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Dải cắt địa tầng phía tây hồ Biwa

Dải cắt địa tầng phía tây hồ Biwa

Dải cắt địa tầng rìa phía tây Suzuka
Dải cắt địa tầng rìa phía tây Suzuka

Phần chính dải cắt địa tầng Yanagase / Sekigahara

Phần chính dải cắt địa tầng Yanagase / Sekigahara

Lớp đáy đại dương

Lớp đáy lục địa

Sự biến dạng

Phát sinh
động đất

Phát sinh
sóng thần

Nankai Trough

　2-1 Động đất tấn công thành phố Higashiomi　2-1 Động đất tấn công thành phố Higashiomi 　2-2 Cường độ địa chấn và những thiệt hại có thể xảy ra　2-2 Cường độ địa chấn và những thiệt hại có thể xảy ra
Động đất tấn công thành này có 2 loại là "động đất kiểu trực tiếp bên dưới" do xảy ra ở lớp cắt địa tầng các 
mảng kiến tạo trong đất liền và "động đất kiểu rãnh đại dương" do xảy ra ở ranh giới các mảng kiến tạo.

Động đất trực tiếp dưới lòng đất là do các mạch đất 
va chạm vào nhau, kéo lên đẩy xuống nhiều lần, 
dần dần tích tụ lại rồi tạo thành khe hở và khi vượt 
quá giới hạn của sự chịu lực, ở chỗ ranh giới của 
một mặt cắt địa tầng nào đó, mạch đất sẽ bị di 
chuyển lệch đi, phát sinh ra động đất.

Động đất kiểu rãnh đại dương xảy ra do mảng kiến tạo đại 
dương bao phủ lên trái đất chui vào bên dưới mảng kiến tạo đất 
liền làm cho năng lượng biến dạng ở ranh giới được tích lũy, khi 
nó vượt quá giới hạn thì nó sẽ nhảy vọt lên để mảng kiến tạo trở 
lại ban đầu. Lúc này, động đất kèm theo sóng thần có thể xảy 
ra.
Động đất kiểu rãnh đại dương được xác nhận là có chu kỳ, và 
trận động đất khổng lồ Nankai Trough( đáy biển dạng bồn địa, 
dài hẹp) được cho rằng có thể xảy ra với xác suất 70%-80% 
trong vòng 30 năm tới.

Bản vẽ này là giả định về phân bố cường độ địa chấn khi trận động đất khổng lồ Nankai 
Trough xảy ra với quy mô lớn nhất. Ngoài khu vực có cường độ địa chấn 7 từ tỉnh Shizuoka 
đến tỉnh Miyazaki, có thể xảy ra rung lắc mạnh hơn cường độ địa chấn 6 yếu trên diện rộng.

Động đất kiểu trực tiếp bên dướiĐộng đất kiểu trực tiếp bên dưới
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Phân bố cường độ địa chấn của trận động đất khổng lồ 
Nankai Trough( Trough : đáy biển dạng bồn địa, dài hẹp)
Phân bố cường độ địa chấn của trận động đất khổng lồ 
Nankai Trough( Trough : đáy biển dạng bồn địa, dài hẹp)

Nguồn trích dẫn về lớp cắt địa tầng : Trung tâm nghiên cứu khoa học kĩ thuật
( Pháp nhân độc lập ) về thiên tai, trạm cảnh báo nguy cơ động đất J-SHIS

Cơ chế xẩy ra động đất thấp tầng trên đất liền

●Hầu hết mọi người đều sợ hãi 
và muốn bám lấy một thứ gì đó.

●Các loại bát đĩa và sách trên 
giá có thể rơi ra.

●Đồ dùng gia đình không cố định có 
thể di chuyển và những đồ không 
chắc chắn có thể bị đổ.

●Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên.
●Đồ vật được treo như đèn điện 

bị rung lắc mạnh.
●Đồ trang trí đặt không chắc 

chắn có thể bị đổ.

●Không bò thì không thể di 
chuyển.

●Nhiều tòa nhà bằng gỗ có 
khả năng chống chịu động 

đất thấp có thể bị nghiêng hoặc sập.

●Các tòa nhà bằng gỗ có khả 
năng chống chịu động đất 
cao, đôi khi cung có thể bị 
nghiêng .

●Nhiều tòa nhà bê tông cốt thép có 
khả năng chống chịu động đất thấp 
bị sập.

●Tư thế đứng sẽ khó khăn.
●Các tòa nhà bằng gỗ có khả 

năng chống chịu động đất 
thấp, ngói có thể rơi xuống 

hoặc tòa nhà có thể nghiêng. Một số 
tòa nhà có thể bị sập.

●Sẽ rất khó khăn để đi bộ nếu 
không bám vào vật gì.

●Nhiều bát đĩa và sách trên kệ 
bị rơi.

●Tường khối không được gia cố có thể 
bị sụt lở.
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Cơ cấu khái quát của sự phát sinh 
động đất kiểu hình rãnh biển

Cơ cấu khái quát của sự phát sinh 
động đất kiểu hình rãnh biển

Lớp đáy đại dương chui vào bên dưới lớp đáy 
lục địa khiến sự biến dạng được tích lũy.

Không thể chịu được sự biến dạng, rìa 
của lớp đáy lục địa bị đẩy lên

Qua nhiều năm, lực đè lên lớp đá cứng dưới lòng đất ngày càng 
tăng, khi nó vượt quá giới hạn thì tại ranh giới của "lớp cắt địa tầng", 
lớp đá cứng sẽ đột nhiên chuyển động, phát sinh ra động đất.

Lực Lực

Lớp cắt địa tầng

Thành phố Higashiomi

7 độ
6 độ  mạnh
6 độ yếu
5 độ mạnh
5 độ yếu
4 độ 
3 độ hoặc nhỏ hơn

Cấp bậc thang 
cường độ địa chấn

Nguồn: Hội nghiên cứu mô hình động đất khổng lồ Nankai Trough
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　　　　Sẽ tốn rất nhiều tiền như dưới đây để xây dựng lại nhà ở / tái thiết cuộc sống
Trường hợp thiên tai lớn xảy ra và ngôi nhà của bạn bị hư hại sẽ cần chi phí lớn để sửa chữa hoặc xây dựng lại ngôi 
nhà của bạn và tái thiết cuộc sống. Chỉ với khoản tiền ủng hộ do hỗ trợ và thiện chí của cộng đồng là không đủ.
Để thiết lập lại cuộc sống một cách suôn sẻ trong trường hợp cần thiết, nên chuẩn bị trước các việc cần cho tái thiết 
cuộc sống chẳng hạn như tham gia bảo hiểm ...

C  ộ  t

Nguồn: Trang chủ Văn phòng Nội các

"Xây dựng lại nhà ở sau thiên tai" (Ví dụ về thảm họa đại động đất phía đông Nhật Bản)

Số tiền cần để xây
dựng lại nhà ở

Số tiền có thể nhận được thêm hỗ trợ
từ cơ quan chính phủ và cộng đồng

Chi phí xây
mới nhà ở 

Khoảng
25 triệu yên

Số tiền
thiếu hụt

Khoảng 21
triệu yên

Khoảng
1 triệu yên

3 triệu yên
Tiền ủng hộ
Tiền ủng hộ xây dựng cuộc sống cho những người bị thiệt hại

Không chỉ có vậy, ngoài việc xây 
dựng lại nhà ở, xây dựng cuộc 
sống thì còn tốn kém bởi
　・Đồ đạc trong nhà
　・Chi phí chuyển nhà ...

Cường độ
địa chấn


