２０１７年１１月１９日
イラン・イラク地震関連情報メモ（新日鐵住金・菅野）
１１月１３日（月）～１１月１８日（土）までテヘランとアモール（テヘラン北東側のカスピ海
沿岸の都市）に大学関係者との交流ならびに国際会議への出席のために滞在。地震発生の翌日に
入国したため、一定の地震に関する情報はあったものの、多分日本で得られている情報と大きな
差はないのではないかと思われます。以下には、現地での大学の先生や当社ドバイ駐在の社員、
日本の商社の方などから得られた情報を列挙します。
 地震の情報：
 以下のサイトに掲載されているが、ペルシャ語がメイン。
（ペルシャ語）http://www.iiees.ac.ir/fa/
・ファイルをダウンロード可。地震情報と現地の被災状況の写真あり。
（英語）http://www.iiees.ac.ir/en/recentevents/
・直近の地震（余震）情報。
 主要都市での地震の揺れ：
 テヘランではほとんど感じず。ただし、遠く離れたドバイでは揺れを感じた人もいたと
のこと（⾧周期地震動の影響か）。テヘランでは、今回の地震で多くの人が亡くなり、未
だ不明者も多くいるとの情報はあったものの、大きな騒ぎになっている状況ではなかっ
た。
 Kermanshah 州での被害状況：

 Iran Daily Nov. 16, 2017:
http://www.iran-daily.com/News/204446.html
 Tehran Times Nov.14, 2017:
http://www.tehrantimes.com/photo/418485/Kermanshah-quaketragedy-altruism-hope
 被害の多くは組積造。ＲＣ構造の模様。比較的新しく建設（5～6 年前？）されたＲＣ
共同住宅も深刻な被害を受けた様子。このＲＣ共同住宅は、前政権時代に国民の生活
向上のために急遽建設され、国のチェックなしに完成したもの。後述する国際会議で
の冒頭の大統領アドバイザー挨拶でも言及されていた。このため、新しい住宅を購入
した現地の人々は、前政権に対する強い不満を持っているとのこと。
 国際会議での大統領最高顧問（Dr. Torkan）挨拶（11 月 15 日）
：
 Dr. Torkan の経歴：


政府機関の Teheran Construction Engineering Organization の⾧を３年ほど務め、
現在はローハニ大統領の最高顧問（http://icceconf.ir/cnf/organization?lang=en）
。
イランでは相当有名な方との現地大学の先生の談。

 発言内容（注：発言はペルシャ語ゆえに通訳の過程で誤りがある可能性あり）
：


イランはこの 100 年で 8000 人が地震の被害で亡くなっている。マグニチュード 6.5
以上の地震が 18 回発生している。



60 年前はマグニチュード 9.6 の地震で 4000 人が亡くなった。



先週の地震ではマグニチュード 7.3 で 200 人近くの被害が出ている。同じ地震がテ
ヘランで発生すれば甚大な被害が発生するものと予想される。



地震は発生することを前提に、Civil Engineers が主体となって日々準備をし、被害
を防がなければならない。



ビルを建てるにあたっては、ビルディングコードに従ってコンサルが設計した図面
を政府が承認し、その図面に沿って施工されねばならない。



施主にとっては正規のプロセスに従い、品質が保証されたビルを建設するという認
識が重要。



今回の地震で被害を受けたビルは正規の手続きを経ないで建設されているものが大
半である。その点から考えると今回の被害は、そういった状況を許した政府の責任
（自分自身の責任）と思っている。

 被災地の直近状況：


１１月１６日（木）時点では、現地は未だかなり混乱しており、国の救出隊が作業している
状況。イランでは非常に有名なアメリカ・ロス在住の Mark Grigorian 氏*1 も国際会議に出席
しており、会議の後に被災地の視察を予定していたが、いまだ安全などの問題も多くあると
の情報があっため、急遽取りやめたとのこと。混乱が続いている状況。
＊１：Mark Grigorian 氏：
イランの Sharif University の Civil の設立者
http://icceconf.ir/page_1019_en.html
https://www.researchgate.net/profile/Mark_Grigorian

 イラン（テヘラン）での地震対策動向：
 一千万人以上の人口を抱えるテヘランでの地震被害軽減を目指して、建築の鉄骨化が進
んでいる。ただし、いまだ組積造、古いＲＣ造や鉄骨造が残っており、その補強対策が
重要な課題と想定される（私見）。
 鉄骨造は、日本と同様なボックス柱、二方向ラーメンであるが、接合部は多様なディテ
ールが採用。設計の基本はＡＩＳＣ。日本の耐震設計に強い興味を持っているが、英語
化されていなためアクセスできないとのコメントあり。
 関連資料：
主に以下の先生の助力を得て入手した資料を本メモの後ろに添付。必要であれば直接コンタ
クトして頂きたく。
Iman Mansouri, Assistant Professor
Dept. of Civil Engineering
Birjand University of Technology
P.O. Box 97175-569, Birjand, Iran
E-mail: mansouri@birjandut.ac.ir<mailto:imansouri@eng.uk.ac.ir>
Alternate E-mail: im_pce@yahoo.com<mailto:im_pce@yahoo.com>
Homepage: https://scholar.google.com/citations?user=egUvWsoAAAAJ&hl=en
以上
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گزارش مقدماتی زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش دوم)
آرش اسالمی ،علی محمودی کوهی ،مسعود تقابنی ،ابوالفضل کميزی

 -2معرفی رویداد
در ساعت  12و  84دقیقه (بهوقت محلی) روز  12آبانماه  2316هجریشمسی ،مطابق باا سااعت  24و  24دقیقاه (باهوقات
جهانی) روز  21نوامبر  1027میالدی زمینلرزهای با بزرگای  7/3در مقیاا

اماوا پیکاری( )mbدر  5کیلاومرری ازگلاه و 83

کیلومرری شمال سرپل ذهاب اسران کرمانشاه ،مارز اراران و عارا باهوقاو پیوسات (شاکل  .)2رومرکاز اران روراداد براساا
لرزهنگاشتهای ثبت شده در مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن پژوهشگاه در مخرصات  38/44درجه عار

شامالی و 85/48

درجه طول خاوری قرار دارد .نظر به ارنکه تمرکز خرابیهای ارن زمین لرزه شهر سرپل ذهاب میباشد ،اسم گازار

از ازگلاه باه

سرپل ذهاب تغییر رافره است.

باند پهن پژوهشگاه .همچنین پیشلرزهها این زمینلرزه (دوایر آبی رنگ) و پسلرزههای (دوایر سبز رنگ) تا ساعت  11ظهر روز 31/08/19
در شکل نشان داده شده است (پیشلرزهها و پسلرزهها بر گرفته از مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران).

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

شکل ( :)1موقعیت مرکز سطحی زمینلرزه  11آبانماه  ،1931سرپل ذهاب (ستاره قرمزرنگ) ،مطابق با مکانیابی مرکز ملی شبکه لرزهنگاری
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بر اسا

گزار

مرکز لرزهنگاری کشوری ،موسسه ژئوفیزرک دانشگاه تهران ارن زمینلرزه دارای  3پیشلرزه باا بزرگاای باین

 2/1-8/5و دارای  124پسلرزه با بزرگای ( 2/4-8/7تا تاررخ  16/04/13تاا سااعت  21ظهار) مایباشاد (شاکل  .)2کاانون اران
زمینلرزه در  26کیلومرری گسل زاگر

مرتفع و  15کیلومرری گسل جبهه کوهسران زاگر

قرار دارد (شکل .)1مطابق با نقشه

تهیه شده ،کانون زمینلرزه  12آبانماه  2316با بزرگای گشراوری  7/3در فاصله حدود  87کیلومرری شامال قصارشایررن و 83
کیلومرری شمال سرپل ذهاب واقع میگردد .توزرع زمینلرزههای دسرگاهی در گسرره مهلرزهای زمینلرزه فو  ،داللت بار ساابقه
فعالیت لرزهای کم دارد .بجز زمینلرزههای مشاهده شده در فاصله حدود  15کیلومرری جنوب قصرشیررن که مرتبط با وقو فو
زمینلرزههای شهرسران قصرشیررن در آذرماه  2311است .عمال فعالیت لرزهای قابلتوجهی در منطقه مشاهده نمیگردد.

پژوهشگاه ،و زمینلرزههای گذشته را نشان میدهد.
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شکل ( :)1نقشه گسل های منطقه که بر روی آن مرکز سطحی زمینلرزه اخیر مطابق با مکانیابی مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن
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مطابق با نقشه گسل های فعال کشور (حسامی و همکاران ،)2312 ،رورداد زمینلرزه اخیر در مجاورت شاهر ازگلاه مایتواناد
مرتبط با جنباری گسل پیشانی کوهسران ( )MFFباشد .وقو زمینلرزه با بزرگاای  7/3در اران بخاا از زاگار  ،تقررباا پدراده
نادری محسوب میگردد .احرمال وقو زمینلرزههای با بزرگای بااالی  7زاگار  ،بجاز در راسارای گسال عهاد حاگار زاگار
( )MRFمطابق با نظر قالب محققین علوم زمین خیلی کم در نظر گرفره میشد .مراکز مخرلف لرزهنگاری سازوکاار اران گسال را
راندگی با شیب کم و همراه با رک مولفه کوچک راسرالغز راستبُر تعیین کردهاند (شکل .)3
مدت ارن زمینلرزه حدود  30ثانیه طول کشید .ارن زمینلرزه در اغلب اسرانهای کشور بهخصوص منااطق غربای و مرکازی
کشور تا ساخرمانهای بلند شه ر تهران احسا

شد .همچنین در بعضی کشورهای منطقه نیاز احساا

شاد .شهرساران سارپل

ذهاب ،قصرشیررن ،جوانرود ،ثَالثِ باباجانی و گیالنغرب درگیر حادثه زمینلرزه شدهاند و بیشرررن خسارت را درادهاناد .براساا
اعالم خبرگزاری اررنا در اثر ارن زمین لرزه  830نفر کشره و  7860نفر مجروح شدند (تا تاررخ  13آبان ،2316ساعت  21ظهر).

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

شکل ( :)9سازوکار کانونی زمینلرزه  11آبانماه  1931سرپل ذهاب( برگرفته از سایت .)www.emsc-csem.org
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 -1پيشينه لرزه خيزی منطقه
در بازه  227سال اخیر حدود  354زمینلرزه در گسرره حدود  2درجه در  2درجه اطراف کانون زمینلرزه ثبت شده است
(شکل )8که  12مورد از آنها دارای بزرگای بیشرر و مساوی  5است .ارن نشان دهنده لرزهخیزی نسبرا مروسط منطقه میباشد.

 -9زمين شناسی عمومی استان کرمانشاه
با توجه به دردگاههای گوناگون ،ارران را میتوان به پهنههای اصلی رسوبی  -ساخراری مرعددی تقسیم کرد.
کرمانشاه رکی از اسرانهای باخرری ارران است که با کشور عرا هم مرز است .نشانه های نفری موجود در بخا جنوبی ارن
اسران سبب گردرده تا زمینشناسی ارن اسران برای اکرشافگران نفت جاذبه داشره باشد.

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

شکل ( :)4لرزهخیزی  111ساله اخیر کانون زمینلرزه (اطالعات زمینلرزهها بر گرفته از وبسایت پژوهشگاه).
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از نگاه ژئومورفولوژی ،دو پیکره شمالخاوری و جنوبباخرری اسران ،مورفولوژی رکسانی ندارند .ارتفاعات شمال سیماری
خشن داشره و مورفولوژی آن بیشرر حاصل عملکرد گسلهای راندگی است که به فراوانی در ناحیه حضور دارند .در حالیکه ،در
سارر نواحی مدرون تکاپوی زمینساخری از نو چینخوردگی است ،لذا مورفولوژی آن به شکل تاقدرسها و ناودرسهای موازی با
روند شمالباخرری است.
دادههای زمینشناسی نشان میدهد که بیشرررن بخا اسران کرمانشاه در حوگه رسوبی  -ساخراری زاگر

است لذا گوشه

شمالخاوری آن ورژگیهای زمینشناسی زون سنند  -سیرجان را دارد .بنابرارن گسرره اسران را میتوان به دو زرر پهنه مجزا
تقسیم کرد که مرز بین آنها با گسلهای جوان و لرزهزای مرواررد و صحنه مشخص میشود (پارگاه ملی دادههای علوم زمین).

 -4زمينلرزههای تاریخی
 زمينلرزه  21فروردینماه 21 -اردیبهشتماه  993هجریشمسی (آوریل  359ميالدی) حلوان
در سال  387هجریقمری زمینلرزه ای حلوان ،سرپل ذهاب کنونی را ورران کرد و بسیاری را در جبال کشت .زمینلرزه که
در بغداد حس شد و پسلرزههای آن که به تناوب در سرتاسر ماههای نخست سال ادامه داشت ،بر منابع آب زررزمینی در زاگر
اثر گذاشت .بزرگای زمینلرزهی اصلی  6/8در مقیا

اموا سطحی ( )MSبرآورد شده است (آمبرسیز و ملورل.)2141 ،

 زمينلرزه  21فروردینماه  513هجریشمسی ( 2آوریل  2251ميالدی) حلوان

شد و شمار زرادی از کوچتشینان ترکمن کشره شدند .در بغداد زمینلرزه بهشدت حس شد و زمین بههنگام جنبا چندبار شکل
اموا بهخود گرفت و باعث ترکخوردن برخی دروارها شد .بزرگای ارن زمینلرزه  5/1در مقیا
است (آمبرسیز و ملورل.)2141 ،

اموا سطحی ( )MSبرآورد شده

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

زمینلرزهی وررانگری منطقهی حلوان (سرپل ذهاب) روی داد وسبب دگرررخریهای زمین در کوهها شد .رباط بهروزی ورران
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شهرستانها ،چند ضلعیها :زمینلرزههای تاریخی را نشان میدهند.

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

شکل ( :)5توزیع زمینلرزههای تاریخی استان کرمانشاه و مناطق همجوار آن ،نمادهای ،ستاره :مرکز استان ،مربعهای مشکی رنگ:
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 -5گسلهای منطقه
 گسل زاگرس مرتفع ()High Zagros Fault, HZF
ارن گسل با درازای  2375کیلومرر (بربرران )2115 ،و راسرای شمالباخرر  -جنوبخاور و با شیب بهسوی شمالخاور ،از نو
راندگی میباشد .ارن گسل در طول کمربند زاگر

امرداد دارد (شکل .)1بر اسا

موقعیت فعلی سنگهای پالئوزوئیک در امرداد

ارن گسل ،میزان جابهجاری شاقولی در طول آن بیا از  6کیلومرر تخمین زده میشود (بربرران .)2142 ،بربرران ()2118
زمینلرزههای زرر را به گسل زاگر

مرتفع نسبت داده است:

 زمینلرزه  17آبانماه  605هجریشمسی ( 24نوامبر  2116میالدی) شهر روز با بزرگای برآورد شده  6/8در مقیاسطحی ( )MSو شدت  )VII( 7در مقیا

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه سال  641هجریشمسی ( 2320میالدی) شهر روز با بزرگای برآورد شده  5/3در مقیاشدت  )VII( 7در مقیا

اموا

اموا گشراوری ( )MWو

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه سال  2001هجریشمسی ( 2613میالدی) مرودشت با بزرگای برآورد شده بیا از  5/5در مقیا( )MSو شدت  )VII( 7در مقیا

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه خردادماه  2188هجریشمسی (ژوئن  2465میالدی) دارران با بزرگای برآورد شده  5/1در مقیا( )MWو شدت  )VII( 7در مقیا

اموا گشراوری

اصالح شدهی مرکالی؛

 -زمینلرزه  7اسفندماه  2361هجریشمسی ( 16فورره  2148میالدی) خرامه با بزرگای  5/4در مقیا

اموا گشراوری

اصالح شدهی مرکالی؛

 -زمینلرزه  25آبانماه  2361هجریشمسی ( 6نوامبر  2110میالدی) فور

هرمزگان با بزرگای  5/7در مقیا

اموا سطحی

(.)MS
گسل زاگر

مرتفع جداکننده کمربند راندگی زاگر

در شمالخاوری از کمربند چینخورده ساده در جنوبباخرری

میباشد (بربرران .)2115 ،تصور میشود که نبود زمینلرزهها در زاگر

مرتفع و تمرکز کانونهای سطحی در پهنه چینخورده

ساده زاگر  ،نشاندهنده آن است که دگرشکلی فعال و لرزهخیزی در طول زمان بهسمت جنوب و از زاگر
چینخورده ساده منرقل شده است (واکر( )1006 ،شیخاالسالمی و همکاران.)2311 ،

مرتفع به پهنه

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

( )MWو شدت  )VII( 7در مقیا

اموا سطحی
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 گسل پيشانی (جبهه) کوهستان زاگرس ()Mountain Front Fault, MFF
گسل پیشانی کوهسران زاگر

از پارههای گسلی گوناگون با طولهای مرفاوت  25تا  225کیلومرری تشکیل شده است و

در جمع درازاری در حدود  2350کیلومرر (در محدوده ارران) دارد (بربرران .)2115 ،راسرای کلی ارن گسل ،شمالباخرر-
جنوبخاور با شیب بهسوی شمالخاور است (شکل .)1سازوکار ارن گسل راندگی (فشاری) میباشد (بربرران .)2115 ،شواهد
زمین شناسی نشانگر آن است که جنبا قائم در طول ارن گسل در حدود  6کیلومرر بوده است (بربرران .)2115 ،بهگونهای که
سنگ آهکهای کرتاسه در فرادرواره گسل در حدود  6کیلومرر باال آمدهاند ،در حالیکه پیسنگ کمرر از  2/5کیلومرر جابهجا
شده است (اورسی و همکاران.)1001 ،
گسل پیشانی کوهسران زاگر

( )MFFدر منطقه خورگو به گسل زاگر

ارن ناحیه از گسل  MFFجدا شده و به موازات گسل معکو

زاگر

مرتفع ( )HZFمیپیوندد .در واقع گسل HZFدر

( )MZRFادامه رافره است .ارن گسل نیز همانند گسل

 ZFFبهواسطه جنبا گسل کازرون بهگونه راستبُر و بهمقدار  280-250کیلومرر جابهجا شده است .گسل  MFFبهموازات
گسلهای  ZFFو HZFبوده و همراه آنها به پارینتررن بخا پوسره و به پهنه برشی خمیری مرصل میشود (بربرران.)2115 ،
جنبا شیبلغز و فرارا در راسرای  MFFعامل اصلی برردگی و تغییر پیچ و خم رودخانههاری نظیر کارون است که بسیاری از
توالیهای سنگ بسرر و چینخوردگیها را قطع کردهاند .پارههای گسلی  MFFدر عمق همراه با چینهای نامرقارن در سطح
زمین هسرند و با توجه به ررختشناسی در پله مانند و نبود عوار

توپوگرافی و ررختشناسی در سطح ،هندسه پاره پاره ارن

تکههای در عمق نریجه میشود (بربرران .)2115 ،پارههای گسلی  MFFبا مجموعهای از چینهای پیشروی گسل

(Fault

ارن گسل مرز جنوبباخرری پهنه چینخورده ساده زاگر

و مرز شمالخاوری حوگه پیا ژرفای زاگر

است .به بیان درگر مرز جدارا ارن دو پهنه رسوبی از رکدرگر را تشکیل میدهد .حوگه پیا ژرفای زاگر
جنبا گسل  MFFو فرارا پهنه ساده چین خورده زاگر

را مشخص نموده
در واقع در اثر

شکل گرفره است .فروبار دزفول نیز که بهعنوان رک پهنه مجزا در

نظر گرفره میشود بهواسطه گسلهای فروبار دزفول (لهبری) از شمال ،پهنه گسلهای کازرون و برازجان از خاور و جنوبخاور،
گسل MFFاز شمالباخرر و  ZFFاز سوی جنوبباخرر مرزبندی میشود (بربرران.)2115 ،
بهطور مثال رو مرکز زمینلرزه  832هجریشمسی ( 2051میالدی) با بزرگای برآورد شده  6/4در مقیا

اموا سطحی

( ،)MSزمینلرزه  868هجریشمسی ( 2045/05میالدی) با بزرگای برآورد شده  5/4در مقیا

اموا سطحی ( ،)MSزمینلرزه

 18مهرماه  2161هجریشمسی ( 26اکربر  2443میالدی) با بزرگای برآورد شده  5/4در مقیا

اموا سطحی ( ،)MSزمینلرزه

 18تیرماه  2304هجریشمسی ( 25ژوئیه  2111میالدی) با بزرگای  6/3در مقیا
 2314هجریشمسی ( 21ژانوره  2150میالدی) با بزرگای  5/4در مقیا

اموا پیکری ( ،)mbزمینلرزه  11دیماه

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

 )Propagation Foldsمانند تاقدرس گیسکان همراهند (اورسی و همکاران.)1001 ،

اموا پیکری ( ،)mbزمینلرزه  13آذرماه 2357
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هجریشمسی ( 28دسامبر  2174میالدی) با بزرگای  6/1در مقیا
هجریشمسی ( 5ژانوره  2177میالدی) شمال بندرعبا
مقیا

اموا سطحی ( ،)MSزمینلرزه  25دیماه 2355

با بزرگای  5/5در مقیا

اموا پیکری( )mbوشدت  )VII( 7در

اصالح شدهی مرکالی ( ،)Ioزمینلرزه  1فروردرنماه  2356هجریشمسی ( 12مار

با

 2177میالدی) خورگو بندرعبا

بزرگای  6/7در مقیا

اموا گشراوری ( ،)MWزمینلرزه  20فروردرنماه  2367هجریشمسی ( 30مار

بزرگای  5/1در مقیا

اموا گشراوری ( )MWو زمینلرزه  23آبانماه  2370هجریشمسی ( 8نوامبر  2112میاالدی) با

بازرگای  5/6در مقیا

نسبت داد .سازوکار ژرفی ارن

اموا سطحی ( )MWرا میتوان به گسل پیشانی کوهسران زاگر

 2144میالدی) با

زمینلرزهها بیشرر رک راندگی را با صفحات گرهی موازی با ساخرارهای زمینشناخری و گسل پیشانی کوهسران نشان میدهند
(بربرران.)2115 ،
بربرران ( )2118رورداد زمینلرزههای تاررخی زرر را به گسل پیشانی کوهسران زاگر
 زمینلرزه  22000سال پیا ،سیمره که با بزرگای برآورد شده  7در مقیامقیا

اصالح شدهی مرکالی باعث رورداد ابر زمینلغز

نسبت میدهد:

اموا گشراوری ( )MWو شدت  )IX( 1در

سیمره گردرد؛

 زمینلرزه  1تیرماه  152هجریشمسی ( 11ژوئن  471میالدی) دره شهر با بزرگای برآورد شده  6/7در مقیاگشراوری ( )MWو شدت  )VIII+( 4در مقیا

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه بهار  337هجریشمسی ( 154/08میالدی) سرپل ذهاب با بزرگای برآورد شده  6/3در مقیا( )MWو شدت  )VIII( 4در مقیا

اموا گشراوری

اصالح شدهی مرکالی؛

گشراوری ( )MWو شدت  )VII( 7در مقیا

اصالح شدهی مرکالی؛

 -زمینلرزه بهار  347هجریشمسی ( 2004میالدی) سیراف با بزرگای برآورد شده  6/8در مقیا

-

اموا گشراوری ( )MWو

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه  832هجریشمسی ( 2051میالدی) ارجان با بزرگای برآورد شده  6/7در مقیا( )VIII+در مقیا

اموا

اموا گشراوری ( )MWو شدت 4

اصالح شدهی مرکالی؛

زمینلرزه  868هجریشمسی ( 2045/05میالدی) ارجان با بزرگای برآورد شده  5/7در مقیا
شدت  )VII+( 7در مقیا

اموا گشراوری ( )MWو

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه  21فروردرنماه  511هجریشمسی ( 2آوررل  2250میالدی) حلوان با بزرگای برآورد شده  5/4در مقیاگشراوری ( )MWو شدت  )VII+( 7در مقیا

اصالح شدهی مرکالی؛

اموا

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

 -زمینلرزه  17خردادماه  357هجریشمسی ( 27ژوئن  174میالدی) سیراف با بزرگای برآورد شده  5/3در مقیا

شدت  )VIII( 4در مقیا

اموا
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 زمینلرزه  4اردربهشتماه  554هجریشمسی ( 11آوررل  2271میالدی) اربیل با بزرگای برآورد شده  6/5در مقیاگشراوری ( )MWو شدت  )VIII( 4در مقیا

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه حدود سال  151هجریشمسی ( 2573میالدی) شهرزور با بزرگای با بزرگای برآورد شده  6/4در مقیاگشراوری ( )MWو شدت  )IX( 1در مقیا

اموا

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه سال  2188هجریشمسی ( 2465میالدی) مقام با بزرگای برآورد شده  5/5در مقیاشدت  )VII( 7در مقیا

اموا

اموا گشراوری ( )MWو

اصالح شدهی مرکالی؛

 زمینلرزه  18مهرماه  2161هجریشمسی ( 26اکربر  2443میالدی) کنگان با بزرگای برآورد شده  5/7در مقیاگشراوری ( )MWو شدت  )VII+( 7در مقیا

اموا

اصالح شدهی مرکالی (شیخاالسالمی و همکاران.)2311 ،

 -1تصاویری از خسارات زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه

گزارش زمينلرزه  12آبانماه  ،2931سرپل ذهاب استان کرمانشاه
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Earth Quake hit Kermanshah, Iran

http://www.tehrantimes.com/photo/418485/Kermanshah-quake-tragedy-altruism-hope

SARPOLZAHAB GROUND MOTION
Armin Bebamzadeh, Ph.D.
Earthquake Engineering Research Facility
Department of Civil Engineering, University of British Columbia, Canada

Abstract
This short report shows the response spectra and ground motions time histories during Sarpolzahab
earthquake. All the raw records were obtained from Iran Strong Motion Network by Road, Housing and
Urban Development Research Center (BHRC). A clear near fault effect is observed at Sarpolzahab
station which is reflected in response spectra and time histories.
Introduction
A devastative earthquake occurred on November 12, 2007 near the Iran-Iraq border in northwest Iran
with magnitude, Mw =7.3 at depth of 18km with epicentral Latitude = 34.81 and Longitude = 45.91 3
according to BHRC.
Response Spectra
All ‘raw’ records were obtained from BHRC. The records are first baseline corrected and filtered with a
4th- order Buttersworth bandpass filter from 0.1-25Hz.
Figure 1-a to 1-c shows the pseudo-acceleration, pseudo-velocity, and displacement spectra respectively
at Sarpolzahab station (record number = 7384/01) of the corrected records. Table 1 lists the detail of
Sarpolzahab station according to BHRC. Table 2 shows the maximum peak ground acceleration of raw
data. The corrected peak ground acceleration, velocity, displacement, and significant duration are shown
in Table 3.
Figure 1-a compares Sarpolzahab station spectra with design spectrum at the region. The design spectrum
was obtained from Iranian Code for Practice for Seismic Resistant Design of Buildings (Standard No.
2800, 4th Edition). According to the Iranian Code, ‘High Seismicity region’ with PGA = 0.3g and Soil
Type = II are used to obtain the design spectrum at Sarpolzahab station.
Figure 2 compares the pseudo-acceleration spectra at 6 stations with highest recorded PGA. The details
of these stations are listed in Table 4.
Ground Motion Time Histories
Figure 3 to 5 illustrate corrected Sarpolzahab station records for Longitudinal, Transverse, and Vertical
components. For each record, acceleration, velocity, and displacement time histories as well as Husid
function are plotted. Figure 6 shows the Fourier transform of corrcted records.

Table 1. Sarpolzahab Station

Station
Code

Station
Name

SPZ

Sarpolezahab

Latitude Longitude
34.46

45.87

Vs30 Station
(m/sec) Type
619

SSA-2

Record
No.
7384/01

Max.
Epicentral
PGA
Distance
2
(cm/sec )
(km)
684

39

Table 2. Uncorrected Sarpolzahab erathquake, record number = 7384/01

Longitudendal

Transverse

Vertical

684.42

553.62

385.24

Peak Ground
Acceleration (cm/sec2)

Table 3. Corrected Sarpolzahab erathquake, record number = 7384/01

Longitudinal

Transverse

Vertical

Peak Ground
Acceleration (cm/sec2)

686.47

563.38

324.93

Peak Ground Velocity
(cm/sec)

45.56

52.79

28.31

Peak Ground
Desplacement (cm/sec)

31.05

17.59

19.64

10.85

9.85

10.54

Significant Duration
D5-95 (sec)

Table 4. Sarpolzahab Station

Station
Name

SPZ

Sarpolezahab

34.46

45.87

619

SSA-2

7384/01

684

39

GRS

Goorsefid

34.22

45.85

403

SSA-2

7377/01

309

66

KRD

Kerend

34.28

46.24

800

SSA-2

7302/01

261

66

JAV

Javanrood

34.81

46.49

298

SSA-2

7398

207

53

LUM

Loomar

33.57

46.82

413

SSA-2

7385

139

161

KRM2

Kermanshah2

34.36

47.12

-

SSA-2

7410

124

122

Latitude Longitude

Vs30 Station
(m/sec) Type

Record
No.

Max.
Epicentral
PGA
Distance
(cm/sec2)
(km)

Station
Code

(a) Pseudo-acceleration spectrum

(b) Pseudo-acceleration spectrum

(c) Displacement spectrum

Figure 1. Corrected response Spectra, Sarpolezahab station, record number = 7384/01

(a) Longitudinal

(b) Transvers

(c) Vertical

Figure 2. Corrected pseudo-acceleration spectra at 6 stations with highets PGA

Figure 2. Corrected lateral acceleration, velocity, and displacement time histories , and Husid function,
Sarpolezahab station, record number = 7384/01

Figure 3. Corrected transverse acceleration, velocity, and displacement time histories , and Husid function,
Sarpolezahab station, record number = 7384/01

Figure 4. Corrected vertical acceleration, velocity, and displacement time histories , and Husid function,
Sarpolezahab station, record number = 7384/01

(d) Longitudinal

(e) Transvers

(f) Vertical
Figure 5. Corrected Fourier transform, Sarpolezahab station, record number = 7384/01

