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شرقي  58,2°  در طول جغرافيايي Mw=6.5اي اي با بزرگ  زلزله1382 دي ماه سال 5 روز 5:24در ساعت 
  در پي اين رويداد گروه شناسايي مناطق زلزله زده پژوهشگاه . اتفاق افتادشمالي  29°عرض جغرافيايي  و

  زلزله، وقوع  مدت سه روز اول بعد از درالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله به منطقه اعزام و  بين
 10/10/82در تاريخ . اين گزارش حاصل يافته هاي اوليه  اين گروه مي باشد.  بررسي هاي خود را انجام داد

  .زلزله شناسي و مهندسي زلزله ارائه گرديدالمللي  بينمحل پژوهشگاه  طي سميناري در گزارش شناسايي در
 

    معرفي  شهرستان بم -1-1
 دو استان ارتباطي هايهرابين اين شهر در . استان كرمان واقع شده استدر جنوب غربي بم شهرستان 

شهرستان بم به عنوان يكي از ده شهرستان استان كرمان و از . كرمان به سيستان و بلوچستان مي باشد
شهرستان بم . نظركشاورزي و گردشگري از اهميت ويژه اي در استان كرمان و ايران برخوردار بوده است 

 دهستان بوده و 13 شهر و 5 بخش و 4اي  دار1380بر اساس تقسيمات كشوري در سال در زمان زلزله 
  .]2-1[ شد استان كرمان را شامل مي% 12تقريبا 

به نظر مي رسد كه شهر بروات در اوائل دهه شصت شمسي و با توجه به توسعه شهر ازپيوستن بخش هاي 
نوان  شمسي و به ع70منطقه ارگ جديد بم در اوائل دهه . بروات اوليا، وسطي و سفلي بوجود آمده باشد

در ارگ جديد شهرك مسكوني . منطقه صنعتي بم بوجود آمد و بعدا به منطقه ويژه اقتصادي تبديل شد
  .گروه كارخانه هاي خودرو سازي و هتل و فرودگاه قرار دارد

 جمعيت شاغل در بخش كشاورزي در ]3-1[بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان 
 نفر و 7301 نفر و در بخشهاي صنعت و معدن و خدمات به ترتيب 13184 بم  در شهرستان1375سال 

   نفر بوده است 18303
 نفر 30730 نفر بوده كه از اين تعداد 64384 ، 80-81تعداد دانش آموزان شهرستان بم در سال تحصيلي 

يل بوده اند  نفر در دبيرستان شاغل به تحص15008 نفر در مقطع راهنمايي 16646در مقطع ابتدايي ، 
 نفر و 861 نفر، 1585 به ترتيب 80-81كادر آموزشي شاغل در مقاطع تحصيلي مذكور در سال تحصيلي .

  . نفر بوده است 543
 نفر و در 1889 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه پيام نور بم 80-81در سال تحصيلي 

  . نفر بوده است 750دانشگاه آزاد اسالمي واحد بم 
 نفر و تعداد وظيفه بگيران و از كار افتادگان به 570 برابر 1380در سال داد بازنشستگان شهرستان بم تع

  . نفر بوده است 154 و 498ترتيب 
 كيلومتر راه اصلي بوده است كه از اين 302 كيلومتر راه فرعي و 25 داراي 1380شهرستان بم در سال 

 در 1380تعداد كل پروازهاي انجام شده در سال . است  كيلومتر اختصاص به بزرگراه داشته10مقدار 
  . پرواز بوده است 751فرودگاه بم 
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 پروانه صادر شده، 466 از مجموع 1380بر اساس تعداد پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده در سال 
 پروانه 3 و  پروانه مربوط به ساختمانهاي اسكلت فلزي81 پروانه مربوط به ساختمانهاي مصالح بنايي ، 380

    .]3-1[مربوط به ساختمانهاي بتن مسلح مي باشد
  
   تاريخچه مختصر شهر بم- 2- 1

برخي بوجود آمدن آن را به .  بسيار قديم و قبل از دوران اسالمي وجود داشته استهايشهر بم از زمان
 درم را مورخين مختلف بوجود آمدن و يا حداقل توسعه شهر ب.  نسبت مي دهند"بهمن ابن اسفنديار"

شهر بم به داليل مختلف در پهنه كويري ايران بوجود آمده و ساليان . دانند ميابتداي دوران ساساني 
  :]4-1[ طوالني پابرجا بوده است از جمله اين عوامل مي توان به موارد زير اشاره كرد

 ،اوال. رونق داشته استاز قبيل موارد ذيل كشاورزي به داليلي مختلف در اين شهر  •
وضعيت منطقه و قرار گيري آن در مجاورت كوههاي جبال بارز كه امكان استفاده از 

 خاك حاصلخيز منطقه كه مجموعا باعث ،دهد و ثانيا را ميآن ذخاير آبهاي زير زميني 
 .بوجود آمدن قطب كشاورزي بزرگي شده است

طقه جيرفت و به علت موقعيت جغرافيايي دشت بم تنها راه عبور بين من: راههاي تجاري  •
از طرف ديگر شمال اين دشت راه عبور منطقه كرمان با . سواحل جنوبي مي باشد
اين دشت نيز راه عبور و تجارت با سيستان و هندوستان و . خراسان را بوجود مي آورد

 .قسمتي از جاده ابريشم بوده كه به راه ادويه شهرت داشت
ري آن در مسير كرمان به جنوب و موقعيت سوق الجيشي بم و قرار گي: موقعيت نظامي •

 كه اين شهر در طول تاريخ از نظر نظامي اهميت بسياري بودشرق و شمال باعث شده 
داشته و به عنوان پايگاهي براي مقابله با حمالت ايالت و طوايف جنوب و جنوب شرق 

 .گردداستفاده 
 
   سابقه لرزه خيزي شهر  بم در ادبيات فني موجود- 3- 1

دودي كه در ادبيات فني موجود درباره زلزله خيزي شهر بم و نواحي اطراف آن بعمل آمد با جستجوي مح
  :به موارد ذيل برخورد شد

  
   بررسي لرزه خيزي شهر بم در آيين نامه زلزله -3-1- 1

شهر بم در . ميزان حداكثر شتاب پايه طراحي هر شهر ارائه شده است، )2800(در آيين نامه زلزله ايران 
 در صد شتاب ثقل طبقه 35 جزء مناطق باخطر نسبي باال و شتاب حداكثر زلزلهآيين نامه ول ويرايش ا

زلزله و شتاب حداكثر) و نه خيلي زياد(در ويرايش دوم آيين نامه ميزان خطر زلزله زياد . بندي شده بود



  مقدمه: فصل اول

 

5 ۱-  

هر بم و به نظر مي رسد كه بررسي مجدد لرزه خيزي ش. درصد شتاب ثقل برآورد شده است 30 بم طرح
  .] 6-1 و 5-1  [ .شهر هاي مشابه آن در ويرايش جديد آيين نامه ضروري باشد

  
   بررسي مطالعات گذشته لرزه خيزي شهر بم-3-2- 1

 صورت گرفته به گسل بم و 1370نشهر در سال امشاور آرممهندسين در مطالعات طرح جامع بم كه توسط 
  .]4-1[زم به آن پرداخته نشده است نيز خطر ناشي از آن اشاره شده ولي به اندازه ال

 
   دامنه كار و چهارچوبه گزارش-4- 1

  .اين گزارش با توجه به جنبه هاي مختلف زلزله فوق الذكر در فصول زير ارائه شده است
  فصل اول مقدمه •
  جنبه هاي زلزله شناسي و مهندسي زلزله:  فصل دوم •
  توزيع خسارات:فصل سوم  •
  اختمانهااثرات زلزله بر س: فصل چهارم  •
    اثر زلزله بر سازه هاي خاص:فصل پنجم •
 اثر زلزله بر شريانهاي حياتي :فصل ششم  •
 اثر زلزله بر ارگ تاريخي بم: فصل هفتم •
  مقدمه اي بر اثرات اقتصادي و اجتماعي زلزله بم: فصل هشتم •
  زلزله مديريت بحران : فصل نهم •

  
  : مراجع- ۵- 1
  .يتاشناسي انتشارات گ– نقشه راههاي ايران -]1-1[
  . استان كرمانريزي سازمان مديريت و برنامه – 1380سالنامه آماري استان كرمان سال -]1-2[
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -1380گزارش اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان كرمان -]1-3[

 .كرمان 
  .مشاور آرمان شهر  شركت مهندسين – ) 1374 الي 1370(  گزارشات طرح جامع شهربم - ]1-4[
 مركز تحقيقات ساختمان – )1367( ويرايش اول – در مقابل زلزلهها  آئين نامه طراحي ساختمان - ]1-5[

  .و مسكن 
مركز تحقيقات ساختمان  - )1378(  ويرايش دوم – آئين نامه طراحي ساختمان ها در مقابل زلزله -]1-6[

 و مسكن
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