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 چکیده 

زلزله طبس به تاريخ  مهم،  لرزهزلزله برای سه زمینفرضی میزان زمان هشدار در يك سامانه هشدار سريع   در اين مقاله،
و زلزله   ۷.۶با بزرگای گشتاوری    ۶9خرداد    31رودبار به تاريخ  -، زلزله منجیل۷.4با بزرگای گشتاوری    5۷شهريور    25

اند، مورد بررسی قرار گرفته است تا  سارات فراوانی داشتهکه تلفات و خ  ۷.3با بزرگای    9۶ابان    21کرمانشاه به تاريخ  
به منظور کاهش میزان خسارات و تلفات انسانی ارزيابی شود. هدف سیستم هشدار    ای  سامانه   میزان مفید بودن چنین  

فاده  است. اساس کار سامانه هشدار سريع، است  لرزه  زمینرويداد  سريع، کاهش خسارات اقتصادی و اجتماعی  در هنگام  
ثانیه اولیه موج پرسرعتاز اطالعات  به مناطق تحت Pهای  اعالم هشدار  لرزه و سپس  بزرگا و رومرکز زمین   ، تخمین 

باشد. در اين مطالعه، با فرض وجود يك سیستم هشدار  می  ، قبل از رسیدن امواج مخربالشعاع در کمترين زمان ممکن
 در اين مناطق ارزيابی شد.  ای سامانه چنین ی مهم ايران میزان کارآمدی آل برای اين سه زمین لرزهسريع ايده

 

 لرزه، طبس، منجیل، کرمانشاه، زمان هشدار سامانه هشدار سريع زمینهای کلیدی: واژه
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Abstract 

In this study, we examine warning times provided by a hypothetical earthquake early warning 

system (EEWS) for three destructive past earthquakes of Iran, namely, 1978 M 7.6 Tabas 

earthquake, 1990 M 7.3 Manjil-Rudbar and 2017 M 7.4 in Kermanshah province.. The main goal 

of Earthquake early warning systems is to decrease economic and social damages. The EEWS 

use the first few seconds of high-velocity P-wave and estimates the magnitude and epicenter of 

earthquake in the possible shortest time before the arrival of destructive waves. In this study, we 

examine the usefulness of hypothetical  EEWS, assuming their presence at the time of occurrence 

of these three earthquakes by evaluating the warning times available to the population centers 

around the epicenter. 
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 مقدمه      1

يکی از راه هايی که  لرزه در ايران،  با توجه به میزان تلفات و خسارات ناشی از زمینايران، کشوری زلزله خیز است و  

برای    مطالعات  به اين منظور انجام    است.  ی هشدار سريع  ها  سامانهمیتوان برای کاهش ريسك به کار برد، استفاده از  

از اهمیت  زمینلرزهکشور به منظور کاهش ريسك ناشی از  بررسی میزان کارايی چینین سامانه هايی در مناطق مختلف 

با    Pاستفاده از اطالعات اولیه موج پرسرعت    بر مبنای  ی هشدار سريع زلزله  ها  سامانهار  بااليی برخوردار است. اساس ک

لرزه را تخمین زده و قدرت تخريب کم، در مدت زمان کوتاه و قبل از رسیدن امواج مخرب، رومرکز و میزان بزرگی زمین

اولیه هشدار    دهيا  شود.تاثیر هشدار داده میخیزی به نواحی تحت  در صورت لزوم با توجه به حساسیت منطقه از نظر لرزه

و   . اما حدود دو دهه است که ابزار الزم(1۸۶۸کوپر،  توسط کوپر مطرح شده است )  یک یاز زمان ارتباطات الکترون  سريع

به طور (.  1995؛ اسپینوزا و همکاران،    19۸۸)ناکامورا،  اند  افتهيتوسعه    روش های تحلیل برای تحقق چنین سامانه ای

شده است که توسط    دهيد  لزلهز  عيهشدار سر  ستمیدر توسعه و استفاده از س   یعيشتاب سر  ری سال اخ  چندص در  خا

به   یجامعه زلزله شناس  لیلرزه و تحل  نیاز خطر زم  یآگاه  ل،یتحل  یتوسعه روش ها  ،یلرزه نگار  یهاشبکه   یتوسعه 

است   قیدر حال تحق  ی کماکان موضوع   عيسر  هشدار (.  2۰۰9)آلن و همکاران،  کار صورت گرفته است   نيکاهش خطر، ا

  ه، یترک  ا، یتاليا  یکشورها  است.  یاجرا و بهره بردار  ی در مرحله  ك يو مکز  ی رومان  وان،يتا   کا، يژاپن، آمر  یو در کشورها

 .هستند آزمايشی هاینمونه یاجرا اندازی وعه، راهدر حال مطال یجنوب یکرهو  نیچ س،یسوئ

های گذشته و فرض وجود يك سیستم هشدار سريع بهینه، میزان کارآمدی و  ی زلزلهدر اين مقاله با توجه به تجربه

مورد ارزيابی قرار گرفته است. ما در اين مقاله پاسخ خواهیم داد که آيا وجود سیستم هشدار سريع    اهمیت اين سامانه

رودبار و طبس به منظور کاهش تلفات و خسارات می توانست کمك کننده  -نجیلی مهم کرمانشاه، مبرای سه زلزله

کدام  و  باشد؟ با توجه به اطالعات جمعیتی، برای کشته شدگان، چه میزان زمان هشدار برای واکنش برآورد شده است

 . شهرها و نواحی در منطقه ی کور)زمان هشدار صفر( قرار میگیرند

 

 روش تحقیق      2

لرزه تا توان به فاصله مرکز زمیندر میزان زمان هشدار در يك سامانه هشدار سريع تاثیرگذارند که می  عوامل متعددی

-های ارتباطی و همچینن الگوريتمنگاری، تاخیرهای موجود در زيرساختهای لرزهسايت مورد نظر، تعداد و آرايش ايستگاه

تحقیق با فرض وجود يك شبکه لرزه نگاری با آرايش بهینه در منطقه و ای محاسباتی مورد استفاده اشاره کرد. در اين ه

لرزه از شهرهايی که آمار کشته با فرض استفاده از بهترين الگوريتم های موجود، با توجه به دانستن فاصله مرکز زمین

يك از اين شهرها  لرزه های ذکر شده موجود است، میزان زمان هشدار تخمین زده شده و برای هر های آنها در زمین

( برای 2۰2۰جوان،    از مدل سرعتی پوسته )موقری و میزان زمان هشدار سامانه فرضی محاسبه شده است. در اين مطالعه

ها به مرکز، پردازش و  استفاده شده و همچنین زمان الزم برای ارسال داده   Sو    Pبه دست آورد اختالف زمان رسید موج  

ها پرداخته شده است عبارتند  زمین لرزه هايی که در اين مطالعه به آن  ظر گرفته شده است.ثانیه ثابت در ن  5اعالم هشدار  

 از : 

رخ داد. تلفات    ۷.4  در ساعت هفت و پنج دقیقه عصر به وقت محلی با بزرگای   135۷شهريور سال    25زلزله طبس  .  ۱

کی کريت واقع بود و خرابی ها از ديهوک در  لرزه حدود بیست هزار نفر اعالم شد. کانون زلزله در نزديجانی اين زمین

شدگان از گزارش مرکز آمار به تفکیك شهر جنوب شرق تا اصفهك و سپس خود طبس گسترش می يافت. تعداد کشته

 لرزه اطالعات کاملی در دست نیست. حال به علت قديمی بودن زمین، با اينمورد بررسی قرار گرفته

رخ داد.    ۷.۶  با بزرگایسی دقیقه بامداد به وقت محلی  در ساعت    13۶9رداد سال  خ  31رودبار روز  -زلزله منجیل.   2

ی طارم و تا شعاع صد کیلومتری باعث خسارات شهرستان رودبار، روستاهای تابعه و شمال غرب استان زنجان در ناحیه

ار واحد مسکونی جمعیتی بالغ  نفر اعالم شده و با تخريب صدهز  3۷۰۰۰جانی و مالی فراوانی شد. تلفات اين زلزله حدود  

از استان تهران، گیالن، آذربايجان  4۰۰۰۰۰بر   شرقی، مرکزی، زنجان،  نفر بی خانمان برجای گذاشت. مناطق وسیعی 
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-همدان، مازندران، سمنان و شهرهايی از قبیل الهیجان، رودسر، لنگرود، آستانه اشرفیه، تنکابن، سراب، اردبیل، مشکین

شهر، شهمیرزاد، رشت و روستاهای رودبار، الموت، طالقان، فیروزکوه، مهدی-اطراف محور قزوينهای  شهر، کرج، شهرک

ها شهر و روستای ديگر رار به لرزه درآورد و بسیاری از اين مناطق را با خاک يکسان کرد و تلفات بی  زهرا و دهبوئین

 تفکیك شهرها اطالعاتی در دست نیست. ی منجیل بهشماری بر جای گذاشت. از آمار کشته شدگان در اثر زلزله

مقیاس بزرگای   در  ۷.3  به وقت محلی با بزرگی   4۸:21  در ساعت  139۶آبان    21زمین لرزه ازگله کرمانشاه يکشنبه  .  3

  ها کشته   تعداد  ايران  در.  داد  رخ عراق حلبچه کیلومتری جنوب غربی شهر  32  در ،عراق   و مرز ايران در نزديکی  گشتاوری

  5)  زلهزل  کانون  به  شهر  تريننزديك  ازگله خانمان شدند. شهرنفر بی  ۷۰۰۰۰است  و حدود  نفر اعالم شده  ۶2۰  حدود

کیلومتر بوده که به علت عمق کم و مدت زياد در کل منطقه شمال غرب کشور احساس    11 عمق زمین لرزه  کیلومتر( بود.

 شد. 

 گیری نتیجه      3

دهنده  لرزه رسم شده است و نشانی پربندهای زمانی هشدار برای سه زمیننقشه با فرض استفاده از سامانه هشدار سريع  

 لرزه برای شهرهای تحت تاثیر است. ی مقدار زمان واکنش به هشدار اعالم زمین

 
 ی پربند زمان هشدار برای زلزله طبس . نقشه۱شکل 
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 آمار کشته شدگان زلزله طبس. ۱جدول

 
ی شود که کريت و طبس و اصفهك در منطقههشدار برای زلزله طبس، مشخص میزمان  ی پربند  با بررسی نقشه

ثانیه زمان هشدار   24ثانیه و حلوان حدود    13کور که زمان هشدار صفر است قرار گرفته اند ولی برای فردوس حدود  
به کاهش ريسك و کم کردن تلفات  لرزه با وجود سامانه هشدار  در اين زمینه  دهد کمفید خواهیم داشت و نشان می 

نفر بوده است که با فرض استفاده از سیستم هشدار   45به طور دقیق، تعداد کشته شدگان فردوس و حلوان    شد. کمك می
 سريع، زمان کافی برای عکس العمل به هشدار برای اين افراد وجود داشت.

 
 ی پربند زمان هشدار برای زلزله منجیل . نقشه۲شکل 

 
زلزله بودن شهرها در شمال کشوردر  نزديك  و  تراکم جمعیتی  به  توجه  با  تای منجیل  میزان جمعیت تحت  ثیر ، 

ی هشدار صفر قرار گرفته اند و  سرا، فومن و رشت در محدودهلرزه به وضوح مشهود است. منجیل، رودبار، صومعهزمین

 زلزله طبس 

شهرستان یا   جوخواه  کریت طبس  حلوان  اصفهک  دیهوک  فردوس 
 دهستان

نفر  ۱۵۱۳ نفر  ۳۶۶۲ نفر ۲۷ نفر ۸۲ نفر ۱۱۱ نفر ۱۸  کشته شدگان  نفر ۳۹ 

 زمان هشدار  ثانیه  ۱ ثانیه ۰ ثانیه ۰ ثانیه ۲۴ ثانیه ۰ ثانیه ۲ ثانیه ۱۳

۱۱۵ 
 کیلومتر

کیلومتر ۳۰ ۳۸ کیلومتر ۷۸  کیلومتر ۸  کیلومتر ۱۲  کیلومتر ۲۳    از فاصله  
 رومرکز 
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به علت در ثانیه متغیر است.    1۸ثانیه تا    3برای ساير شهرهايی که تلفات و خسارات فراوان داشته اند، زمان هشدار بین  
اما لرزه، نمیدسترس نبودن اطالعات تلفات در اين زمین توان به طور دقیق و با جزيیات کاهش تلفات را تخمین زد 

لرزه بسیار زياد بوده است و برای تعداد زيادی  ی حائز اهمیت اين است که میزان جمعیت تحت تاثیر در اين زمیننکته
 لرزه زمان کافی برای واکنش به هشدار وجود دارد.از شهرهای تحت تاثیر زمین

 
 ی پربند زمان هشدار برای زلزله ازگله کرمانشاه نقشه. ۳شکل 

 
 امار کشته شدگان زلزله کرمانشاه   .۳جدول

 

 
 
 
 

 زلزله کرمانشاه 

ثالث   صحنه  کرمانشاه
 باباجانی 

اسالم آباد   کرند غرب  قصرشیرین  جوانرود 
 غرب 

 شهرستان سرپل ذهاب 

 کشته شدگان  نفر ۳۱۷ نفر ۲۳  نفر ۱۴  نفر ۲۸  نفر  ۳  نفر ۱۵  نفر  ۳  نفر ۲۷ 

 زمان هشدار  ثانیه ۲ ثانیه ۸ ثانیه ۴ ثانیه ۱ ثانیه ۳ ثانیه ۰  ثانیه ۱۸ ثانیه ۱۲

۱۲۱ 
 کیلومتر

۱۶۸ 
 کیلومتر

کیلومتر ۲۵ کیلومتر ۵۴  کیلومتر ۴۷  کیلومتر ۶۹  کیلومتر ۹۹  کیلومتر ۴۸    از  فاصله 
 رومرکز 



1254 
 

زلزله ازگلهبرای  نقشه  ی  ارزيابی  با  هشدار  نیز  زمان  محدودهشهرستان  ی  در  باباجانی  برای ثالث  است،  کور  ی 
که برای واکنش مردم، خیلی کوتاه است و چندان ثانیه است    3تا    2قصرشیرين و سرپل ذهاب نیز زمان هشدار بین  

،به طور مشخص برای کرند غرب،  متفاوت استثانیه    1۸تا    4برای ساير شهرها زمان واکنش به هشدار از  کارآمد نیست.  
ی هشدار سريع، زمان واکنش به  نفر است با فرض سامانه  ۶۷آباد غرب،صحنه و کرمانشاه که جمع کشته شدگان  اسالم

   .لرزه کمك شودهشدار می توانست کارآمد و مفید باشد و به کم شدن تلفات زمین
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