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سومين كنفرانس فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

1396آذرماه 30و 29



کرمانشاه–آبانماه سرپل ذهاب 21زلزله 

7/3با بزرگای 

دکترساسان عشقی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

سومین کنفرانس سالیانه فارغ التحصیالن شریف

1396آذرماه 
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مراسم چهلمين روز جان باختگان حادثه زلزله محله فوالدی  
راس 96/9/30شهرستان سرپل ذهاب در روز پنجشنبه مورخه 

بعدازظهر برگزارمي گردد۴لغايت 2/30ساعت 

(ع)محله فوالدی هيئت سيدالشهدا:مکان



“Earthquake effects on structures 

systematically bring out the mistakes made in 

analysis, design, and construction, 
even the minutest mistakes.”

Nathan M. Newmark and Emilio Rosenblueth (1971), 

Fundamentals of Earthquake Engineering, Prentice- Hall. 

مقدمه



تهیه شده توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله–نقشه گسلهای فعال ایران 



آبان  21شامگاه يکشنبه :زمان وقوع زلزله
(به وقت محلي)دقيقه ۴8و 21در ساعت 1396
(  mb)در مقياس امواج پيکری7.3: بزرگا 

كيلومتری  ۴3كيلومتری ازگله و 5: محل وقوع
كرمانشاهشمال سر پل ذهاب استان 

۴/5–1/9پيشلرزه با بزرگای بين 3: پيش لرزه 
تا ) ۴/7-1/8پس لرزه با بزرگای 685: پس لرزه

(صبح7ساعت 96/8/30تاريخ 

مشخصات کلی زلزله

درجه ۴5.89جغرافيايي طول : رومركز رويداد اصلي
*درجه شمالي3۴.85شرقي و عرض جغرافيايي 







دژشاهيندرايستگاه رکورد ثبت شده 

BHRC



کرند غربدرايستگاه رکورد ثبت شده 

BHRC



آمار رسمي تعداد كشته  
شدگان زلزله سرپل ذهاب

(1396/9/26تا تاريخ)



 958آوريل )هجری شمسي 337ارديبهشت ماه 10-فروردين ماه12 زمين لرزه
حلوان( ميالدی

 ای حلوان، سرپل ذهاب کنونی را ویران کرد و بسیاری را در جبال  لرزههجری قمری زمین347در سال
ل  های نخست سازمین لرزه که در بغداد حس شد و پسلرزه های آن که به تناوب در سرتاسر ماه. کشت

در مقیاس امواج  6.4بزرگای زمین لرزه ی اصلی . ادامه داشت، بر منابع آب زیرزمینی در زاگرس اثر گذاشت
.استبرآورد شده ( MS)سطحی 



  حلوان( میالدی1150آوریل 1)هجری شمسی 529ماه فروردین12زمین لرزه

 ر  روی داد وسبب دگرریختی های زمین د( ذهاب کنونیسرپل )زمین لرزه ی ویرانگری منطقه ی حلوان
ین لرزه  در بغداد زم. رباط بهروزی ویران شد و شمار زیادی از کوچ تشینان ترکمن کشته شدند. کوه ها شد

ی به شدت حس شد و زمین به هنگام جنبش چندبار شکل امواج به خود گرفت و باعث ترک خوردن برخ
برآورد شده است  ( MS)مقیاس امواج سطحی در 5.9بزرگای این زمین لرزه . دیوارها شد

 (تاریخ زمین لرزه های ایران، ترجمه ابوالسن رده1982آمبرسیز و ملویل، : مرجع ،   .)



کشیدگی و جمع شدن رسوبات

چین خوردگی متراکم و گسلش

1980جکسون  یییییییییی



ایران2800نقشه خطر نسبی آیین نامه 











پانورامای محله ترابی شهر سرپل ذهاب







!کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها


