى لسوت

 ضًَذ. ّاي تضسي هي تش دچاس تشن ّاي لذيوي ضًَذ ٍ ساختواى هي

VIII سساى خيلي آسية 

(Heavily damaging) 

ّا  تؼذاد صيادي اص خاًِ دٌّذ. اوثش هشدم تَاًايي ايستادى سا اص دست هي

ّاي هماٍم  ضًَذ. تؼذاد ووي اص ساختواى ّاي تضسي هي هتحول تشن

ّاي  ضًَذ. دس حاليىِ، ساختواى  هؼوَلي دچاس سيختگي ديَاس هي

 واهل داسًذ.تش احتوال فشٍسيضش  ضؼيف ٍ لذيوي
IX ٍيشاًگش (Destructive) ّاي ضؼيف فشٍ  تؼذاد صيادي اص ساختواى ضَد. ايداد هي تشس ػوَهي

اص خولِ  ّاي هماٍم دچاس خساست سٌگيي سيضًذ. حتي ساختواى هي

 ضًَذ. هي ّا فشٍسيختي ديَاسّا ٍ تخشية تخطي ساصُ
X خيلي ٍيشاًگش 

(Very destructive) 

 سيضًذ. ّاي هماٍم فشٍ هي ساختواىتؼذاد صيادي اص 

XI ِتاس فاخؼ 

(Devastating) 

ّاي تا عشاحي هماٍم  سيضًذ حتي، ساصُ ّاي هماٍم فشٍ هي اوثش ساختواى

 ضًَذ. دس تشاتش صهيٌلشصُ تخشية هي

XII ِتاس واهالً فاخؼ 

(Completely 

devastating) 

 ضًَذ. ّا تخشية هي تمشيثاً تواهي ساصُ

 

 

  (MMمركالياصالحشده)مقياس

اص آًدا وِ ايي همياس، يه همياس تسياس هتذٍال دس تياى ضذت صهيٌلشصُ است دس صيش تِ ًحَُ تؼييي ضذت ٍ 

 ضَد. تَغيف اثشات هطاّذُ ضذُ تَسظ ايي همياس پشداختِ هي
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 هشوالي. تَغيف اثشات هطاّذُ ضذُ دس همياس تؼييي ضذت 1 خذٍل

 مشاهده شدهتوصيفي از اثرات  شدت

I ضَد احساس ًوي 

II ِضَد ّا احساس هي   ّاي فَلاًي ساختواى تَسظ افشاد دس حال استشاحت دس عثم 

III ّايي هطاتِ  آيٌذ. لشصُ ضَد. اضياء آٍيضاى تِ حشوت دس هي ّا احساس هي دسٍى ساختواى

ضشٍع ٍ ضَد.  آيذ احساس هي تَخَد هي ّاي سثه واهيَىزضتي گّايي وِ دس ٌّگام  لشصُ

 ضَد. هطخع هيلشصش پاياى 

IV ّاي  واهيَىزضتي گّايي وِ دس ٌّگام  ّايي هطاتِ لشصُ لشصُ .آيٌذ اضياء آٍيضاى تِ حشوت دس هي

. احساسي ضثيِ خَسدى يه تَج سٌگيي تِ ديَاس ضَد احساس هي ،آيذ تَخَد هي سٌگيي

لشصًذ. ظشٍف سفالي وٌاس ّن چيذُ ضذُ تْن  دسّا هيّا، ظشٍف ٍ  آيذ. پٌدشُ تَخَد هي

شخيش ّا خي س، ديَاسّاي چَتي ٍ چاسچَبّاي تاالتش اص ايي همذا وٌٌذ. دس ضذت تشخَسد هي

 وٌٌذ. هي

V اًذ اص  ضَد. وساًي وِ خَاتيذُ خْت لشصش هطخع هي ضَد. دس فضاي تيشٍى احساس هي

هذُ ٍ يا اص ظشف خاسج خَاٌّذ ضذ. دسّا تاص ّا تِ حشوت دسآ پشًذ. هايغ داخل ظشف خَاب هي

ايستٌذ ٍ دٍتاسُ ضشٍع تِ  تِ عَس هتٌاٍب اص واس تاص هيداس  ّاي پاًذٍل ضًَذ. ساػت ٍ تستِ هي

 وٌٌذ. حشوت هي

VI وٌٌذ.  تشسٌذ ٍ تِ سوت تيشٍى فشاس هي دم هيشضَد. خيلي اص ه صهيٌلشصُ تَسظ ّوِ احساس هي

اص سٍي  اتلَّاضىٌٌذ. ت اي هي ّا ٍ ظشٍف ضيطِ ٌدشُپضَد.  ساُ سفتي افشاد تا هطىل هَاخِ هي

ّاي گچي ضؼيف  . لسوتضًَذ ٍ يا ٍاطگَى هيّا خاتدا  افتٌذ. هثلواى ديَاس پاييي هي

وَچه هذاسس ٍ وليساّا تِ غذا دس ّاي  . ًالَسداسًذ تشن تشهي Dٍ تٌاّاي ًَع  ّا ساختواى

 لشصًذ. ّا هي ّا ٍ تَتِ آيٌذ. دسخت هي

VII ضَد. هثلواى ضىستِ  تَسظ هَتَسسَاساى احساس هيصهيٌلشصُ  ضَد.  ايستادى تسياس هطىل هي

ٍاسد  Dآسية خذي تِ تٌاّاي ًَع  ضىٌٌذ. ّا هي ّاي سٍي سمف ساختواى ضًَذ. دٍدوص هي

ّا، آخشّا ٍ  گچ ساختواىآيذ.  تَخَد هي Cس تٌاّاي ًَع ّاي وَچىي د ضَد ٍ تشن هي

ّاي وَچه دس اهتذاد  ضًَذ. ساًص آلَد هي ّا گل آبوٌٌذ.  ّا ضشٍع تِ سيضش هي واضي

 آيٌذ. ّاي تضسي تِ غذا دس هي دّذ. ًالَس اي سخ هي سَاحل هاسِ

VIII تٌاّاي ًَع ضَد.  ّا اص دست ساًٌذگاى تمشيثاً خاسج هي وٌتشل هاضييC تيٌٌذ.  آسية خذي هي
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ّا  فشٍيضش تخطي اص ساختواىضَد.  ّيچ آسيثي ٍاسد ًوي Aٍ تِ ًَع  Bآسية ووتشي تِ ًَع 

افتذ. چاسچَب هٌاصل  ّا، آثاس تاسيخي اتفاق هي ّا، تشج افتذ. پيچص ٍ يا افتادى دٍدوص اتفاق هي

ّا ٍ  ضىٌٌذ. دهاي آب چاُ وٌذ. ضاخِ دسختاى هي تش سٍي پي ساختواى ضشٍع تِ حشوت هي

 وٌذ. ّا تغييش هي چطوِ

IX تٌاّاي ًَع آيذ.  تشس ػوَهي تِ ٍخَد هيD ضَد. ًَع  واهالً ٍيشاى هيC  دچاس آسية خيلي

ّا  هتحول آسية خذي تِ پي ساختواى Bضًَذ )گاّاً فشٍسيضش واهل( ٍ ًَع  سٌگيي هي

ضَد.  ات صيادي تِ هخاصى ٍاسد هيضًَذ. خساس ّا اص پي خذا هي چاسچَب ساختواىضَد.  هي

 ضَد.  ّاي تضسي دس صهيي ديذُ هي ضىٌٌذ. ضىاف ّاي صيشصهيٌي هي لَلِ

X ّا  ّاي چَتي خيلي هماٍم ٍ پل ضًَذ. تؼذاد صيادي اص ساصُ ّا ٍ پي آًْا خشاب هي اوثش ساختواى

افتذ. آب  اتفاق هيّاي تضسي  لغضش ضَد. صهيي سًٍذ. خساست صيادي تِ سذّا ٍاسد هي اص تيي هي

 ضًَذ. آّي ووي خن هي ّاي ساُ ضَد. سيل ّا خاسج ٍ خاسي هي اص واًال

XI ّاي صيشصهيٌي ضىستِ ضذُ ٍ واسايي خَد  ضًَذ. تواهي خظ لَلِ ضذيذاً خن هي آّي ّاي ساُ سيل

 دٌّذ. سا اص دست هي

XII ضًَذ. ياء تِ َّا پشتاب هيضًَذ. اض ّاي تضسي سٌگي خاتدا هي افتذ. تَدُ تخشية ولي اتفاق هي 

 

هخػَغاً دس ساستاي خاًثي تا استفادُ  ّا، تمَيت ضذُ دس ديَاسچيي هشغَب7 ساختِ ضذُ تَسظ ًيشٍي واس هدشب، استفادُ اص سيواى Aتٌاّاي ًَع 

 اص تتي ٍ فَالد.

ّا، تمَيت ضذُ ٍلي عشاحي دس خضئيات تشاي هماٍهت  دس ديَاسچيي هشغَبساختِ ضذُ تَسظ ًيشٍي واس هدشب، استفادُ اص سيواى B 7تٌاّاي ًَع 

 دس تشاتش ًيشٍّاي افمي اًدام ًطذُ است.

ساصي ٍ عشاحي تشاي هماٍهت دس تشاتش  ّيچگًَِ هماٍمتذٍى ساختِ ضذُ تَسظ ًيشٍي واس هؼوَلي ٍ سيواى تا ويفيت هتَسظ.  C7تٌاّاي ًَع 

 .ًيشٍّاي تشضي

 ساختِ ضذُ اص هَاد ساختواًي ضؼيف هاًٌذ خطت، سيواى ضؼيف، تسياس ضؼيف دس ساستاي افمي. D7تٌاّاي ًَع 
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