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مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین (سال ششم)

بررسی شدت زمینلرزهها در خاور ایران

حسنزاده2

 1بخش زمینشناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زمینلرزه دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 2پژوهشگاه علوم محیطی دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
مجید نعمتی

چکیده
این پژوهش به بررسی شدت زمینلرزهها و معرفی گسترههای پرخطر برپایه شدت زمینلرزه درخاور
ایران پرداخته است .گستره بررسی شده میان طولهای جغرافیایی شرقی  54تا  63درجه و عرضهای
جغرافیایی شمالی  25تا  34درجه جای داشته که این گستره ،استانهای خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی ،کرمان و سیستان و بلوچستان را دربر میگیرد .نخست ،ویژگیهای زمینلرزهشناسی و گسلهای
اصلی این گسترههای بررسی شدند .سپس ،زمینلرزههای تاریخی و دوره دستگاهی روی داده در گستره،
ارزیابی شده و همچنین ،برای  11زمینلرزه تربت حیدریه ( ،)1962دشتبیاض ( ،)1968گیسک
( ،)1977طبس گلشن ( ،)1978گلباف -سیرچ ( ،)1981سفیدآبه سیستان ( ،)1994زیرکوه قائن
1
( ،)1997فندقا ( ،)1998بم ( ،)2003زرند ( )2005و سراوان ()2013؛ نقشه همشدت برحسب مقیاس
مرکالی 2بازبینی شده ترسیم شده است .برای ارزیابی خطر زمینلرزه بهکمک شدت ،نقشه پهنهبندی
شدت زمینلرزه برحسب مقیاس مرکالی بازبینی شده با بهکارگیری دادههای لرزهای موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله از سال  2006تا 2019
تهیه شد .برای این کار بزرگاها با استفاده از پیوندهای موجود هم واحد ) (MWشدند .سپس ،بزرگاهای
 4/0تا  7/5به بیشینه شدت تبدیل شده و برپایه بیشینه شدت ،بهکمک نرم افزار  GISو با روش Idw
نقشه همشدت آنها برپایه هردو کاتالوگ ترسیم گردید .در خاور ایران ،گستره گسلی دشتبیاض -آبیز،
گستره طبس ،گستره گسلی گلباف و گستره سراوان ،گسترههای خطرپذیر معرفی شدند.
کلمات کلیدی :زمینلرزه ،شدت ،بزرگا ،خاور ایران ،همشدت.

Scale
Mercalli

1
2
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مقدمه
سرزمین ایران به عنوان بخش مهمی از کمربند جنبای زمینساختی آلپ -هیمالیا ،طرح پیچیدهای از مجموعه پوستهها ،تکههای
زمینساختی و زونهای متفاوت زمینساختی است (آقانباتی .)1383 ،با مروری بر پیشینه لرزهخیزی ایران دیده میشود که کشور ایران
یکی از گسترههای لرزهخیز دنیا است که این فرآیند به جنبش گسلهای این گستره وابسته است .در ایران ،بیشترین تکاپوهای لرزهخیزی
در راستای گسلهای جنبا در البرز ،زاگرس و خاور ایران روی داده است (نعمتی و درخشانی.)2020 ،
نگاهی به ویرانیهای زمینلرزههای بیشمار گذشته که با شدت وابستگی مستقیم دارد ،نشان میدهد که بیشتر ساختمانهایی که
تاکنون درکشور ساخته شدهاند ،دربرابر زمینلرزه مقاوم نبوده ویا مقاومت کافی وقابل قبولی ندارند .این ،باعث شده که بهمحض رخداد
هر زمینلرزه ،بهویژه در شهرهای با امکانات کمتر ،تلفات جانی و مالی سنگینی به مردم تحمیل شده و همچنین ،آوارگی صدها هزار نفر
را دستکم در زمینلرزههای بزرگ بهدنبال داشته باشد .ازاینرو ،بررسی شدت زمینلرزهها از زوایای گوناگون و یافتن راهکارهایی برای
آمادگی رویارویی با این پدیده ویرانگر ،گریزناپذیر میباشد.
شدت زمینلرزه ،یک مقیاس تجربی -3مشاهدهای وغیردستگاهی برای سنجش قدرت یک زمینلرزه است .این مقیاس به فاصله کانون
زمینلرزه تا مکان موردنظر ،ژرفای کانونی زمینلرزه ،زمان دوام لرزش ،نوع خاک ،ژرفای سنگ کف و ساختمان آن ،ژرفای سطح ایستایی
آبهای زیرزمینی ،کیفیت ساخت ساختمانها ،پراکندگی جمعیت و عوامل دیگر مانند اندازهگیرنده بستگی دارد .اندازهگیرنده ،در تعیین
شدت زمینلرزه و درستی آن ،نقش مهمی بازی میکند .با آگاهی از عدم قطعیت دادههای وابسته به شدت زمینلرزه ،میتوان گفت
برآورد شدت ،وسیله مفیدی برای تخمین ویژگیهای زمینلرزههای تاریخی نیز هست .بهویژه ،در کشورهایی مانند سرزمین ایران ،که
کشوری باستانی است با میراث تاریخی و فرهنگی کهن و همچنین ،تا اندازه قابلقبولی مستند (مانند تاریخ هرودوت و تاریخ بیهقی
بهشماره ،برای پیش از اسالم و پس از آن) ،با دادههای موجود بایستی بررسیهای بیشتری روی شدت انجام گیرد.
نقشههای پهنهبندی زمینلرزه ،تغییرات و درصورت دقیق بودن ،بینشی از رخداد و خطرهای زمینلرزه را نسبت به نقاط مختلف یک
منطقه و یا کشور نشان میدهند .نقشههای پهنهبندی شتاب و شدت زمینلرزه نیز که با هم وابستگی تنگاتنگ دارند ،همین کار را
میتوانند انجام دهند (نعمتی .)2016 ،از آنجاکه در مدیریت بحران پس از رخداد هر زمینلرزه ویرانگر ،رکن اساسی مدیریت ،زمان و
امکانات در دسترس برای امدادرسانی به گسترههای آسیب دیده میباشد ،بنابراین ،تهیه نقشههای پهنهبندی خطر زمینلرزه وشناسایی
گسترههای مستعد برای خطرزمینلرزه ،پیش از رخداد آن میتواند راهنمای مناسبی برای هدایت نیروها وامکانات امدادرسانی و مدیریت
بحران زمینلرزه برای آن گستره باشد .اگرچه ،شتاب برای امدادرسانی و مدیریت بحران زمینلرزه بیشتر از شدت بهکار برده میشود،
چون شتاب یک پارامتر دستگاهی بوده و بهسرعت میتوان نقشه پهنهبندی آن را برآورد نمود ،شدت نیاز به بررسیهای میدانی دارد.
اگرچه ،با روش برآورد شدت در این پژوهش (برآورد آن بهکمک بزرگا) نیز برخی از ارگانها اقدام به تهیه نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه،
پس از رخداد هر زمینلرزه مینماید.
برای بررسی شدت و نقشههای پهنهبندی خطر زمینلرزه ،کاربردهای فراوانی نامبرده شده ،که میتوان به کاربردهایی که سازمان
زمینشناسی آمریکا ( 4)USGSمعرفی کرده است ،اشاره نمود :تعیین کدها و مقررات طراحی و مقاومسازی ساختمانها برای گسترههای
گوناگون؛ طراحی پلها ،سدها ،بزرگراهها وسازههای بزرگ دیگر؛ مقاومسازی و بهبود وضعیت ساختمانهای موجود؛ ساماندهی بیمه
حواذث و نرخ بیمه در گسترههای گوناگون ،برآورد خطرهای همراه با پدیده زمینلرزه مانند :سنگافت ،رانش زمین ،سونامی و...؛ تهیه
نقشههای ریسک 5با تلفیق نقشههای پهنهبندی خطر زمینلرزه با نقشه امکانات و سازههای آسیبپذیر؛ کاربرد در برنامهریزی و
اولویتبندی تخصیص اعتبارات امدادی؛ استانداردهای ساختمانی برای مکانهای دفع زباله و سرانجام ،آگاهی عمومیجامعه و آمادگی
دربرابر رخداد زمینلرزه در گسترههای لرزه خیز.
لرزهخیزی خاور ایران بیشتر بر روی چند گستره متمرکز است :گستره دشتبیاض – آبیز ،گستره طبس ،گستره گسلی لکرکوه ،پیوندگاه
چندگانه گسلی گلباف ،نایبند ،کوهبنان و شهداد ،گستره گسلی بم و جنوب خاوری استان کرمان .لرزهخیزی خاور ایران به گسلهای

3

Emperical
United States Geological Survey, http://www.usgs.gov
5 Risk
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دورتادور بلوکهای بیلرزه در این گستره محدود میشود .این گسلها که بلوکهای بیلرزه لوت ،جازموریان و کویر بزرگ ایران را دربر
گرفتهاند ،بیشتر راستالغز و بلند هستند (مانند واکر و جکسون2004 ،؛ نعمتی.)2014 ،
در اینجا ،شماری از پژوهشهای لرزهشناسی در مقیاس کشوری و استانی که درباره زمینلرزه و شدت انجام شده نام برده میشوند.
پژوهشهای وابسته به لرزهخیزی ایران ،ویژگیهای زمینلرزههای رویداده و تاثیرات آنها توسط نوروزی  1971(6و  ،)1985مهاجر
اشجعی  7و نوروزی ( )1978و ...درچند دهه گذشته انجام شده است .بربریان و همکاران ( 1999و  ،)2001خطر لرزهای را بهشماره برای
گستره زمینلرزه  1997زیرکوه قائن و زمینلرزه  1981سیرچ و  1998فندقا و زمین ساخت جنبا در زون گسل گوک انجام دادهاند.
اخالصپور ( ،)1392پهنهبندی خطر زمینلرزه را برای استان کرمان با روش تحلیل سلسلهمراتبی انجام داده است .نعمتی 2016( ،و
 ،)2015بهشماره ،پیوند شدت و شتاب در ایران ،و پیوند بیشینه شدت و بزرگا را در خاور ایران را بررسی نموده است .نگاره  1آ ،سازوکار
زمینلرزههای بزرگ ( )>5.5در ایران ( )8GCMT, 2019از  1977تا  2019و نگاره  1ب گسلهای مهم خاور ایران را نمایش میدهد.
ب)

آ)

نگاره  .1آ) سازوکار زمینلرزههای بزرگ ( )>5.5در ایران ( )GCMT, 2019از  1977تا  .2019ب) گسلهای مهم خاور ایران (ترسیم
شده بهکمک نقشههای زمینشناسی).

دادهها و روش پژوهش
انواع گوناگونی ازمقیاسها برای تعیین شدت زمینلرزه همانند مقیاس مرکالی بازبینی شده EMS98 ،MSK ،و ...وجود داشته و بهکار
برده میشوند ،که مهمترین و بهروزترین آنها مقیاس مرکالی بازبینی شده است .این مقیاس دارای  12درجه میباشد (جدول  )1که از
درجه  1به سمت درجه  12میزان خرابیها افزایش مییابد .تعیین شدت زمینلرزه بدینگونه است که برای هرکدام از مقیاسها جدولی
تهیه شده است .برپایه آن ،اندازه و کیفیت آسیبهای زمینلرزه بر سازههای ساخت بشر ارائه گردیده است .مشاهدهگر با تطبیق ویرانیهای
بهوجود آمده از زمینلرزه با خرابیهای استاندارد جدول ،شدت زمینلرزه را تعیین کرده ،سپس ،میان نقاط یک شهر یا روستا میانگین
گرفته و آن درجه را بهعنوان شدت درون شهر یا روستا اعالم مینماید (مانند بربریان 1976 ،و نعمتی.)1397 ،

6

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

شدت زمینلرزه

تاثیرات زمینلرزه

I

احساس نمیشود.

II

توسط شخص درحال استراحت یا در طبقات باالی ساختمان احساس میشود.

III

در داخل ساختمان احساس میشود.اشیاء آویزان تکان خورده و ارتعاشی مثل گذر کامیونهای سبک دارند.
مدت لرزش قابل برآورد است .ممکن است زمینلرزه بهشمار نیاید.

IV

قابل احساس درهنگام روز در فضاهای درونی توسط عده زیاد و در فضاهای بیرونی توسط عده کم.
بیدارشدن برخی درشب .بههم خوردن ظرفها ،پنجرهها و درها .صدای ترک برداشتن دیوارها .احساسی
مانند برخوردکامیون سنگین به ساختمان .تکان اتومبیلهای ایستاده بهگونه چشمگیر.

V

تقریبا قابل احساس توسط همه .بیدار شدن عده زیادی .شکسته شدن برخی ظرفها ،پنجرهها و....ترک
خوردن گچ دیوار در برخی جاها .واژگونی اشیای ناپایدار .قابل توجه بودن آشفتگی درختان ،تیرها و دیگر
اشیای بلند .امکان از کار ایستادن ساعتهای پاندولی.

VI

قابل احساس توسط همه .ترس و به بیرون دویدن برخی .جابهجایی برخی از اثاثیه سنگین .ریزش گچها
درموارد کمی.آسیب دودکشها.

VII

فرار همه به بیرون.قابل چشمپوشی بودن آسیب در ساختمانهایی که بهخوبی طراحی و ساخته شدهاند ،کم
تا متوسط در سازههای معمولی خوب ساخته شده و قابل توجه در سازههای ضعیف ساخته شده یا بد
طراحی شده .شکستن برخی دودکشها .قابل احساس توسط رانندگان اتومبیل.

VIII

آسیب ناچیز در سازههای طراحی شده ویژه ،قابل توجه در ساختمانهای بزرگ معمولی و همراه با مقداری
ریزش ،و زیاد در سازههای سست .از قاب درآمدن دیوارهای پیشساخته .واژگونی دودکشهای خانهها و
کارخانهها ،ستونها ،آثار تاریخی ،دیوارها و واژگون شدن اثاثیه سنگین .پرتاب مقادیر کمیماسه و گل.
تغییرات در آب چاه .آشفتگی کسانی که اتومبیل میرانند.

IX

آسیب چشمگیر در سازههای طراحی شده ویژه ،خارج شدن سازههای دارای قاب و خوب طراحی شده از
شاقول،آسیب زیاد در ساختمانهای بزرگ همراه با مقادیری ریزش .جابهجایی ساختمانها از پی .ترک
برداشتن آشکار زمین .شکسته شدن لولههای زیرزمینی.

X

ویرانی برخی از ساختمانهای چوبی خوب طراحی شده .ویرانی بیشتر سازههای سنگی و قابدار همراه با
پی .ترک شدید زمین .خمیدگی ریلهای راه آهن .چشمگیر بودن زمین لغزهها در سواحل رود و شیبهای
تند .جابهجایی ماسه و گل و پاشیده شدن آب بر روی سواحل.

XI

سرپا ماندن شمار کمی از سازههای سنگی .ویرانی پلها .ایجاد شکافهای پهن در زمین .بدون استفاده شدن
کامل خطوط لوله زیرزمینی .ریزشهای ناگهانی خاکی و زمین لغزشها در زمین نرم .خمیدگی شدید
ریلهای راهآهن.

XII

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

اگرچه ،گردآوری داده وابسته به شدت تنها با کار میدانی انجامپذیر است ،برخی از ارگانها (سازمان زمینشناسی کشور ،مرکز تحقیقات
راه و ساختمان و پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله) پس از رخداد زمینلرزه ،بهگونه میدانی ،اقدام به انجام این کار
مینمایند .پیش از برآورد شدت بهروش نظری ،دادههای شدت  11زمینلرزه از این ارگانها دوباره بازبینی و در  GISترسیم شده و با
همآمیخت آنها یک نقشه کلی از شدت در خاور ایران تهیه شد .در این پژوهش ،بانک داده شدت این ارگانها ،کتاب زمینلرزههای

رویکردهای پژوهشی در علوم زمین ،شماره  ،17پاییز و زمستان  ،1400ص 32 –44
ISSN: 2538-3558

http://www.jocs.ir

تاریخی ایران (آمبرسیز و ملویل ،)19829 ،گزارشهای سازمان زمینشناسی کشور و مقاالت پیشین در اینباره (مانند نعمتی 2015 ،و
مرادی و همکاران )2011 ،بهکار گرفته شده است .نخست ،این دادهها بهگونه رقومی وارد رایانه شدند .سپس ،بهکمک نرمافزار  GISو
روش  Idwنقشهها با یکدیگر همآمیخت شده و نقشههای هم شدت تجربی بهدست آمدند .برای نقشههای برآورد شدت بهکمک بزرگای
زمینلرزهها ،درپی یکسانسازی بزرگاها ،بهکمک پیوندهای تجربی ،بزرگاها به شدت تبدیل گردید .در مرحله تهیه نقشههای پهنهبندی
پایانی ،از نقشههای زمینشناسی ،لرزهشناسی ،پیکرههای هوایی و ماهوارهای و دادههای لرزهای گستره برای مقایسه و اعتبارسنجی بهره
برده شد .وارد نمودن و برهمنهی الیههای اطالعاتی و مدیریت آنها در نرم افزار  GISازمهمترین کارهای رایانهای این پژوهش بهشمار
میرود.
نخست ،بزرگاهای دادههای لرزهای سال  2006تا  2019از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی
و مهندسی زلزله ،با استفاده از پیوندهای  1هم واحد ) (MWشدند .سپس بزرگاهای 4/0تا  7/5با استفاده از پیوندهای گفته شده ،به
بیشینه شدت تبدیل شده و برپایه آن ،با بهکارگیری نرم افزار  GISو با روش  Idwنقشه شدت آنها ترسیم گردید.
درکاتالوگ زمینلرزهها ،بزرگای همه زمینلرزهها باید با یک مقیاس بزرگا پردازش شوند .برای این کار پیوندهایی بهکارگیری میشود که
برپایه روشهای تجربی  -آماری بهدست آمده است .برای یکسانسازی بزرگای زمینلرزهها و تبدیل بزرگا به شدت در گستره بررسی
شده از پیوندهای آماری  1و  2که برای بهدست آوردن آنها ،دادههای ایران بهکارگیری شده ،استفاده شده است .این امر میتواند یک
برتری برای این پژوهش بهشمار آید.
(پیوندهای )1
)MW=(0.863±0.110)MN+(0.818±0.615
(نعمتی و تاتار)2015 ،
)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

همچنین ،برای تهیه نقشه شدت ،الزم بودکه بزرگیها به بیشینه شدت تبدیل شوند .اگرچه ،پیوندهای قدیمیتر نیز برای این کار وجود
داشت (مرادی و همکاران ،)2011 ،از پیوند زیر استفاده شد که برای تدوین آن از دادههای لرزهای خاور ایران استفاده شده است (پیوند
 .)2در بهدست آوردن این پیوند ،نعمتی ( )2016تمام دادههای لرزهای را در مورد شدت زمینلرزه در خاور ایران از منابع گذشته (مانند
آمبراسیس و ملویل1982 ،؛ بربریان 1976 ،و 1977؛ بربریان و ییتس 1999 ،و 2001؛ بربریان 2014 ،و  )...گردآوری نموده است.
)نعمتی(2016 ،

I0(MMI)=0.664MW+3.278

گسلها و زمینلرزههای مهم خاور ایران
بیشتر گسلها و زمینلرزههای خاور ایران دارای سازوکار راستالغز راستگرد ،گاهی با سامانه فشاری میباشند .جدول  1و  ،2بهشماره،
ویژگیهای مهمترین گسلها و زمینلرزههای خاور ایران را نمایش میدهند.
جدول  -1ویژگیهای گسلهای خاور ایران.

گستره

سازوکار

درازای تقریبی ()km

نام گسل

شماره

مشهد

معکوس

120

کشفرود

1

شمال خاوری بیرجند

راستالغز راستگرد

125

آبیز

2

شمال کویر بزرگ

راستالغز چپگرد

700

درونه

3

Ambraseys and Melvile

9
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کاشمر

-

95

کاشمر

4

شمال بیرجند

راستالغز چپگرد

120

دشتبیاض

5

خاور فردوس

معکوس

90

فردوس

6

خاور طبس

معکوس

80

طبس

7

باختر لوت

راستالغز راستگرد

600

نایبند

8

شمال خاوری کرمان

راستالغز راستگرد

130

لکرکوه

9

شمال کرمان

معکوس

170

بهاباد

10

شمال باختری کرمان

راستالغز راستگرد

160

کوهبنان

11

شمال باختری کرمان

راستالغز راستگرد

140

رفسنجان

12

جنوب کرمان

راستالغز راستگرد

-

جیرفت

13

خاور کرمان

راستالغز راستگرد

100

گلباف

14

خاور کرمان

معکوس

120

شهداد

15

خاور ایران

راستالغز راستگرد

750

نهبندان

16

شمال زاهدان

راستالغز راستگرد

200

زاهدان

17

جدول  -2پارامترهای برخی از زمینلرزههای روی داده در خاور ایران.
)I0(MMI
IX
VIII
IX
VIII
IX

)Lat. (°N
33.244
30.821
33.844
30.138
28.965

Earthquake
Date
)MW Long. (°E
16/09/1978 7.1
57.384
24/02/1994 6.2
60.529
10/5/1997 7.2
59.811
14/03/1998 6.5
57.586
26/12/2003 6.6
58.304

VIII

30.770

56.807

6.4

22/02/2005

VII
VIII
VII

35.222
35.488
28.040

59.252
54.466
62.030

5.3
5.9
7.8

30/07/2010
27/08/2010
16/04/2013

Name
Tabas-e Golshan
Sefidabeh-Sistan
Zirkuh-e Qaen-Birjand
Fandogha-Kerman
Bam-Kerman
Dahouieh-e ZarandKerman
Torbat-e Heydarieh
Touchahi-Damghan
Saravan-Baluchestan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نتایج
لرزهخیزی گستره
نخست ،نگاهی به لرزهخیزی گستره میاندازیم .زمینلرزههای با بزرگای  MW<5/0از لحاظ ویرانگری تقریبا مورد توجه نمیباشند،
چون توان تخریب باالیی نداشته و معموال تلفات ندارند ،مگر افرادی که دچار وحشت شده یا هنگام فرار آسیب میبینند .نگاره  2آ نقشه
زمینلرزههای با بزرگای ( ،MW<5/0ب) نقشه زمینلرزههای با بزرگای ( ،MW 5/0 – 6/0پ) نقشه زمینلرزههای با بزرگای MW>6/0
و (ت) نقشه رقومی شده همشدت زمینلرزه  1978طبس گلشن را نمایش میدهند .باتوجه به نگاره  2آ ،مجموعه زمینلرزهها در)1 :
گستره گسل میناب -زندان و راستای گسلهای زاگرس )2 ،در راستای گسلهای کوهبنان ،اللهزار و بم )3 ،گستره گسلهای نهبندان،
دشتبیاض و آبیز )4 ،گستره گسل سراوان و  )5راستای گسل درونه و گستره طبس جای میگیرند .زمینلرزههای با بزرگای کمتر از
 5/0آسیبرسان نیستند ،اگرچه میتوانند نشان دهنده لرزهخیزی گستره بوده و عمال روند لرزهخیزی در پیرامون گسلهای گستره را
نشان دهند .زمینلرزههای با بزرگای  MW 5/0- 6/0توسط همه احساس میشوند .با توجه به نگاره  2ب ،مجموعه زمینلرزههای بزرگ

رویکردهای پژوهشی در علوم زمین ،شماره  ،17پاییز و زمستان  ،1400ص 32 –44
ISSN: 2538-3558

http://www.jocs.ir

در  )1گستره گسل میناب -زندان ،راستای گسل جیرفت و سبزواران و دنباله گسلهای زاگرس )2 ،گستره گسلهای کوهبنان ،بم،
لکرکوه ،الله زار و گلباف و  )3راستای گسلهای درونه ،دشت بیاض و محدوده تربت جام جای میگیرند .هنگام رخداد زمینلرزههای با
بزرگای  MW>6/0ساختمانهایی که مقاوم نیستند فرو میریزند ،برخی از ساختمانهای مقاوم نیز دچار آسیب شده و تلفات انسانی به
بار میآید .اگر بزرگا از  7/0بیشتر شود ،بیشتر ساختمانها فرو می ریزند ،تلفات انسانی گسترده بوده و امداد رسانی مشکل خواهدبود.
نگاره  2پ پراکندگی زمینلرزههارا در  )1گستره گسل بم )2 ،گستره گسل سراوان )3 ،گستره گسل لکرکوه )4 ،راستای گسلهای
زاگرس و گسل میناب و  )5گستره تربت جام نشان میدهد .نگاره  2ت ،نیز بهعنوان نمونه ،نقشه همشدت یکی از بزرگترین و مهمترین
زمینلرزههای خاور ایران (زمینلرزه  1978طبس گلشن) را نمایش میدهد .باتوجه به نقشه همشدت این زمینلرزه ،بیشینه شدت آن،
 IXو کمترین شدت آن ( IVمرکالی بازبینی شده) میباشد .بزرگای این زمینلرزه  7/3در مقیاس  MWبوده و همانگونه که از کشیدگی
خمهای همشدت پیداست ،گسل آن در راستای شمال باختری -جنوب خاوری کشیدگی نشان میدهد (بربریان .)1979،
آ)

ب)
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پ)

نگاره  -2آ) نقشه زمینلرزههای با بزرگای  .MW<5/0ب) نقشه زمینلرزههای با بزرگای  .MW 5/0 – 6/0پ) نقشه زمینلرزههای با
بزرگای  .MW>6/0ت) نقشه رقومی شده همشدت زمینلرزه  1978طبس گلشن.

برآورد تجربی نقشه همشدت
در اینجا نقشههای همشدت برای  11زمینلرزه تربت حیدریه ( ،)1962دشتبیاض ( ،)1968گیسک ( ،)1977طبس گلشن (،)1978
گلباف -سیرچ ( ،)1981سفیدآبه سیستان ( ،)1994زیرکوه قائن ( ،)1997فندقا ( ،)1998بم ( ،)2003زرند ( )2005و سراوان ()2013
ترسیم و برهمنهی شده و یک نقشه کلی بهدست آمد .گسترههای شدت این زمینلرزهها بهدلیل دور بودن ازهم با یکدیگر همپوشانی
نداشتند .باتوجه به نقشه همشدت این زمینلرزهها که دادههای آنها موجود بوده و بهگونه تجربی به دست آمده (نگاره  ،)3میانگین
شدت تجربه شده در خاور ایران بین  IXو  VIIمرکالی بازبینی شده میباشد .اگرچه ،بهدلیل کم بودن دادههای ورودی در نقشه پایانی،
درباره برآورد شدت در گستره میان روکانون زمینلرزهها نمیتوان با اطمینان نظر داد.
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نگاره  -3نقشه تجربی همشدت  11زمینلرزه مهم خاور ایران.

برآورد نظری 10شدت زمینلرزههای با بزرگای MW>4/0
نگاره  4آ ،پراکندگی زمینلرزهها را در  )1راستای گسلهای زاگرس ،بم و میناب -زندان )2 ،گستره گسلهای گلباف ،لکرکوه ،کوهبنان
و طبس )3 ،گستره گسل درونه )4 ،گستره گسلهای فردوس ،دشتبیاض ،آبیز و نهبندان و  )5گستره گسلهای سراوان و جنوب
جازموریان نشان میدهد .براین پایه ،نقشه شدت برای زمینلرزههای با بزرگای  MW>4/0بهگونه زیر بهدست آمد (نگاره  4ب).
همانگونه که در نگاره  4ب دیده میشود ،بیشتر گستره خاور ایران شدت  VIرا تجربه نموده است .بیشینه شدت در گستره سراوان با
شدت ( Xمرکالی بازبینی شده) میباشد .مقایسه نقشه آ و ب نشان میدهد که گسترههای با شدت بیشتر ،پیرامون روکانون زمینلرزههای
بزرگتر (گسل آبیز و زمینلرزه  1997زیرکوه با بزرگای  7/1و زمینلرزه  2013سراوان با بزرگای  )7/8برآورد شده ،تا گسترههایی با
شمار زمینلرزه بیشتر و با بزرگای کوچکتر (شمال بندرعباس و راستای گسل کوهبنان) است .این امر اهمیت بررسی شدت زمینلرزههای
بزرگتر را دوچندان مینماید.

Theorical

10
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ب)

آ)

نگاره  -4آ) نقشه پراکندگی زمینلرزههای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ( )2006-2019با بزرگای  .MW>4/0ب) نقشه شدت
همین زمینلرزهها.

ب)

آ)

نگاره  -5آ) نقشه پراکندگی زمینلرزههای پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی با بزرگای  .MW>4/0ب) نقشه شدت همین
زمینلرزهها.
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نگاره  5آ نیز پراکندگی زمینلرزهها را در همان گسترههای نقشه  4آ نشان میدهد .برپایه این نقشه که شدت را برای زمینلرزههای با
بزرگای  MW>4/0در دوره تاریخی ،پیشدستگاهی و دستگاهی نوین نمایش میدهد ،بیشتر گستره خاور ایران دارای شدت  VIبرحسب
مرکالی بازبینی شده بوده و بیشینه شدت در گستره سراوان باشدت  Xاست .این نقشه ،گستره بزرگتری با شدت ( VIIIگستره شاهرود
و دامغان) را بهدلیل بهکارگیری زمینلرزههای تاریخی در کاتالوگ (بهگمان زمینلرزه  856قومس) ،دربر گرفته است .از آنجایی که
شدت در پیوند تنگاتنگ با پراکندگی جمعیت است ،برای بررسی بهتر نقشههای ترسیم شده ،مقایسه آنها با نقشه شهری گستره خاور
ایران اجتنابناپذیر مینمود (نگاره .)6

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

برای آشکارتر تر شدن اینکه چه گسترههایی شدت بیشتری را تجربه نمودهاند ،نقشه شهرهای خاور ایران بر روی نقشه برآورد شده با
دادههای تاریخی و دستگاهی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران منطبق گردیده است (نگاره  .)6این نگاره ،نقشه شدت زمینلرزه تجربه
شده در خاور ایران را در دوره دستگاهی بر روی نقشه شهری در این گستره نشان میدهد .نتایج نقشههای این پژوهش با نتایج گزارشهای
خطر لرزهای و لرزهزمینساخت ایران (مانند بربریان 1976 ،و  )1977همخوانی قابل قبولی دارد .برپایه نقشه نگاره  ،6شهرهای دامغان و
شاهرود؛ تربت حیدریه ،قائنات و خواف و گستره سراوان بیشترین شدت زمینلرزه را تجربه نمودهاند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری
با ترسیم نقشه پهنهبندی شدت در خاور ایران در بازه زمانی مورد مطالعه ( 2006تا  )2019و آنالیز آن ،نتایج زیر به تفکیک استانها به
دست آمد:
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در استان خراسان رضوی شهرهای بردسکن ،جلیل آباد ،بجستان ،گناباد ،مهوالت ،سبزهوار ،کاشمر و تربتجام دارای کمترین خطر
آسیبپذیری زمینلرزه بوده و شهرهای فریمان ،تربتحیدریه ،خواف ،رشتخوار و بخشی از سرخس ،مشهد و طرقبه در محدوده شدت
بیشتری از زمینلرزه بودهاند.
در استان خراسان جنوبی کمینه شدت زمینلرزه در شهرهای بشروئیه ،فردوس ،درمیان ،سربیشه ،سرایان ،خوسف ،نهبندان بوده و بیشینه
آن ،در شهرهای زیرکوه ،قائنات و بیرجند برآورد شد.
در استان کرمان کمترین آسیبپذیری احتمالی زمینلرزه وابسته به شهرهای شهربابک ،جنوب رفسنجان ،سیرجان ،بردسیر ،بافت ،رابر،
قلعهگنج ،منوجان ،کهنوج ،فهرج ،رودبار جنوب ،شمال جیرفت ،خاور کرمان وشمال بم برآورد شده و بیشترین آسیبپذیری در گستره
شهرهای زرند ،کوهبنان ،راور ،شمال رفسنجان ،جنوب جیرفت ،جنوب بم ،باختر کرمان ،عنبرآباد ،ریگان ،فاریاب و بخش کوچکی از
ارزوئیه میباشد.
شهرهای زابل ،زاهدان ،ایرانشهر ،دلگان ،جنوب زابلی و سرباز در استان سیستان وبلوچستان دارای کمترین شدت زمینلرزه و شهرهای
سراوان ،قصرقند و نیک شهر در محدوده شدت بیشتری بودهاند.
با توجه به زمینلرزههای سراوان ،فریمان ،زرند ،کوهبنان و جنوب ریگان که نسبت به دیگر زمینلرزهها بزرگتر بوده ،درنقشه پهنهبندی
گستره بیشتری را تحت تاثیر قرار داده است .مقایسه نقشههای همشدت و نقشههای لرزهخیزی ،بهویژه در گستره زمینلرزه 2013
سراوان ،نشان میدهد که الزاما همه پهنههای با شدت باال بر روی گسترههای لرزهخیز (شمار زمینلرزه باال) نیفتاده و همخوانی صددرصد
میان آنها وجود ندارد.

پیشنهادها
 شهرهایی که دارای بیشترین خطر آسیب پذیری زمینلرزه هستند ،نیازمند انجام اقدامات ایمنی در برابر خطر زمینلرزه میباشند ،تااز بروز تلفات جلوگیری شود.
 تهیه نقشه ریسک زمینلرزه برپایه نقشه بهدستآمده از این بررسی. بررسی سازههای آسیبپذیر در پهنههای با لرزهخیزی باال در نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه. بررسیهای دیرینهلرزهشناسی برای مقایسه و تکمیل نتایج این پژوهش از دیدگاه کشف زمینلرزههای تاریخی. -بررسی شتاب زمینلرزههای خاور ایران و وابستگی آن با شدت.
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