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 چکیده
بررسی شدت   به  پژوهش  برپایه شدت  هایگسترهو معرفی    هالرزهزمیناین  خاور  در  لرزهزمین  پرخطر 

ی  هادرجه و عرض  63تا    54شرقی  ی جغرافیایی  هامیان طول  ایران پرداخته است. گستره بررسی شده

کهاد  جایدرجه    34تا    25شمالی  جغرافیایی   گستره،  شته  خراسان  هااستان  این  رضوی،  خراسان  ی 

ی  هاو گسل  شناسیلرزهزمینی  هاویژگینخست،    .گیرددربر میجنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان را  

،  ی تاریخی و دوره دستگاهی روی داده در گسترههالرزهزمین  ،. سپسشدندبررسی    هایگسترهاصلی این  

و شده  حیدریه   لرزهزمین  11رای  ب   ،چنینهم  ارزیابی  دشت1962)  تربت  گیسک1968)  بیاض(،   ،)  

طبس 1977)  ،)  ( گلباف 1978گلشن  سفید1981)  سیرچ   -(،  سیستان آ(،  قائن1994)   به  زیرکوه   ،)  

 1برحسب مقیاس  شدتهمنقشه   ؛(2013)  ( و سراوان 2005)  (، زرند2003) (، بم1998)   (، فندقا1997)

نقشه  کمک شدتبه  لرزهزمینبرای ارزیابی خطر  .  است  ترسیم شدهبازبینی شده    2مرکالی    بندی پهنه، 

موسسه ژئوفیزیک  ای  ی لرزههاداده  کارگیریبهشده با    بازبینیبرحسب مقیاس مرکالی    لرزهزمینشدت  

  2019تا    2006مهندسی زلزله از سال   شناسی وچنین پژوهشگاه بین المللی زلزلهدانشگاه تهران و هم

ای  بزرگاه  ، شدند. سپس W(M( موجود هم واحد  پیوندهای بزرگاها با استفاده از این کار   تهیه شد. برای 

  Idwبا روش    و  GISنرم افزار    کمک، بهشدتبیشینه    بیشینه شدت تبدیل شده و برپایهبه    5/7  تا  0/4

بیز،  آ -بیاض در خاور ایران، گستره گسلی دشت ترسیم گردید.برپایه هردو کاتالوگ ها  آن شدتهمنقشه 

 های خطرپذیر معرفی شدند. ، گسترهسراوانستره گسلی گلباف و گستره گستره طبس، گ

   .شدتهم، خاور ایران، ، بزرگا، شدتلرزهزمین کلمات کلیدی:
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 2زادهرضا حسن  ، 1معصومه عابدی، 1مجید نعمتی

 .لرزه دانشگاه  شهید باهنر کرمانشناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زمینبخش زمین 1
 . ، ایراندانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانپژوهشگاه علوم محیطی  2

 
 نام نویسنده مسئول: 

 مجید نعمتی 

 ها در خاور ایرانلرزهبررسی شدت زمین
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 مقدمه 
بخش عنوان  به  ایران  از  مهم  سرزمین  آلپزمین   جنبای  کمربندی  پیچیده  ،هیمالیا  -ساختی  پوسته ای  طرح  مجموعه   هایهتک،  ها از 

شود که کشور ایران  میخیزی ایران دیده لرزه  بر پیشینهبا مروری  .  (1383)آقانباتی،    ساختی استی متفاوت زمینهاو زون  یساختزمین

خیزی  ترین تکاپوهای لرزهبیش  وابسته است. در ایران،  ی این گسترههاگسل  به جنبشیند  رآست که این فا  خیز دنیالرزه  هایگسترهیکی از  

 (. 2020)نعمتی و درخشانی،  روی داده استدر البرز، زاگرس و خاور ایران جنبا ی هاگسل راستایدر 

به   با شدت وابستگی مستقیم دارد،  گذشته  شماربیی  ها لرزهزمین  هایویرانینگاهی  یی که هاساختمان  تربیشدهد که  مینشان    که 

 دادرخمحض  باعث شده که به،  مت کافی وقابل قبولی ندارند. اینویا مقاو  نبودهم  مقاو  لرزهزمین دربرابر    ، اندتاکنون درکشور ساخته شده

 نفر  آوارگی صدها هزار ،چنینمالی سنگینی به مردم تحمیل شده و هم ، تلفات جانی و ترویژه در شهرهای با امکانات کم، بهلرزه زمینهر 

کارهایی برای از زوایای گوناگون و یافتن راه  ها لرزه زمین  ، بررسی شدتروایناز  دنبال داشته باشد.بههای بزرگ  لرزهکم در زمیندستا  ر

 باشد. می گریزناپذیر ،گرویرانبا این پدیده   آمادگی رویارویی

 به فاصله کانون   این مقیاس  .است  لرزه زمین برای سنجش قدرت یک  وغیردستگاهی  ای  مشاهده  -3تجربی  یک مقیاس  ،لرزهزمین شدت  

  سطح ایستایی   ژرفایسنگ کف و ساختمان آن،    ژرفایدوام لرزش، نوع خاک،    زمان ،  لرزهزمین  کانونی  ژرفایتا مکان موردنظر،    لرزه زمین

تعیین    در  ،گیرنده اندازه.  بستگی داردگیرنده  مانند اندازهجمعیت و عوامل دیگر    پراکندگیها،  ساختمان ساخت ، کیفیت  های زیرزمینیآب 

توان گفت ، میلرزه زمینه شدت  بهای وابسته  با آگاهی از عدم قطعیت داده.  کندنقش مهمی بازی می،  رستی آنو د  لرزه زمینشدت  

ایران، که   سرزمین  مانند یی  هاکشور   در  ، ویژهبه  نیز هست. ی تاریخی  هالرزهزمین  هایویژگیوسیله مفیدی برای تخمین    ،شدت  برآورد

)مانند تاریخ هرودوت و تاریخ بیهقی   قبولی مستندچنین، تا اندازه قابلفرهنگی کهن و هماست با میراث تاریخی و    کشوری باستانی 

 . تری روی شدت انجام گیردهای بیشهای موجود بایستی بررسیشماره، برای پیش از اسالم و پس از آن(، با دادهبه

را نسبت به نقاط مختلف یک   لرزه زمینداد و خطرهای  خر  بینشی ازدرصورت دقیق بودن،    و  تغییرات  ،لرزهزمین  بندیپهنهی  هانقشه 

نیز که با هم وابستگی تنگاتنگ دارند، همین کار را   لرزهزمینشتاب و شدت    بندیپهنهی  هادهند. نقشهمنطقه و یا کشور نشان می

، رکن اساسی مدیریت، زمان و  گرویران  زهلرزمینداد هر  جاکه در مدیریت بحران پس از رخ(. از آن2016توانند انجام دهند )نعمتی،  می

وشناسایی    لرزهزمین خطر    بندیپهنهی  هاباشد، بنابراین، تهیه نقشهمیی آسیب دیده  هاامکانات در دسترس برای امدادرسانی به گستره

ا وامکانات امدادرسانی و مدیریت نیروه هدایت نمای مناسبی برای  راه تواندمیداد آن پیش از رخ لرزه،زمینی مستعد برای خطرهاگستره

شود، کار برده میتر از شدت بهبیش  لرزه برای آن گستره باشد. اگرچه، شتاب برای امدادرسانی و مدیریت بحران زمین  لرزه بحران زمین 

  های میدانی دارد. سیبندی آن را برآورد نمود، شدت نیاز به بررپهنه نقشه  توان  سرعت مییک پارامتر دستگاهی بوده و به  بچون شتا

لرزه،  زمین خطر    بندیها اقدام به تهیه نقشه پهنه کمک بزرگا( نیز برخی از ارگاناگرچه، با روش برآورد شدت در این پژوهش )برآورد آن به

 نماید. لرزه میداد هر زمینپس از رخ

و   برای شدت  نا  لرزه،زمینخطر    بندیپهنه های  نقشه  بررسی  فراوانی  میمکاربردهای  که  شده،  سازمان برده  که  کاربردهایی  به  توان 

ی  هابرای گستره  ها سازی ساختمان تعیین کدها و مقررات طراحی و مقاوم  :معرفی کرده است، اشاره نمود  4( USGSآمریکا )  شناسیزمین

دهی بیمه ی موجود؛ سامانهامانبود وضعیت ساختسازی و بهی بزرگ دیگر؛ مقاومهاوسازه  ها، سدها، بزرگراهها گوناگون؛ طراحی پل

و...؛ تهیه می  رانش زمین، سونا افت،  سنگمانند:    لرزهزمینراه با پدیده  ی گوناگون، برآورد خطرهای همهاحواذث و نرخ بیمه در گستره

ریسکهانقشه  نقشه  5ی  تلفیق  سازه  لرزهزمین خطر    بندیپهنهی  هابا  و  امکانات  نقشه  آسیبهابا  کاربی  برنامهپذیر؛  در  و  رد  ریزی 

جامعه و آمادگی میی دفع زباله و سرانجام، آگاهی عموهابندی تخصیص اعتبارات امدادی؛ استانداردهای ساختمانی برای مکاناولویت 

 ی لرزه خیز.هادر گستره لرزهزمینداد دربرابر رخ 

آبیز، گستره طبس، گستره گسلی لکرکوه، پیوندگاه    –یاض  بگستره دشت  :تر بر روی چند گستره متمرکز استخیزی خاور ایران بیشلرزه

های  خیزی خاور ایران به گسل بنان و شهداد، گستره گسلی بم و جنوب خاوری استان کرمان. لرزهبند، کوهگانه گسلی گلباف، نایچند

 
3 Emperical 
4 United States Geological Survey, http://www.usgs.gov 
5  Risk 
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وت، جازموریان و کویر بزرگ ایران را دربر لرزه لهای بیها که بلوکشود. این گسللرزه در این گستره محدود میهای بیدورتادور بلوک

 . (2014؛ نعمتی، 2004واکر و جکسون، مانند ) تر راستالغز و بلند هستنداند، بیشگرفته

شوند. انجام شده نام برده میشدت    و  لرزهکه درباره زمین  و استانی  شناسی در مقیاس کشوریی لرزههاجا، شماری از پژوهشدر این

ایران، ویژگیبه لرزه   ی وابستههاپژوهش  (، مهاجر 1985و    1971)6ها توسط نوروزی  داده و تاثیرات آن ی رویهالرزهزمینهای  خیزی 

 برای شماره  به ای را  (، خطر لرزه 2001و    1999کاران )و... درچند دهه گذشته انجام شده است. بربریان و هم (1978و نوروزی )  7اشجعی  

اند. فندقا و زمین ساخت جنبا در زون گسل گوک انجام داده  1998سیرچ و    1981  لرزهزمین  ائن وزیرکوه ق  1997  لرزهزمین گستره  

 و   2016مراتبی انجام داده است. نعمتی، )برای استان کرمان با روش تحلیل سلسله   را  لرزهزمین خطر    بندیپهنه (،  1392)  پوراخالص

سازوکار    ،آ   1نگاره    ایران را بررسی نموده است.   خاورند بیشینه شدت و بزرگا را در  پیوند شدت و شتاب در ایران، و پیو ،شماره(، به2015

 . دهدرا نمایش می های مهم خاور ایرانگسل ب 1نگاره   و 2019تا  1977( از GCMT, 20198( در ایران )5.5<های بزرگ )لرزه زمین

 ب(                                                    آ(                                          

 
)ترسیم   ایران  خاوری مهم هاگسل. ب(  2019تا  1977از   (GCMT, 2019( در ایران ) 5.5<های بزرگ )لرزه آ( سازوکار زمین   . 1نگاره 

 شناسی(. های زمین کمک نقشه شده به 

 ها و روش پژوهش  داده
کار بهو... وجود داشته و    MSK  ،EMS98شده،    بازبینیهمانند مقیاس مرکالی    لرزه زمیندت  برای تعیین ش  ها ازمقیاس  گوناگونیانواع  

که از   ( 1  )جدول  باشدمیدرجه    12شده است. این مقیاس دارای    بازبینیها مقیاس مرکالی  آن   روزترینو به  ترینکه مهم  شوند،برده می

جدولی   ها است که برای هرکدام از مقیاسگونه بدین لرزه زمین. تعیین شدت یابدمیافزایش  هامیزان خرابی 12به سمت درجه  1درجه 

 های ویرانیگر با تطبیق  مشاهده  .ارائه گردیده است  ساخت بشری  هابر سازه  لرزهزمینی  هاآسیب   ، اندازه و کیفیتآن  پایهبر  .تهیه شده است

کرده، سپس، میان نقاط یک شهر یا روستا میانگین   را تعیین  لرزه زمیندت  جدول، ش  های استانداردخرابیبا    لرزهزمینوجود آمده از  به

 (. 1397نعمتی، و   1976مانند بربریان، )  نمایدن شهر یا روستا اعالم میوعنوان شدت درگرفته و آن درجه را به 

 

 

 

 
6 Nowroozi 
7 Mohajer Ashjai 
8  Global Centroid Moment Tensor Catalog, 2019, Harvard University 
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 . شده بازبینی : مقیاس مرکالی 1-1جدول
 

 لرزهزمین  تاثیرات لرزه زمین شدت

I شود.احساس نمی 

II  شود. میتوسط شخص درحال استراحت یا در طبقات باالی ساختمان احساس 

III 
ی سبک دارند.  هاارتعاشی مثل گذر کامیون خورده وشود.اشیاء آویزان تکان میدر داخل ساختمان احساس 

 شمار نیاید. به لرزهزمین مدت لرزش قابل برآورد است. ممکن است 

IV 

فضاهای درونی توسط عده زیاد و در فضاهای بیرونی توسط عده کم.  قابل احساس درهنگام روز در  

احساسی   صدای ترک برداشتن دیوارها. و درها.  هاپنجره  ،هاهم خوردن ظرفهبیدارشدن برخی درشب. ب

 گیر.چشم گونههی ایستاده بهاتکان اتومبیل مانند برخوردکامیون سنگین به ساختمان.

V 

و....ترک   هاپنجره ها،بیدار شدن عده زیادی. شکسته شدن برخی ظرف ه.تقریبا قابل احساس توسط هم

و دیگر  ها تیر  قابل توجه بودن آشفتگی درختان،  واژگونی اشیای ناپایدار. جاها.  برخیخوردن گچ دیوار در 

 . های پاندولیامکان از کار ایستادن ساعت اشیای بلند.

VI 
  هاریزش گچ جایی برخی از اثاثیه سنگین.هدن برخی. جابترس و به بیرون دوی قابل احساس توسط همه.

 ها. درموارد کمی.آسیب دودکش

VII 

کم   اند، خوبی طراحی و ساخته شدهیی که بههاپوشی بودن آسیب در ساختمانفرار همه به بیرون.قابل چشم

شده یا بد ی ضعیف ساخته های معمولی خوب ساخته شده و قابل توجه در سازههاتا متوسط در سازه

 قابل احساس توسط رانندگان اتومبیل.  . هاشکستن برخی دودکش طراحی شده.

VIII 

راه با مقداری  معمولی و هم  بزرگی هاقابل توجه در ساختمان  ی طراحی شده ویژه،هاآسیب ناچیز در سازه

و   ها ی خانههادودکش واژگونی ساخته.ی پیشهااز قاب درآمدن دیوار ی سست.هاو زیاد در سازه ریزش،

  ماسه و گل.میو واژگون شدن اثاثیه سنگین. پرتاب مقادیر ک ها دیوار   آثار تاریخی، ،هاستون ،ها کارخانه

 رانند. تغییرات در آب چاه. آشفتگی کسانی که اتومبیل می

IX 

 ی دارای قاب و خوب طراحی شده ازها خارج شدن سازه ی طراحی شده ویژه، هاگیر در سازهآسیب چشم 

ترک    از پی. هاجایی ساختمانهراه با مقادیری ریزش. جابهم بزرگی ها شاقول،آسیب زیاد در ساختمان

 ی زیرزمینی. هابرداشتن آشکار زمین. شکسته شدن لوله 

X 

راه با  دار همی سنگی و قابهاتر سازهویرانی بیش ی چوبی خوب طراحی شده.هاویرانی برخی از ساختمان

ی  هادر سواحل رود و شیب ها گیر بودن زمین لغزهچشم ی راه آهن.هاخمیدگی ریل ن.ترک شدید زمی پی. 

 جایی ماسه و گل و پاشیده شدن آب بر روی سواحل. هتند. جاب

XI 

استفاده شدن  بدون   ی پهن در زمین.هاایجاد شکاف .ها ویرانی پل ی سنگی.ها از سازهشمار کمی سرپا ماندن 

خمیدگی شدید   ها در زمین نرم. اکی و زمین لغزشخهای ناگهانی ریزش .کامل خطوط لوله زیرزمینی

 آهن. ی راههاریل

XII .پرتاب شدن اجسام به هوا.  واپیچش خطوط دید و تراز. مشاهده امواج بر روی سطح زمین. آسیب کلی 

 
شناسی کشور، مرکز تحقیقات  ها )سازمان زمینانپذیر است، برخی از ارگاگرچه، گردآوری داده وابسته به شدت تنها با کار میدانی انجام

اقدام به انجام این کار    گونه میدانی،، به لرزهداد زمینشناسی و مهندسی زلزله( پس از رخالمللی زلزله راه و ساختمان و پژوهشگاه بین

ترسیم شده و با   GISوباره بازبینی و در  ها د از این ارگان لرزه  زمین  11های شدت  روش نظری، دادهپیش از برآورد شدت بهنمایند.  می

های لرزهزمین، کتاب  ها در این پژوهش، بانک داده شدت این ارگان ها یک نقشه کلی از شدت در خاور ایران تهیه شد.  آمیخت آن هم
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و   2015)مانند نعمتی،  باره  و مقاالت پیشین در این  شناسی کشورهای سازمان زمین، گزارش(91982آمبرسیز و ملویل،  تاریخی ایران )

و   GISافزار  کمک نرمگونه رقومی وارد رایانه شدند. سپس، بهها به، این دادهکار گرفته شده است. نخست( به2011کاران،  مرادی و هم

بزرگای  کمک  های برآورد شدت بهبرای نقشه  دست آمدند. های هم شدت تجربی بهه و نقشهآمیخت شددیگر همها با یکنقشه  Idwروش  

 بندی پهنهی  هادر مرحله تهیه نقشه کمک پیوندهای تجربی، بزرگاها به شدت تبدیل گردید.  سازی بزرگاها، بهپی یکساندرها،  لرزه زمین

ه برای مقایسه و اعتبارسنجی بهر  گستره ای  ی لرزههاو داده ای  ماهوارههوایی و    هایپیکرهشناسی،  ، لرزهشناسیزمینی  هانقشه   از  پایانی،

شمار  پژوهش بهاین  ای  ترین کارهای رایانهازمهم  GISها در نرم افزار  ی اطالعاتی و مدیریت آنهاالیه  نهی وارد نمودن و برهم  برده شد. 

 . رودمی

اسی شنالمللی زلزلهچنین پژوهشگاه بینموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و هماز    2019تا    2006ای سال  های لرزهنخست، بزرگاهای داده

، به  وندهای گفته شدهیپ با استفاده از    5/7تا  0/4شدند. سپس بزرگاهای    W(M(هم واحد    1و مهندسی زلزله، با استفاده از پیوندهای  

 ها ترسیم گردید. نقشه شدت آن Idwبا روش  و  GISنرم افزار  کارگیریبه، با برپایه آنو   هشدت تبدیل شد بیشینه

شود که میکارگیری  به  پیوندهایی . برای این کار  پردازش شوندیک مقیاس بزرگا   باباید    هالرزهی همه زمین بزرگا ها،لرزهدرکاتالوگ زمین

  در گستره بررسی  و تبدیل بزرگا به شدت  هالرزه ی زمیناسازی بزرگدست آمده است. برای یکسانهآماری ب   - تجربی    هایروش  پایهبر

تواند یک . این امر می، استفاده شده استکارگیری شده به  های ایرانداده  ها، دست آوردن آن که برای به  2  و  1  آماری  پیوندهای از    شده

 شمار آید. برتری برای این پژوهش به

 ( 1)پیوندهای 

MW=(0.863±0.110)MN+(0.818±0.615)                                          )2015 ،نعمتی و تاتار( 
Log10(M0)=(1.472±0.142)ML+(16.195±0.803)                                 
Log10(M0)=(1.033±0.04)MS+(19.044±0.254)  
Log10(M0)=(1.564±0.137)mb+(16.128±0.759)  
MW=2/3(Log10(M0)−16.1)  

 

برای این کار وجود   نیز  تر. اگرچه، پیوندهای قدیمیشدت تبدیل شوند بیشینه ها به برای تهیه نقشه شدت، الزم بودکه بزرگی ،چنینهم

)پیوند  ایران استفاده شده است  ای خاورلرزه هایزیر استفاده شد که برای تدوین آن از داده پیونداز   (،2011کاران، مرادی و هم) داشت

بع گذشته )مانند  لرزه در خاور ایران از مناای را در مورد شدت زمینهای لرزه( تمام داده2016دست آوردن این پیوند، نعمتی )در به (.2

 و ...( گردآوری نموده است. 2014؛ بربریان، 2001 و  1999 ؛ بربریان و ییتس،1977و  1976؛ بربریان، 1982آمبراسیس و ملویل، 

 

I0(MMI)=0.664MW+3.278                                                                          (2016  ،نعمتی) 

 

 های مهم خاور ایران رزهلها و زمینگسل

 ، شماره، به2و    1باشند. جدول  نه فشاری میاگرد، گاهی با سام های خاور ایران دارای سازوکار راستالغز راست لرزهها و زمینتر گسلبیش

 دهند. های خاور ایران را نمایش میلرزه ها و زمینترین گسلهای مهمویژگی
 

 ان. های خاور ایرهای گسلویژگی  -1جدول 
 

 گستره سازوکار (km) ی تقریبیدرازا نام گسل  شماره

 مشهد معکوس 120 رودکشف 1

 شمال خاوری بیرجند گرد راستالغز راست  125 آبیز  2

 شمال کویر بزرگ گردراستالغز چپ  700 درونه 3

 
9 Ambraseys and Melvile 
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 کاشمر - 95 کاشمر 4

 شمال بیرجند گردراستالغز چپ  120 بیاضدشت 5

 فردوسخاور  معکوس 90 فردوس 6

 خاور طبس معکوس 80 طبس 7

 باختر لوت  گرد راستالغز راست  600 بند نای 8

 شمال خاوری کرمان  گرد راستالغز راست  130 لکرکوه 9

 شمال کرمان  معکوس 170 بهاباد  10

 شمال باختری کرمان گرد راستالغز راست  160 بنانکوه 11

 مانشمال باختری کر گرد راستالغز راست  140 رفسنجان  12

 جنوب کرمان  گرد راستالغز راست  - جیرفت  13

 خاور کرمان  گرد راستالغز راست  100 گلباف  14

 خاور کرمان  معکوس 120 شهداد 15

 خاور ایران  گرد راستالغز راست  750 بنداننه 16

 شمال زاهدان گرد راستالغز راست  200 زاهدان  17

 

 در خاور ایران.  داده ی روی هالرزه زمینبرخی از    پارامترهای -2جدول 
 

No 
Earthquake 

Name Date WM Long. (°E) Lat. (°N) (MMI)0I 

1 Tabas-e Golshan 16/09/1978 7.1 57.384 33.244 IX 
2 Sefidabeh-Sistan 24/02/1994 6.2 60.529 30.821 VIII 
3 Zirkuh-e Qaen-Birjand 10/5/1997 7.2 59.811 33.844 IX 
4 Fandogha-Kerman 14/03/1998 6.5 57.586 30.138 VIII 
5 Bam-Kerman 26/12/2003 6.6 58.304 28.965 IX 

6 
Dahouieh-e Zarand-

Kerman 
22/02/2005 6.4 56.807 30.770 VIII 

7 Torbat-e Heydarieh 30/07/2010 5.3 59.252 35.222 VII 
8 Touchahi-Damghan 27/08/2010 5.9 54.466 35.488 VIII 
9 Saravan-Baluchestan 16/04/2013 7.8 62.030 28.040 VII 

 

 نتایج

 خیزی گستره لرزه
،  ندباشمی توجه ن  تقریبا مورد  گریویران از لحاظ    WM>0/5  ی با بزرگایهالرزهزمیناندازیم.  خیزی گستره مینخست، نگاهی به لرزه

آ نقشه   2نگاره    بینند.فرار آسیب می  هنگام  مگر افرادی که دچار وحشت شده یا    ،و معموال تلفات ندارند  نداشتهتوان تخریب باالیی    چون

  WM<0/6های با بزرگای  لرزه پ( نقشه زمین)  ،WM  0/5  –  0/6های با بزرگای  لرزهب( نقشه زمین ، )WM>0/5های با بزرگای  لرزه زمین

( 1  در:   هالرزهزمین، مجموعه  آ  2نگاره  باتوجه به    دهند. گلشن را نمایش می  طبس  1978  لرزهزمین  شدت هم  رقومی شده  نقشهو )ت(  

بندان،  ی نههاگسلگستره  (  3  ، زار و بمبنان، اللهی کوهها( در راستای گسل2  ،ی زاگرسهاگسل  راستایزندان و    -گسل میناب  ترهگس

تر از  ی با بزرگای کمهالرزه زمینگیرند.  می  جایطبس  گستره  ( راستای گسل درونه و  5و  گسل سراوان  گستره  (  4  ، بیاض و آبیزدشت

را گستره  ی  هاخیزی در پیرامون گسل و عمال روند لرزه  گستره بودهخیزی  توانند نشان دهنده لرزهمی  ، اگرچهرسان نیستندآسیب   0/5

های بزرگ  لرزه ب، مجموعه زمین 2شوند. با توجه به نگاره توسط همه احساس می WM 0/5- 0/6های با بزرگای لرزهزمین نشان دهند. 
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میناب1در   راستای    -( گستره گسل  دنباله گسل زندان،  و  و سبزواران  زاگرس،  گسل جیرفت  بم، های کوه( گستره گسل 2های  بنان، 

های با لرزهداد زمینهنگام رخگیرند.  های درونه، دشت بیاض و محدوده تربت جام جای می( راستای گسل3لکرکوه، الله زار و گلباف و  

های مقاوم نیز دچار آسیب شده و تلفات انسانی به برخی از ساختمانریزند،  هایی که مقاوم نیستند فرو میساختمان WM<0/6بزرگای 

ریزند، تلفات انسانی گسترده بوده و امداد رسانی مشکل خواهدبود.  ها فرو میتر ساختمانتر شود، بیشبیش  0/7آید. اگر بزرگا از  بار می

پراکندگی زمین  2نگاره   های  ( راستای گسل4( گستره گسل لکرکوه،  3سراوان،  ( گستره گسل  2( گستره گسل بم،  1هارا در  لرزهپ 

ترین مهم  و  ترینشدت یکی از بزرگنقشه هم   عنوان نمونه،به  نیز  ت، 2نگاره    .دهد( گستره تربت جام نشان می5زاگرس و گسل میناب و  

  آن،   بیشینه شدت،  لرزهشدت این زمینباتوجه به نقشه هم  دهد.طبس گلشن( را نمایش می  1978  لرزهخاور ایران )زمین  هایلرزه زمین

IX  آن    ترین شدتو کمIV  (  شده  بازبینیمرکالی)  در مقیاس    3/7  لرزه باشد. بزرگای این زمینمیWM  گونه که از کشیدگی  همان  بوده و

 . (1979)بربریان ، دهد کشیدگی نشان می خاوریجنوب  -باختریشمال  راستای درشدت پیداست، گسل آن های همخم

 ب(                                     آ(                                              
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 (پ

 
های با  لرزه نقشه زمین . پ( WM  5/ 0 – 6/ 0 ی با بزرگای هالرزه زمیننقشه ب(  . WM>5/ 0ی با بزرگای  هالرزه زمین نقشه   آ(  -2نگاره 

 گلشن.   طبس 1978 لرزه زمین  دت شهم  رقومی شده نقشه. ت( WM<6/ 0بزرگای 
  

 شدتهمنقشه برآورد تجربی 
(،  1978(، طبس گلشن )1977(، گیسک )1968بیاض )(، دشت1962تربت حیدریه )  لرزهزمین  11برای  شدت  های همجا نقشهدر این

(  2013( و سراوان )2005(، زرند )2003(، بم )1998(، فندقا )1997(، زیرکوه قائن )1994(، سفیدآبه سیستان )1981سیرچ ) - گلباف

پوشانی دیگر همدلیل دور بودن ازهم با یکها بهلرزههای شدت این زمینگستره  دست آمد.نهی شده و یک نقشه کلی بهبرهمترسیم و  

میانگین (،  3نگاره  )  ده تجربی به دست آم  گونهبه  بوده وها موجود  های آنکه داده  هالرزه زمیناین    شدتهمباتوجه به نقشه    نداشتند.

های ورودی در نقشه پایانی،  دلیل کم بودن دادهبه ،اگرچه باشد. میشده  بازبینیمرکالی   VII و  IX بین در خاور ایران تجربه شده شدت

 توان با اطمینان نظر داد.ها نمیلرزه در گستره میان روکانون زمین درباره برآورد شدت
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 . مهم خاور ایران لرزه زمین  11 ت شدهم تجربی نقشه   -3نگاره 
 

  WM<0/4ی با بزرگای هالرزهزمینشدت  10نظری برآورد
بنان ی گلباف، لکرکوه، کوههاگسل  گستره  (2  ،زندان  -ی زاگرس، بم و مینابهاگسل   راستای(  1  در  را  هالرزهزمین، پراکندگی  آ  4نگاره  

فهاگسلگستره    ( 4  ، گسل درونهگستره    ( 3  ، و طبس نهردوس، دشتی  و  آبیز  و جنوب هاگسلگستره    (5  و   بندانبیاض،  ی سراوان 

 (.  ب 4نگاره )دست آمد گونه زیر بهبه WM<0/4 ی با بزرگایهالرزه زمیننقشه شدت برای  پایه،دهد. براین میجازموریان نشان 

  سراوان با گستره ینه شدت در بیش جربه نموده است.ترا  VI شدت  گستره خاور ایران  تربیششود،  می  ب دیده  4نگاره  ه در گونه کهمان

های  لرزهپیرامون روکانون زمین   ،ترهای با شدت بیشدهد که گسترهمقایسه نقشه آ و ب نشان مید.  باشمی  (شده  بازبینیمرکالی  )  X  شدت

هایی با  برآورد شده، تا گستره  (8/7گای  سراوان با بزر  2013لرزه  و زمین  1/7زیرکوه با بزرگای    1997لرزه  )گسل آبیز و زمین  تربزرگ

های  لرزه زمین  شدت  بنان( است. این امر اهمیت بررسیتر )شمال بندرعباس و راستای گسل کوهکوچک   با بزرگای  تر ولرزه بیششمار زمین 

 نماید. تر را دوچندان میبزرگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Theorical 
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 ب(                                        آ(                                     

 
شدت نقشه . ب( WM<4/ 0 با بزرگای  (2006- 2019)  موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران یهالرزه زمینپراکندگی  نقشه آ(   - 4نگاره 

 . هالرزه زمین همین 

 ب(                                       آ(                                              

 
شدت همین  نقشه . ب( WM<4/ 0 با بزرگای  شناسیالمللی زلزله پژوهشگاه بین  یهالرزه اکندگی زمینپرنقشه آ(   - 5نگاره 

 ها. لرزه زمین 
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های با  لرزه برای زمین   را  شدتکه  این نقشه  پایه  دهد. برنشان میآ    4های نقشه  همان گستره  در  ها رالرزهپراکندگی زمین  آ نیز  5نگاره  

برحسب   VIخاور ایران دارای شدت    تر گسترهبیش  دهد، نمایش می  دستگاهی و دستگاهی نوینپیشخی،  در دوره تاری  WM<0/4  بزرگای

گستره شاهرود )   VIIIتری با شدت  گستره بزرگاین نقشه،      . است  X  سراوان باشدت گستره  و بیشینه شدت در    بوده شده    بازبینیمرکالی  

جایی که  از آن  دربر گرفته است.،  قومس(   856لرزه  گمان زمیندر کاتالوگ )به  خی های تاریلرزه کارگیری زمیندلیل بهبه  را  (و دامغان

ها با نقشه شهری گستره خاور های ترسیم شده، مقایسه آنشدت در پیوند تنگاتنگ با پراکندگی جمعیت است، برای بررسی بهتر نقشه 

 (. 6نمود )نگاره ناپذیر میایران اجتناب 

 
 گستره. و شهرهای دستگاهی  در دوره نوین ایران در خاور تجربه شده لرزهنقشه شدت زمین  - 6نگاره 

 

اند، نقشه شهرهای خاور ایران بر روی نقشه برآورد شده با تری را تجربه نموده بیش  هایی شدتکه چه گسترهبرای آشکارتر تر شدن این 

تجربه   لرزهنقشه شدت زمین  (. این نگاره،6ده است )نگاره  های تاریخی و دستگاهی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران منطبق گردیداده

های های این پژوهش با نتایج گزارشدهد. نتایج نقشهرا در دوره دستگاهی بر روی نقشه شهری در این گستره نشان می  ایران  شده در خاور

، شهرهای دامغان و  6قبولی دارد. برپایه نقشه نگاره   خوانی قابل( هم1977و  1976ساخت ایران )مانند بربریان، زمین ای و لرزهخطر لرزه

 اند. لرزه را تجربه نموده ترین شدت زمینشاهرود؛ تربت حیدریه، قائنات و خواف و گستره سراوان بیش

 

 ها نهادگیری و پیشتیجهن

 گیرینتیجه
به   هانتایج زیر به تفکیک استان ،و آنالیز آن( 2019تا  2006بازه زمانی مورد مطالعه )در خاور ایران  درشدت  بندیپهنهترسیم نقشه  با

 : دست آمد
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برداستان خراسان رضوی    در گناباد،  شهرهای  بجستان،  آباد،  تربتهزوالت، سبمهسکن، جلیل  و  کاشمر  ترین خطر دارای کمجام  وار، 

در محدوده شدت خشی از سرخس، مشهد و طرقبه  و برشتخوار    ،حیدریه، خوافو شهرهای فریمان، تربت  هبود  لرزهزمینپذیری  آسیب 

 اند. بوده لرزهزمین تری از بیش

 بیشینه و    بوده   بندان، خوسف، نهسرایاندرمیان، سربیشه،  شهرهای بشروئیه، فردوس،  در    لرزهزمینشدت    کمینه  استان خراسان جنوبیدر  

 شد. برآوردبیرجند   و در شهرهای زیرکوه، قائنات  ،آن

 رابر،    بافت،بردسیر،  رفسنجان، سیرجان،    جنوبشهرهای شهربابک،  به    وابسته  لرزه زمین  احتمالی  پذیریترین آسیبکمن  در استان کرما

 در گسترهپذیری  ترین آسیب و بیش  برآورد شده  شمال بمو  کرمان  خاورجیرفت،  جنوب، شمال    فهرج، رودبارگنج، منوجان، کهنوج،  قلعه

زرند، کوه راور،  شهرهای  عنبرآباد، ریگان،  باخترجنوب بم،  ،  شمال رفسنجان، جنوب جیرفتبنان،  از   فاریاب  کرمان،  و بخش کوچکی 

 باشد.  میارزوئیه 

شهرهای و  لرزهزمین شدت تریندارای کم استان سیستان وبلوچستان در و سرباز ، دلگان، جنوب زابلیشهرشهرهای زابل، زاهدان، ایران 

 . اند بودهتری حدوده شدت بیشقصرقند و نیک شهر در م  سراوان،

 بندی پهنهتر بوده، درنقشه بزرگ  هالرزهزمین دیگر بنان و جنوب ریگان که نسبت به ی سراوان، فریمان، زرند، کوههالرزهزمینبا توجه به 

 2013  لرزهستره زمین ویژه در گخیزی، بههای لرزهشدت و نقشههای هممقایسه نقشه   قرار داده است.  تاثیرتری را تحت  بیش  گستره

خوانی صددرصد  نیفتاده و هملرزه باال(  )شمار زمینخیز  های لرزههای با شدت باال بر روی گستره پهنههمه  دهد که الزاما  سراوان، نشان می

 ها وجود ندارد. میان آن

 

 ها نهادپیش
باشند، تا  می لرزه ند انجام اقدامات ایمنی در برابر خطر زمینهستند، نیازم لرزه ترین خطر آسیب پذیری زمینشهرهایی که دارای بیش -

 از بروز تلفات جلوگیری شود. 

 بررسی. از این   آمدهدست بهنقشه  پایهبر لرزهزمین نقشه ریسک  تهیه -

 .لرزهزمینخطر  بندیپهنه خیزی باال در نقشه های با لرزهپذیر در پهنههای آسیببررسی سازه -

 . های تاریخیلرزه زمیناز دیدگاه کشف  شناسی برای مقایسه و تکمیل نتایج این پژوهشلرزهدیرینه های بررسی -
 .و وابستگی آن با شدت ایران   خاورهای لرزهزمینبررسی شتاب  -
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