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 -1مقدمٍ ي كليات :
 1-1زمان ي مًقعيت يقًع زميه لرزٌ
صهيي لشصُ واؿوش تا تَجِ تِ اػالم هَػؼِ طئَفيضيه داًـگاُ تْشاى دس ػاػت  21:85:10تاهذاد ٍ دس عَل
ؿشلي ، 8585ػشم ؿوالي  ٍ 58850دس فاكلِ  11ويلَهتشي ؿوال واؿوش 15 ،ويلَهتشي ؿوال ؿشق خليل
آتاد ٍ  15ويلَهتشي جٌَب سيَؽ دس اػتاى خشاػاى سضَي سخ داد .هشوض صهييلشصُ دس سٍػتاي والتِ تيوَس
تَدُ ٍ ايي سٍػتا تش سٍي گؼل دسًٍِ ٍالغ ؿذُ اػت .ايي صهيي لشصُ ؿْشػتاى تشدػىي ٍ ؿْشّاي وٌذٍس،
اًاتذ ،ؿْشآتاد ،خليلآتاد ٍ ػليآتاد واؿوش سا ًيض لشصاًذ8

 1-2اطالعات ايليٍ در مًرد زميه لرزٌ
دس پي ٍلَع ايي صهيي لشصُ تينّاي اسصياب جوؼيت ّالل احوش ٍ فشهاًذاسي تِ هحل اػضام ؿذُاًذوِ تا تَجِ
تِ تضسگي اػالم ؿذُ تشاي ايي صهيي لشصُ دس ػوك تؼييي ؿذُ تِ ًظش ًويسػذ تلفات ٍ يا خؼاسات صيادي
تشجاي گزاؿتِ تاؿذ8
تِ گفتِ فشهاًذاس واؿوش تش اػاع ّواٌّگيّايي وِ تا اػتاى تِ ػول آهذ ٍ تِ خاعش احتوال ٍلَع پغلشصُ،
ؿْشػتاى واؿوش تِ هذت  058ػاػت دس آهادُ تاؽ واهل تؼش تشد ٍ دس ايي خلَف جلؼات هذيشيت
تحشاى اص لحظِ كفش ٍلَع صهييلشصُ دس هحل فشهاًذاسي تـىيل ؿذُ اػت ّ ،وچٌيي تشاي پيـگيشي اص
حَادث احتوالي ،تؼذ اص سخذاد صهيي لشصُ توام دّياساى ٍ اػضاي ؿَساي ّواٌّگي تحشاى ؿْشػتاى آهادگي
خَد سا اػالم ًوَدًذ8
تؼذ اص اعالع اص ٍلَع صهيي لشصُ دس ؿْشػتاى واؿوش ػوليات جؼتجَ ٍ ًجات هجشٍحيي ٍ تلفات احتوالي
تَػظ دػت اًذسواساى ريشتظ ٍ اهذادگشاى آغاص ؿذ8

 1-3كلياتي در مًرد مىطقٍ زلسلٍ زدٌ
واؿوش وِ يىي اصؿْشػتاىّاي جٌَتي اػتاى خشاػاى سضَي ٍ دس  005ويلَهتشي جٌَب غشب
هـْذ ٍالغ ؿذُ اػت ،اص ؿوال تِ ًيـاتَس ٍ ػثضٍاس ،اص هـشق تِ تشتت حيذسيِ ،اص جٌَب تِ گٌاتاد ٍ
اص هغشب تِ تشدػىي هتلل هيؿَد 8استفاع آى اص ػغح دسيا  1018هتش اػت 8ايي ؿْشػتاى دس 58
دسجِ ٍ  11دليمِ ػشم ؿوالي ٍ  85دسجِ ٍ  ۲0دليمِ عَل ؿشلي لشاس گشفتِ ٍ آب ٍ َّاي آى تِ
ػلت پؼتي ٍ تلٌذي صهيي ٍ ػَاهل ديگش هتٌَع اػت8
استفاػات ؿوالي ايي ؿْشػتاى اص خَاف ؿشٍع ؿذُ ٍ اص ؿوال تشتت حيذسيِ هيگزسد 8ػي وَّْاي
اعشاف آى هشتَط تِ دٍساى اخيش صهيي ؿٌاػي اػت8
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 1-4كلياتي در مًرد شُرستان كاشمر
ؿْشػتاى واؿوش ،پغ اص جذا ؿذى ؿْشػتاىّاي تشدػىي دس ػال ّ 15۲5ـ  8ؽ ٍ 8خليلآتاد دس
ػال ّ 1550ـ 8ؽ 8اص آى ،دس حال حاضش تا دٍ تخؾ هشوضي ٍ وَُػشخ ٍ تِ هشوضيت ؿْش واؿوش
داساي  180پاسچِ آتادي اػت ٍ تا هؼاحتي حذٍد  5532ويلَهتشهشتّغ ٍػؼت ٍ تا جوؼيتّي دس حذٍد
ّ 111ضاس ًفش دس اػتاى خشاػاى سضَي ٍالغ اػت8
 1-5آب ي ًَا ي اقليم كاشمر
واؿوش تِ دليل پؼتي ٍ تلٌذي هٌاعك هختلف آى ،داساي آب ٍ َّاي هتٌَّع ٍ هتغيّشي اػت دس
لؼوتّاي ؿوالي آى تِ ٍاػغِي وَّؼتاًي تَدى ،صهؼتاًي ػشد ،هشعَب ٍ عَالًي ٍ تاتؼتاًي
هؼتذل ٍ يياللي داسد 8دس اعشاف ؿْش َّايي ًؼثتاً گشم ٍ خـه ٍ ًيوِ تياتاًي ٍ دس لؼوتّاي
جٌَتي تِ ػلّت هجاٍست تا وَيش اص آب ٍ َّاي گشم ٍ خـه تياتاًي ٍ وَيشي تشخَسداس اػت8
تِ عَس ولي ؿْشػتاى واؿوش تِ ػِ ًاحيِي آب ٍ َّايي تمؼين هيؿَد وِ ػثاستٌذ اصً :احيِي آب
ٍ َّايي ػشد ٍ وَّؼتاًيً ،احيِي آب ٍ َّايي ًيوِ تياتاًي ٍ آب ٍ َّاي تياتاًي8
وَّْاي ايي هٌغمِ پَؿيذُ اص دسخت تادام هيتاؿٌذ ٍ دس داهٌِّا داساي چـوِّاي آب گشم هؼذًي
ّؼتٌذ 8سؿتِ وَّْاي جٌَتي ايي هٌغمِ تؼياس ون آب ٍ داساي تپِّاي گچي اًذ 8دس لؼوت جٌَتي
ايي ؿْشػتاى وَيش ًوه لشاس داسد وِ دس صهؼتاى ٍ دس ٌّگام تاسًذگي ػثَس اص آى دؿَاس اػت8
سٍدّاي ايي ؿْشػتاى فللي اًذ ٍ تيـتش دس تْاس اص دسُّاي وَّؼتاًي ؿوال جاسي هيؿًَذ 8واؿوش
اص جولِ هٌاعك هؼتؼذوـاٍسصي دس اػتاى خشاػاى سضَي تِ ؿواس هي آيذ8

 -2ساتقٍ لرزٌ خيسي مىطقٍ مًرد مطالعٍ
 2-1گسلُاي لرزٌ َاي مًجًد در مىطقٍ
 2-1-1گسل دريوٍ( گسل كًیر تسرگ)
گؼل دسًٍِ اص جولِ گؼل ّاي تضسي دس وـَس تَدُ ٍ تِ غَل خفتِ ًام گشفتِ اػت.
گؼل وَيش تضسي (دسًٍِ) يىي اص ػاختْاي تٌيادي ايشاى صهيي اػت وِ تا دساصاي حذٍد  ۲22ويلَهتش اص
هشصّاي ؿشلي ايشاى تا تخؾ هشوضي دؿت وَيش وـيذُ ؿذُ اػت 8تا ٍجَد ايي وِ ايي گؼل سػَتات جَاى
وَاتشًش سا تشيذُ اػت اها دادُ ّاي لشصُ خيضي صيادي اص آى دس دػت ًيؼت8
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گؼل وَيش تضسي دس دساصاي تخؾ ؿشلي خَد ،هشص هياى وَُ ػشخ (دس ؿوال) تا حَضِ وَيش ًوه (دس جٌَب) سا
تـىيل دادُ اػت 8تِ عَسي وِ اؿاسُ ؿذ دادُ ّاي دػتگاّي ٍ هْلشصُ اي دس تخؾ صيادي اص دساصاي گؼل وَيش
تضسي (دٍسًٍِ) ًاؿٌاختِ اػت ٍ تٌْا دس تخؾ ؿشلي آى ،هياى واؿوش ٍ تشتت حيذسيِ سٍهشوض چٌذ صهيي لشصُ
دس هؼيش گؼل لشاس هي گيشدّ 8شچٌذ وِ دس همايؼِ تا ديگش پٌِْ ّاي لشصُ خيض ايشاى ،صهيٌِ لشصُ خيضي ايي
تخؾ ون ٍ تيؾ پاييي اػت8دادُ ّاي هْلشصُ ايً ،ـاًگش ٍيشاًي واؿوش (تشؿيض) تش اثش صهيي لشصُ  08ػپتاهثش

( 1325تا تضسگي  ٍ )Ms=883تشتت حيذسيِ تِ ػثة صهيي لشصُ  08هِ  1305واج دسخت (تا تضسگي

)Ms=885دس ساػتاي گؼل وَيش تضسي (دٍسًٍِ) هي تاؿٌذّ ،شچٌذ وِ گَاُ واهالً هـخلي دال تش آى وِ ايي
دٍ صهيي لشصُ تا جٌثؾ ايي ػاختاس تٌيادي ّوشاُ تَدُ تاؿذ ،دس دػت ًيؼت( 8پَس وشهاًي ٍ آسيي)15۲۲ ،
 2-1-2گسل كاشمر
گؼلي اػت تا عَل تمشيثي  38ويلَهتش ٍ ساػتاي ؿشلي -غشتي ٍ ؿية تِ ػوت جٌَب وِ اص داخل ؿْش
واؿوش ػثَس هي وٌذ صهيي لشصُ  08ػپتاهثش  1325هيالدي تشؿيض (واؿوش) وِ ؿْش واؿوش سا ٍيشاى ًوَد دس اثش
فؼاليت ايي گؼل سٍيذادُ اػت( 8پَس وشهاًي ٍ آسيي)15۲۲ ،

 -3پارامترَاي لرزٌ خيسي

 3-1پارامترَاي اصلي
تِ گضاسؽ هَػؼِ طئَفيضيه داًـگاُ تْشاى صهيي لشصُ واؿوش تا تضسگي  880دس همياع(  ٍ) Mnتضسگي  583دس
همياع تضسگي گـتاٍسي (  ٍ ) Mwػوك واًًَي  12ويلَهتشي اص ػغح صهيي سخ داد8

 3-2گسل مسثة زميه لرزٌ
ٍيظگيْاي صهيي سيختي تخؾ ؿشلي گؼل دسًٍِ وِ تَػظ چالٌىَ ٍ ّوىاساى ( )13۲5هَسد تشسػي لشاس گشفتِ
اػتً ،ـاى هي دّذ وِ تشخالف ًظش ٍلوي ( )1311وِ تشاي گؼل جاتِ جايي ساػتالغض چپ گشد پيـٌْاد وشدُ
تَد ،تيـتش داساي جٌثؾ لائن اػت (پَس وشهاًي ٍ آسيي )15۲۲ ،وِ تا تَجِ تِ هىاًيؼن صهيي لشصُ اخيش اًتؼاب
جاتجايي اهتذادلغض تِ ايي گؼل تيـتش ًواياى هي ؿَد8
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شكل :1ساز ي كار كاوًوي زميه لرزٌ كاشمر (اردیثُشت )94

 3-3شتاب زميه لرزٌ
تِ گفتِ هشوض صلضلِ ؿٌاػي هَػؼِ طئَفيضيه ،ايي صهيي لشصُ تاوٌَى تَػظ  5ايؼتگاُ ؿتاتٌگاسي واؿوش،
سيَؽ ،تشتت حيذسيِ ،چٌاس ،ؿادهْش ،ػظين آتاد ،تشدػىي ٍ تجؼتاى تِ ثثت سػيذُ اػت 8تيـيٌِ ؿتاب ثثت
ؿذُ اص ايي سٍيذاد دس ايؼتگاُ سيَؽ تا ؿتاتي تشاتش تا  150ػاًتي هتش تش هجزٍس ثاًيِ تَدُ اػت 8هـخلات
صهييلشصُ اكلي ،ايؼتگاّي ٍ ؿتاتٌگاؿتي سا هي تَاًيذ دس ؿىل صيش هـاّذُ ًواييذ( 8تِ ًمل اص :هشوض تحميمات
ػاختواى ساُ ٍ ؿْشػاصي)

ؿىل  :0ايؼتگاُّاي ؿتاتٌگاسي هٌغمِ
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 3-4شدت زميه لرزٌ كاشمر
تيـتشيي صلضلِ واؿوش تيي  8تا  1تخويي صدُ ؿذُ اػت( )USGSاها تا تَجِ تِ هيضاى خشاتي جضئي
دس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ ٍگضاسؿات اٍليِ اسائِ ؿذُ هي تَاى حذاوثش ؿذت  8سا تشاي آى دس
ًظشگشفت8

ؿىل  :5ؿذت صهيي لشصُ واؿوش ()USGS

 3 -5پس لرزٌ َاي زميه لرزٌ َاي كاشمر
تا يه ّفتِ پغ اص سخذاد صهيي لشصُ اكلي  5پغ لشصُ دس هٌغمِ صلضلِ صدُ سخ داد وِ تضگتشيي آًْا تا تضسگي
 ٍ 5فاكلِ ووتش اص  12ويلَهتش اص واًَى صهيي لشصُ اكلي گضاسؽ گشديذ8
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جذٍل  :1اعالػات هشتَط تِ پغ لشصُ ّاي صهيي لشصُ واؿوش
عمق (كيلًمتر)

12
18
12

عرض جغرافيایي

طًل جغرافيایي

تسرگي

(درجٍ شمالي)

(درجٍ شرقي)

183

588511

858555

585

588555

858551

582

58855

85855

زمان يقًع تٍ يقت محلي

20:13:22
01:53:22
21:50:88

1535 -20-11
1535 -20-15
1535 -20-02

 -4اثرات واشي از زميه لسرٌ ،طثق گسارشات رسيدٌ را مي تًان تٍ شرح ذیل ارئٍ ومًد:
صهيي لشصُ واؿوش هٌغمِ تشتت حيذسيِ سا ًيض لشصاًذ ٍ تؼياسي اص هشدم تشتت حيذسيِ تِ ػلت تشع اص ٍلَع
دٍتاسُ صهيي لشصُ  ،ؿة سا دس فضاي تاص ٍ پاسن ّا ػپشي وشدًذ8
دس پي ايي صهيي لشصُ ً 15 ،فش تِ تيواسػتاى ّا ٍ هشاوض دسهاًي هشاجؼِ وشدًذ وِ تؼذادي اص آًْا تِ ػلت
ؿىؼتگي دس حيي خشٍج اص هٌاصل ٍ ػَاسم للثي ًاؿي اص ايي حادثِ دچاس آػية گـتِ ٍ تؼتشي ؿذًذ8
تٌْا دس ؿْشػتاى واؿوش ً 58فش تش اثش صهيي لشصُ هجشٍح ؿذًذ وِ ً 11فش اص ايي افشاد تؼتشي ٍ تميِ تِ
عَس ػشپايي دسهاى ٍ هشخق ؿذًذ
ايي صهيي لشصُ تٌْا هٌجش تِ تشن خَسدگي تؼذادي اص ٍاحذّاي هؼىًَي گشديذ ٍ گضاسؿي اص تخشية ولي
ٍاحذّاي هؼىًَي دس ؿْشػتاى واؿوش اػالم ًـذ  ،تٌْا عثك گضاسؿات تٌياد هؼىي اًمالب اػالهي تِ 022
ٍاحذ هؼىًَي تا  %52خؼاست ٍاسد ؿذ ٍ خَؿثختاًِ تِ تاػيؼات صيشتٌايي ًيض خؼاستي ٍاسد ًىشد ٍ دس سًٍذ
فؼاليت آًْا خللي ايجاد ًگشديذ8

تصًیر  :1ومًوٍ از ترك خًردگي ساختماوُا در مىطقٍ زلسلٍ زدٌ
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 -5وتيجٍ گيري ي پيشىُادات :
 تشسػي ػاص ٍ واس واًًَي گؼل هؼثة صهيي لشصُ واؿوش ًـاى هي دّذ وِ ايي صهيي لشصُ دس اثشفؼاليت هجذد تخؾ ؿشلي گؼل دسًٍِ سخ دادُ اػت 8
 تا تَجِ تِ ػاص ٍ واس واًًَي گؼل هؼثة صهيي لشصُ حشوت گؼل سا هي تَاى تا اعويٌاى تيـتشي اصًَع ساػتالغض (هَافك تا ًظش ٍلوي )1311 ،خَاًذ تا جاتجايي لائن(چالٌىَ ٍّوىاساى8)13۲5 ،
 تا تَجِ تِ ٍضؼيت لشصُ خيضي هٌغمِ صلضلِ صدُ الصم اػت تاصػاصي هٌاصل آػية ديذُ دس اٍلَيتاهش لشاس گيشد ٍ ّوچٌيي هغلَب اػت الذاهات الصم جْت تشًاهِ سيضي تشاي اػتمشاس ٍ اداهِ صًذگي
ػاوٌاى ًضديه حشين گؼل دسًٍِ كَست پزيشد8
 اسصياتي ػاصُ اي ػاختواى ّاي هٌاعك سٍػتايي تشاػاع ػوك لشصُ صايي گؼل ٍ حذاوثش هيضاىسخذاد صهيي لشصُ احتوالي الذام گشدد ٍ توْيذات الصم جْت هماٍم ػاصي آًْا كَست پزيشد8

 -6تشكر ي قدرداوي :
تذيي ٍػيلِ اص جٌاب آلاي دوتش ػلي ػاوت وِ دس تحليل يافتِ ّا ٍ تٌظين گضاسؽ ّذايت ٍ
ساٌّوايي فشهَدًذ ووال تـىش ٍ لذسداًي سا هي ًوايذّ ،وچٌيي اص ػشواس خاًن فاعوِ ٍويلي وِ دس
گشدآٍسي هغالة ايي گضاسؽ ّوىاسي ًوَدًذ ػپاػگضاسي هي گشدد.
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 -۲مىاتع اطالعاتي:

 پَس وشهاًي ،آسيي ( )15۲۲لشصُ خيضي ايشاى ،اًتـاسات داًـگاُ ؿْيذ تْـتي پظٍّـگاُ تييالوللي صلضلِ ؿٌاػي ٍ هٌْذػي صلضلِ -پايگاُ هلي دادُ ّاي ػلَم صهيي :اعالػات ػلَم صهيي

www.iiees.ac.ir/
www.ngdir.ir/
http://www.farsnews.com

 ٍب ػايت خثش گضاسي فاسعٍ -ب ػايت خثشگضاسي ايؼٌا

http://www.isna.ir/fa

ٍ -ب ػايت ؿْشداسي واؿاى

http://www.kashmar.ir/
http://www.iribnews.ir/

ٍ -ب ػايت خثشگضاسي كذا ٍ ػيوا

http://www.tabnakrazavi.ir

ٍ -ب ػايت خثشگضاسي تاتٌان سضَي
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