بخش اول :مفاهیم زلزله؛ لرزه خیزی ایران و کرمان و بزرگترین زمین لرزه های ایران
گردآوری :ابراهیم محمدی و رضا حسن زاده
(اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان)
آذرماه 6931
(مطالب شامل چهار بخش است :مفاهیم زلزله؛ لرزه خیزی ایران و کرمان و بزرگترین زمین لرزه های ایران (بخش اول)،
اقدامات ضروری قبل از وقوع زلزله (بخش دوم) ،اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله (بخش سوم) ،و اقدامات ضروری بعد از
وقوع زلزله (بخش چهارم) .لطفا تمامی بخش ها را مطالعه فرمایید و به دیگران نیز توصیه و ارسال فرمایید).
زمین لرزه ها یکی از مخرب ترین رویدادهای طبیعی هستند که ظرف مدت چند ثانیه قادر به ایجاد خسارات عظیمی در منطقه وقوع می
باشد .در پاییز  ،6931دو زمین لرزه شدید با فاصله  02روز ،کرمانشاه در غرب ایران و کرمان در شرق ایران را لرزاندند .زمین لرزه کرمانشاه
با بزرگی  ۷٫9ریشتر در شامگاه یکشنبه  06آبان  6931در نزدیکی ازگله ( 660کیلومتری سنندج و  600کیلومتری کرمانشاه) و در 93
کیلومتری شمال شهرهای سرپل ذهاب و قصرشیرین به وقوع پیوست .در اثر این زلزله حدود  122نفر از هموطنانمان جان خود را از دست
دادند ،قریب  62222نفر مجروح شدند و حدود  ۷2222نفر نیز بیخانمان شدند .زمین لرزه کرمان با بزرگی  1ریشتر در صبحگاه جمعه 62
آذر  6931در «گورک» هجدک در  3۵کیلومتری شمال کرمان به وقوع پیوست .این زلزله خوشبختانه تلفات جانی نداشت ولی در اثر آن
حدودا  32نفر مصدوم شدند و به حدود  6322واحد مسکونی خسارت وارد شد .دالیل متعددی همچون )6 :وقوع دو زلزله کرمانشاه و
کرمان در پاییز  )0 ،6931وقوع ده ها زلزله مخرب و مرگبار در  622سال گذشه در ایران )9 ،قرارگیری ایران بر روی کمربند لرزه خیز آلپ
– هیمالیا ،و  )4طرح سواالت متعددی (اما به جا و معقول) پیرامون زلزله و اقدامات مورد نیاز در هنگام وقوع زلزله از طرف دوستان و
آشنایان سبب شد تا در این نوشتار مطالبی را در مورد زلزله و راهکارهای ضروری برای حفاظت از جان خود و دیگران در قبل ،حین و بعد
از وقوع زلزله ارائه نمایم؛ همچنین ضمن ارائه مطالبی در خصوص وضعیت لرزه خیزی ایران ،بزرگترین ،مرگبارترین و مخرب ترین زمین
لرزه های ایران همراه با مشخصات و پیامدهای آنها معرفی می گردند .امید است گامی کوچک در راستای کاهش تلفات و خسارات ناشی از
زلزله برداشته باشیم.
اکثر آمارهای مربوط به (بزرگی ،عمق ،میزان تلفات جانی و مالی و  )...زلزله های ایران از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله اقتباس شده است .بیش از  ۵2درصد یا بیشتر شهرهای ایران در معرض خطر زلزله هستند و حدود  00میلیون نفر (حدود
 0۵درصد) از جمعیت ایران در سال  34در پهنه خطر نسبی باال و در داخل و حومه شهرهای اصلی و پرجمعیت ایران زندگی می کنند.
بنابراین ریسک زلزله در ایران به ویژه در مورد شهر های مهم و اصلی باالست .به دلیل لرزه خیزی اکثر مناطق ایران ،مسئله زلزله نیازمند
توجه بیشتری است تا وقوع آن کمترین تلفات را به بار آورد ،همانطوری که کشورهایی مانند ژاپن موفق به فرهنگ سازی مناسب شده اند و
از تلفات جانی آن به شدت کاسته اند .ضرورت تبیین اقدامات صحیح پیش از زلزله ،هنگام وقوع زلزله و پس از آن وظیفه ای است که
نهادها و ارگان های مربوطه می بایست به آن توجه بیشتری داشته باشند .الزم به ذکر است که تبیین روش های نادرست به حتم میزان این
تلفات را افزایش می دهد .بهتر است به جای ترسیدن و ترساندن به فرهنگ سازی و آموزش روش های صحیح پرداخته شود.
بررسی های انجام شده در مورد زلزله های گوناگون نشان می دهد اکثر مردم هنگام وقوع زلزله غافلگیر شده و نتوانسته اند عکس العملی
صحیح و مناسب از خود نشان دهند؛ تحقیقات نشان داده است بیشترین صدمات در زلزله برای افراد در حال فرار رخ میدهد .چه بسیار
زلزله هایی که هیچ گونه تخریبی را به همراه ندارند ولی رفتار شتابزده افراد موجب آسیب دیدن آنها شده است .به عنوان مثال می توان به
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زلزله  69۵1بروجرد اشاره کرد .در این زلزله بیش از  622نفر زخمی شدند که آسیب دیدگی آنها تنها بر اثر شتابزدگی مردم هنگام زلزله
بود .همین وضعیت در زلزله  69۵3ایذه نیز که دانش آموزان یک مدرسه قصد فرار از کالس هایشان را داشتند ،به وجود آمد و بیش از 92
دانش آموز بر اثر هجوم ناگهانی به سمت درهای خروجی ،زیر دست و پا ماندند و بشدت زخمی شدند .در زلزله  6931هجدک کرمان نیز
بیشتر مصدومان (تعداد  40نفر) به صورت غیرمستقیم و در حین فرار مصدوم شدند .نمونه چنین آماری برای بسیاری از زلزله ها در ایران و
کشورهای دیگر وجود دارد .اما اگر در آستانه وقوع یك زلزله هستید چه باید بکنید؟ در این نوشتار به این سوال بطور مفصل
جواب داده خواهد شد.
تعریف زمین لرزه :زمین لرزه یا زلزله لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای
پوسته زمین در مدتی کوتاه روی میدهد محلّی که منشأ زمین لرزه است و انرژی از آنجا خارج میشود را کانون ژرفی ،و نقطه باالی کانون
در سطح زمین را مرکز سطحی زمین لرزه می گویند.

شکل شماتیک موقعیت گسل ،کانون و رومرکز زمین لرزه
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پیش از وقوع زمین لرزه اصلی معموالً زلزلههای نسبتاً خفیفتری در منطقه روی میدهد که به پیش لرزه معروفند .به لرزشهای بعدی
زمین لرزه نیز پسلرزه گویند که با بزرگی کمتر و با فاصله زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه (و گاها چند سال) رخ میدهند .مدت
لرزش زمین در هر زلزله می تواند بطور متوسط از  ۵ثانیه تا  02ثانیه با توجه به بزرگی آن تغییر نماید .طوالنی ترین زلزله جهان نیز حدود
 62دقیقه (زلزله  3.6ریشتری سال  0224سوماترا) بوده است .میزان خسارت های یک زمین لرزه ،بستگی به عوامل مختلفی دارد که فاصله
از سطح زمین ،شدت لرزش ،فاصله از مناطق مسکونی و نوع و مقاومت زیرساخت ها و وضعیت زمین شناختی منطقه از جمله آن هاست.
مقیاس ریشتر :مقیاسی برای اندازهگیری بزرگی زمین لرزه است که میزان انرژی آزاد شده در زلزله را نشان میدهد .اضافه شدن هر
یك درجه به بزرگی زلزله ،انرژی آزاد شده آن را تقریباً  9611برابر بیشتر مینماید.

برزگی زمین لرزه
مقیاس مرکالی :مقیاسی برای اندازه گیری شدت رمین لرزه که به میزان ویرانیهای به بار آمده و تخریب سازه ها بستگی دارد« .شدت»
به تاثیر زمین لرزه بر روی ،ساختمانها و سطح زمین گفته می شود و درجه تخریب و خسارات زمین لرزه را نشان می دهد .لذا شدت زلزله
بستگی به انرژی آزاد شده زلزله ،وضعیت زمین شناسی محل و فاصله محل تا مرکز زلزله دارد ،هر چه از مرکز زلزله دورتر شویم شدت آن
کمتر است .امروزه رایج ترین مقیاس «مقیاس مرکالی اصالح شده » است که استفاده می شود و زلزله ها را از نظر شدت به  60درجه
تقسیم می کنند.
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آثار و نوع خسارات زلزله بر حسب مقیاس مرکالی و مطابقت آن با مقیاس ریشتر (درجه های  6و  0به دلیل ضعیف بودن ارائه نشده اند).
شدت بر

توصیف

حسب

شدت

بزرگی بر
تاثیرات و نوع خسارات ناشی از آن

ریشتر

مرکالی
9

حسب

خفیف

III

تعدادی از افراد که درون خانهها هستند این لرزههای را احساس میکنند (معموالً وسایل > 4
آویزان به جلو و عقب حرکت میکنند) .افرادی که در خارج از خانهها هستند معموالً
نمیتوانند این لرزهها را تشخیص دهند.
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مالیم

IV
3

اغلب افرادی که درون خانه هستند این لرزهها را احساس میکنند (وسایل آویزان به حرکت > 4.0
درآمده و ظروف و شیشهها صدا میدهند).

نسبتاً قوی

V

تقریباً تمام افراد این لرزه را احساس میکنند .افرادی که خوابند معموالً با این لرزه از خواب > 4.۵
بیدار میشوند .درها باز و بسته میشوند .گاهاً ظروف در اثر تکانها میشکند .قاب و عکسها
روی دیوار به حرکت درمیآیند .اجسام کوچک به حرکت درمیآیند .درختها ممکن است
تکان بخورند .مایعات معموالً از درون ظروفی که درب آنها باز است به بیرون میریزد.
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قوی

VI

تمام افراد این لرزه را احساس میکنند .حرکت و راه رفتن افراد با مشکل مواجه میشود3.4 > .
اجسام از درون قفسهها به پایین پرت میشوند .قابهای عکس از دیوار به پایین میافتند.
وسایل خانه (مبل و اثاثیه خانه) به حرکت درمیآیند .گچهای دیوارها ممکن است ترک
بردارند .درختان و بوتهها تکان میخورند .خانههای با مقاومت کم آسیب میبینند اما از
لحاظ ساختمانی تخریب نمیشوند.

۷

خیلی قوی

VII

افراد بسختی روی پای خود میایستند .رانندگان ماشینهای در حال حرکت تکانهایی در > 1.6
ماشین خود احساس میکنند .برخی از اثاثیه خانه می شکند .خانههای خشتی غیرمقاوم
میریزد .ساختمانهای مقاوم آسیب نسبتاً کم ،اما ساختمانهای ضعیف خسارت زیادی
میبینند.

۵

ویران کننده

VIII

رانندگان در حال حرکت در رانندگی دچار مشکل میشوند .ساختمانهای بلند مانند برجها < 1.6
و دودکش کورهها میریزند یا دچار پیچخوردگی میشوند .ساختمانهای با مقاومت خوب
ممکن است کمی آسیب ببینند .ساختمانهای غیرمقاوم به شدت آسیب میبینند .درختان
می شکنند .سطح زمین اگر خیس باشد ممکن است ترک بردارد .سطح آب درون جویها
ممکن است تغییر کند.

IX

خانمان
برانداز

3
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فجیع

ساختمانهای مقاوم به شدت آسیب میبینند .برخی ساختمانها به طور ناگهانی میریزند1.3 < .
برخی لولههای آب زیرزمینی میشکنند .سطح زمین ترک برمیدارد .منابع آب به شدت
آسیب میبینند.
اغلب ساختمانها و فونداسیون آنها تخریب میشوند .برخی برجها از بین میروند .سدها و > ۷.9
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X

آببندها به شدت آسیب میبینند .زمینلغزههای بزرگ (ریزش خاک از کوهها) اتفاق
میافتد .آب درون کانالها ،رودخانهها و دریاچهها (برکهها) به بیرون میریزد .زمین در سطح
زیادی ترک برمیدارد .خطوط ریل راهآهن مقداری خم میشوند.

66

بسیار فجیع

XI
60

بیشتر ساختمانها متالشی و برخی پلها تخریب می شوند .ترکهای بزرگی در سطح زمین > ۵.6
ظاهر میشود .لولههای آب زیرزمینی تخریب و ریلهای راهآهن به شدت خم میشوند.

بنیان کن

XII

تقریباً همه چیز تخریب میشود .اجسام به هوا پرت میشوند .سطح زمین موجدار میشود۵.6 < .
مقدار زیادی از سنگها جابهجا میشوند.

بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ ،زلزله  3٫3ریشتری سال  6312شیلی است که با وجود قدرت بسیار زیاد ،به علت وقوع در عمق زیاد در
مقایسه با زلزله های بزرگِ دیگر ،تاثیرات چندان خرابی به جای نگذاشت .این زلزله حدود  0222کشته و دو میلیون بی خانمان به جای
گذاشت  ،که اگر عمق آن کمتر بود اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر بود .انرژی یک زلزله  ۵ریشتری برابر با انرژی انفجار یک میلیارد تن
تیانتی برآورد شدهاست .زلزلههای به بزرگی کمتر از  4ریشتر ،بارها در طول ماه و حتی در یک روز اتفاق میافتند ،اما غالبا توسط انسان
حس نمیشوند و خطری نیز به همراه ندارند .هر ساله حدود  322222زمین لرزه در سراسر جهان اتفاق می افتد که از این تعداد 622222
مورد از آنها را میتوان احساس نمود .زلزله های با ریشتر های کم ،خیلی زیاد هستند به طوریکه در تهران به شعاع  ۵کیلومتری  422لرزه
در هر ماه ثبت می شود.
هرچه عمق زلزلهها کمتر باشد خرابیهای بیشتری دارند و اگر بزرگی آن نیز افزایش خطرات به مراتب بیشتری می گردد .و هر چه عمق
زلزله بیشتر باشد خرابیهای آن کمتر است؛ به عنوان مثال ،زلزله دیماه  69۵0بم با شدت  1.1ریشتر و با عمق  ۵کیلومتر ،حدود 99222
کشته 32222 ،مجروح و  622222بیخانمان به جای گذاشت .در مقایسه زمین لرزه  ۷.۵ریشتری سال  6930سراوان که بزرگترین زلزله
ایران در  32سال گذشته بود بدلیل عمق زیاد کانون آن در حدود  ۵2کیلومتری ،فقط  6نفر کشته و  60مجروح شد؛ همچنین یکی از
مهمترین دالیل (عالوه بر توجه به پیش لرزه ها ،ساعت وقوع ،و مقاوم تر بودن واحدهای مسکونی) تلفات جانی کمتر زمین لرزه ۷.9
ریشتری ازگله کرمانشاه (در مقایسه با زلزله بم) نیز عمق زیاد کانون آن ( 6۵کیلومتر ،بر اساس گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
و مهندسی زلزله) بود .عمق بیشتر زلزلهها در ایران در اکثر موارد زیاد نیست و بیشتر زلزلههای مهم و مخرب ایران در عمقهایی بین  ۵تا
 02کیلومتر رخ دادهاند ،ولی بیشترین عمق زلزلههای ایران را میتوان در جنوب شرق ایران ،در مکران (سیستان و بلوچستان) دید که
پوسته اقیانوسی اقیانوس هند به زیر پوسته قارهای ایران (اوراسیا) فرو میرود.
تقسیم بندی زلزله ها از نظر عمق
زلزله های کم عمق
عمق کانون کمتر از  ۷2کیلومتر است

زلزله های با عمق متوسط
عمق کانون بین  ۷2تا  922کیلومتر است
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زلزله های عمیق
عمق کانون بیش از  922کیلومتر است

وضعیت لرزه خیزی ایران:
مهمترین مناطق زلزله خیز دنیا عبارتند از )6 :کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا :جائی که پوسته آسیا – اروپا به صفحه افریقا – هند
برخورد می کند (در کشورهای ایتالیا ،یونان ،ترکیه ،ایران ،شمال هند)..… ،؛  )0کمربند اطراف اقیانوس آرام :جائی که صفحه اقیانوس آرام
به صفحه قاره آسیا – اروپا ـ امریکای جنوبی و امریکای شمالی و همچنین ـ استرالیا برخورد می کند در این ناحیه از کامچاتکا تا هکایدو
شدیدترین زلزله ها اتفاق می افتد .عمق کانون زلزله در این منطقة به حدود  12کیلومتر می رسد و امواج سونامی در اثر زلزله در این
منطقه ایجاد می شود؛  )9کمربند میانی اقیانوس اطلس :جائی که صفحه اقیانوس اطلس در حال گسترش است این زلزله ها نسبتاً مالیم
بوده و آرامش مردم را چندان بهم نمی زند .بر اساس آمارهای جهانی ،در بین سالهای  6222تا  6۵22میالدی؛ یعنی طی  ۵22سال تنها
 06زلزله با قدرت بزرگ روی داده است .در حالی که بین سالهای  6۵22تا  ،6322یعنی طی  622سال 6۵ ،زلزله بزرگ و  32سال بعد
بین  6322تا  92 ،6332زلزله بزرگ روی داده است .یعنی تقریباً در طول  32سال تعداد زلزلهها برابر با شمار آنها در طول  ۵32سال قبل
بوده است .بین سالهای  6332تا  39 ،6336زلزله بزرگ در جهان به وقوع پیوست؛ تقریباً سه برابر و نیم قرن گذشته .این زلزلهها موجب
مرگ  6/9میلیون نفر انسان در سراسر کره خاکی شد .افزایش شدید تعداد زمین لرزهها بسیاری از دانشمندان را متوجّه این موضوع ساخته
که زمین به دورهای تازه از حیات خود وارد میشود .چنین وضعیتی در ایران نیز دیده می شود ،بطوریکه تعداد زمین لرزه های مخرب و
مرگبار ایران (به انتهای این نوشتار مراجعه شود) ،در  91سال اخیر (از  6912تا امروز) تقریبا برابر با تعداد آنها در بازه زمانی  ۷2ساله قبل
از خود ( 6032تا  )6912می باشد.
ایران در کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا واقع شده است .با مروری بر تاریخچة لرزهخیزی ایران دیده میشود که کشور ایران یکی از
نواحی لرزهخیز دنیا است .در بیشتر بخشهای ایران ،لرزهخیزی در ارتباط مستقیم با تجدید فعالیت گسلهاست و بیشترین تکاپوهای
لرزهخیزی در امتداد گسلهای فعال روی داده است .ایران دارای گسل های فراوانی است .مهم ترین گسل های مناطق مختلف ایران
عبارتند از )6 :گسلهای زاگرس شامل گسل اصلی زاگرس ،دورود ،نهاوند ،گارون ،صحنه ،مروارید ،پیرانشهر ،کازرون ،دنا ،میناب ،اردَل،
زردکوه ،آغاجاری و مارون؛  )0گسل های ایران مرکزی شامل درونه ،بینالود ،میامی ،ترود و انجیلو ،کلمرد ،پشت بادام  ،قم -زفره ،ایندس،
دهشیر (نائین-بافت) ،سروستان ،شهداد ،کوهبنان ،جرجافک ،گلباف (گوک) و نایبند؛  )9گسل های خاور و جنوب خاوری ایران شامل
نهبندان ،بشاگرد و هریرود؛  )4گسلهای البرز باختری و آذربایجان شامل ارومیه  -زرینهرود ،آستارا (تالش) ،تبریز و سلطانیه و  )3گسلهای
البرز (مرکزی) شامل گسل البرز ،سمنان ،مشاء  -فشم ،کندوان ،شمال تهران ،دامغان و عطاری .گسل زمینلرزهای ،نوعی شکستگی زمین
است که در اثر زمینلرزه کم ژرفا تولید شده باشد و به طور کلی با تجدید حرکت دوبارة گسلهای پیشین همراه هستند .بیشتر گسلهای
زمینلرزهای شناخته شدة ایران ،طولی بیش از  42کیلومتر دارند و همة آنها با زلزلههای مخرب با بزرگی بیشتر از  ، ۷همراه می باشند .در
تمام حالتها ،جهت گسلهای زمینلرزهای ایران گویای جهت فشاری در راستای  NNE-SSWاست که با جهت حرکت شمال خاوری
صفحة عربستان هماهنگی دارد (آقانباتی .)69۵9 ،مناطق خطرناک از نظر رخداد زمین لرزه ،در پیرامون گسل های فعال ایران هستند .این
گسل ها بیشتر در نواحی مرز بین کوه ها و دشت های ایران قرار گرفته اند .در نواحی البرز ،زاگرس ،کپه داغ ،ایران مرکزی ،حاشیه های
کویر مرکزی ایران ،آذربایجان ،لوت و مکران مهمترین گسل های فعال ایران را می توان مشاهده کرد.
بیش از  ۵2درصد یا بیشتر شهرهای ایران در خطر زلزله هستند .ایران جزو کشورهای پرخطری است که بیشترین قربانیان را در زلزله دارد
و در مورد ایران دیگر جایز نیست بگوییم که زلزله اتفاق نخواهد افتاد و احتمال آن کم است .مهدی زارع ،استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله می گوید :بر اساس آمار جمعیت شهرها در سال  ،34حدود  63.9میلیون نفر از جمعیت ایران در داخل  62شهر
پرجمیت (تهران با حدود  ۵.3میلیون نفر ،مشهد با حدود  0.3میلیون ،اصفهان با  0میلیون ،کرج با حدود  0میلیون ،تبریز با  6.3میلیون،
شیراز با  6.۵میلیون ،اهواز با  6.4میلیون ،قم با  6.9میلیون ،کرمانشاه با  6.6میلیون و ارومیه با حدود  322هزار نفر جمعیت) زندگی می
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کنند .به این ترتیب حدود  63.9میلیون نفر از جمعیت ایران در داخل  62شهر اول ایران زندگی می کنند .از طرف دیگر برآورد می شود
که حدود  3.3میلیون نفر در حاشیه همین  62شهر اول ساکن هستند .بنابراین جمعیتی بالغ بر  03میلیون نفر در داخل و حومه همین
 62شهر اول ایران زندگی می کنند .نکته مهم این است که بر اساس نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله در ایران در فهرست  62شهر اول،
فقط شهر اصفهان است که در رده خطر نسبی باالی زلزله قرار نمی گیرد .بنابراین ،با کسر جمعیت اصفهان و حومه ،حدود  00میلیون نفر
(حدود  )%0۵از جمعیت ایران در سال  34در پهنه خطر نسبی باال و در داخل و حومه شهرهای اصلی و پرجمعیت ایران زندگی می کنند.
این آمار نشان می دهد که ریسک زلزله در ایران به ویژه در مورد شهر های مهم و اصلی ایران باالست .به این معنی که عالوه بر باال بودن
سطح خطر ،با توجه به میزان در معرض بودن جمعیت زیاد و آسیب پذیری باال در شهر های ایران ،ریسک زلزله متاسفانه در شهر های
بزرگ ایران باالست .در حال حاضر  603ایستگاه زلزلهنگاری در کشور وجود دارد .کهگیلویه وبویراحمد تنها استان بدون لرزه نگاری در
کشور است .به گفته مهدی زارع ،در ایران به طور متوسط ساالنه حدود  022زلزله با بزرگای بین  4تا  02 ،3زلزله با بزرگای  3تا  0 ،1زلزله
با بزرگای  1تا  ۷و در هر دهه  0زلزله با بزرگای بیش از  ۷مورد انتظار است و ثبت می شود .زلزله با بزرگی کمتر از  4هنوز به طور مرتب
ثبت نمی شود ،ولی می توان حدس زد که حدود  0هزار زلزله ساالنه با بزرگای بین  9و  4در ایران رخ دهد .زارع معتقد است ،اگر بر روی
چنین گسل هایی شناخت دقیقی از دوره بازگشت رخداد زلزله های مهم (با بزرگای بیش از  )1وجود داشته باشد و به ویژه از آخرین رخداد
زمین لرزه مهم مدت قابل مالحظه ای هم گذشته باشد (و ما با نبود لرزه ای بر روی آن قطعه گسل مواجه باشیم) در آن صورت می توانیم
گسل مذب ور را به عنوان گسل خطر ناک و مهمتر در نظر بگیریم .به ویژه وقتی چنین وضعی در نزدیکی شهرهای پر جمعیتی مانند تهران،
کرج ،تبریز و مشهد برقرار باشد (نقل از باشگاه خبرنگاران جوان).

نام و پراکندگی جغرافیایی گسل های عمده ایران (آقانباتی)69۵9 ،
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وضعیت لرزه خیزی تهران:
تهران گسل های فراوانی دارد که بزرگترین آنها در شمال و جنوب تهران فعال است و احتمال وقوع زلزله خطرناک در تهران زیاد است .در
حال حاضر در شعاع  622کیلومتری از مرکز تهران ساالنه حدود  63زلزله با بزرگای  9تا  4ثبت می شود .بنابراین اکنون پهنه تهران از نظر
لرزه خیزی فعال است .اینکه چه زمانی رخداد مهم بعدی در تهران رخ خواهد داد ،هنوز کسی نمی داند و نمی تواند حدس بزند ،ولی
قراینی وجود دارد که می گوید که در پیرامون تهران در هر  022سال انتظار یک زلزله با بزرگای حدود  ۷ریشتر وجود دارد .آمارها نشان
می دهد ،در پهنه شهری تهران کنونی و حومه آن می توانیم هر  322سال زلزله ای با بزرگای  ۷یا بزرگتر انتظار داشته باشیم .بنابراین با
توجه به گذشت زمان نسبتا طوالنی از آخرین رخداد های مهم در پیرامون تهران (آخرین رخداد مهم در حدود  32کیلومتری جنوب شرق
تهران در  69۵4میالدی در ورامین ،و در شمال شرق تهران در سال  6۵92میالدی رخ داده) ،الزم است با دیدی محافظه کارانه نسبت به
احتمال رخداد زلزله مهم بعدی حساس باشیم (مهدی زارع؛ نقل از باشگاه خبرنگاران جوان).
وضعیت لرزه خیزی کرمان:
شهر کرمان برروی آبرفت های جوان کواترنری احداث و گسترش یافته است و با توجه به شرایط زمین شناسی ،گسل های جوان و فعال
منطقه و گسل های قدیمی ،از لحاظ لرزه خیزی تاریخ پرحادثه ای داشته است .طبق نظر محققان ،علت اصلی وقوع زمین لـرزه هـای ایـران
حرکت و فشار صفحه عربستان به سمت شمال در اثر باز شدن دریای سرخ در نظر گرفته می شود .با توجه به اینکه ایـران از شـمال توسـط
صفحه اوراسیا ،از شرق توسط صفحه هند و از غرب به وسیله صفحه آناتولی احاطه شده است ،تحت تاثیر نیروهای فشارشی صفحه عربستان
فشرده و ضخیم می شود و این فشرده شدن را می توان به صورت ایجاد گسل های معکوس در راستای شمال غـرب – جنـوب شـرق و نیـز
چین خوردگی مالحظه نمود.
بنابراین برای بررسی وضعیت لرزه خیزی منطقه باید تمامی معیارهای ارزیابی ،شامل سوابق تاریخی رویداد زلزله هـا در منطقـه (زلزلـه
های تاریخی) و زلزله های قرن بیستم (زلزله های دستگاهی) مورد بررسی قرار گیرند .البته در ارتباط با تخمین خطر زلزله ،بایـد محاسـبات
محتاطانه متکی بر مشخصات زمین ساختی منطقه و داده های آماری زمین لرزه ها صورت گیرد .از طرف دیگر پایداری سـازه هـای مهـم و
ساختمان های مسکونی در طی عمر مفید آنها تضمین شود و همچنین از تحمیل هزینه های اضافی و غیر ضروری اجتناب گردد.
سابقه لرزه خیزی
منطقه کرمان در طی تاریخ  0222ساله لرزه خیزی کشور بارها مکان زمین لرزه های متوسط تا قـوی بـوده اسـت .بـه منظـور ارزیـابی
وضعیت لرزه خیزی گستره مورد مطالعه داشتن اطالعاتی از چگونگی رخداد زمین لرزه های گذشته امری ضروری می باشد.
زمین لرزه های تاریخی
به زمین لرزه هایی که قبل از دهه  6322میالدی رخ داده اند و فقط در دست نوشته های مورخین توصیف شده اند ،زمین لرزه های
تاریخی گفته می شود .البته اطالعات و گزارش ها در مورد زمین لرزه ها و وقایع قبل از دهه  6۵32میالدی نادر و کمیـاب هسـتند .اصـوال
زمین لرزه های شدید یا آنهائیکه در نزدیکی مناطق مسکونی بزرگ رخ داده اند توسط مورخین ثبت شده اند ولی از زمین لرزه هایی کـه در
مناطق غیر مس کونی یا دور از مناطق مسکونی رخ داده اند و یا ضعیف بوده اند اطالعاتی در دست نیست .در منطقه کرمان زمین لـرزه هـای
تاریخی ثبت شده نسبت به مناطق شمال و غرب ایران ناچیز است و احتماال علت اصلی آن دور بودن کرمان از مراکز حکـومتی و فقـدان راه
های ارتباطی مناسب بین این استان با مناطق همجوار بوده است .عالوه بر این پراکنده بودن و دور بودن آبادی هـا در ایـن اسـتان و عوامـل
فرهنگی و خالء لرزه ای نیز می تواند مزید بر علت باشد (عباس نژاد و داستان پور .)69۷۵ ،زلزله های تاریخی رخ داده در منطقه کرمـان بـر
اساس منابع مختلف ذکر شده اند .البته این زمین لرزه ها در منطقه ای به شعاع  922کیلومتر به مرکزیت شهر کرمان رخ داده اند.
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زمین لرزه های تاریخی رخ داده در شعاع  922کیلومتری شهر کرمان و اثر آنها بر شهرکرمان ( آمبراسیز و ملوویل63۵0 .؛ یغمایی.
69۷6؛ عباس نژاد و داستانپور)69۷۵ .
تاریخ وقوع
(هجری
شمسی)

شدت

تاریخ وقـوع طـــــــــول عـــــــــرض بزرگی
جغرافیــــایی جغرافیــــایی
(میالدی)
MMI
MS
شرقی(درجه) شمالی(درجه)
(ریشتر)

منطقه

نــــــام توضــــــــیحات
(آسیب بـه شـهر
گسل
کرمان)

آذر6099

نـــــــوامبر 3۷/9
6۵34

92/3

3/ ۵

VII

حرجند کوهبنان در کرمــــــــان
احســاس گردیــد
ولــی گزارشــی از
خرابی ثبت نشده
است.

0۵دی
6040

3۷/2 6۵14/6/6۷

92/1

1

VIII

چترود

کوهبنان این زلزله آسـیب
قابل مالحظـه ای
بــه کرمــان وارد
ساخت بطوریکـه
ایــــوان جــــامع
مظفـــری فـــرو
ریخته و بـه قبـه
ســــبز آســــیب
رسید.

3۷/2

92/1

3

VIII

چترود

کوهبنان ایـــن زلزلـــه در
کرمــان احســاس
شد.

6034/۷

6۵۷3/3

3۷/2

92/1

1

VIII

چترود

کوهبنان در کرمان و توابع
آن بشــــــــدت
احســـاس شـــده
است.

6033/-/-

6۵۷۷/-/-

3۷/92

96/0

3/ 1

VII

سیرچ

گــــوک -
(گلباف)

92/1

3/ ۷

VIII

6۵۷6/۵/4 6032/3/69

3۷/2 6۵3۷/3/00 60۷1/0/0۵
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کوهبنان در 642کیلــــــو
متـــری کرمـــان
حوالی کوهبنـان
رخ داد.

3۷/2 6۵3۷/3/0۷ 60۷1/9/02

-

92/1

-

چترود

کوهبنان در کرمان چندین
تــــن کشــــته و
چندین ساختمان
عمـــــــــومی و
شخصــی آســیب
دیدکه در برخـی
مــــوارد قابــــل
تعمیرنبودند.گنبد
قبــه ســبز فــرو
ریخـــت و افـــراد
داخل آن زخمـی
شـــــــــــدند و
ســـاختمان بـــاغ
ناصــریه آســیب
دید.

زمین لرزه های قرن حاضر(قرن بیستم)
به زمین لرزه هایی که از دهه  6322به بعد توسط دستگاه های ثبت زلزله (لرزه نگاشت ها) ثبت شده اند و اطالعـات دقیقتـری از علـل
وقوع زلزله ،بزرگی زلزله ،تاریخ و ساعت وقوع زلزله بدست می دهند ،گفته می شود .در منطقـه مـورد مطالعـه در شـعاع  922کیلـومتر بـه
مرکزیت شهر کرمان زلزله های زیادی ثبت شده اند که تعداد  92۷زلزله بیش از 4ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین بوده اند.

فهرست زمین لرزه های مخرب قرن بیستم در شعاع  922کیلومتری شهر کرمان با اصالحات از فاطمی و همکاران ()69۷6؛ عباس نژاد
و داستانپور ()69۷۵
تــــاریخ وقــــوع بزرگی
شمسی
(ریشتر) (MMI
)

منطقه

نام گسل

توضیحات ( آسیب به شهر کرمان)

شدت

60۵۵/۵/3

جوشان

-

این زلزله در 32کیلومتر شرق کرمان روی دادودر
کرمان خسارت اندکی به بار آورد.

6032/6/92

1/3

راور

بشدت در کرمان احساس شد و شهر راور بشـدت
تخریب گشت.

6920/1/96

1/۷

الله زار

در  32کیلــو متــری کرمــان رخ داد و خســارت
اندکی به شـهر کرمـان وارد گردیـد و تعـدادی از
ساختمان های عمومی بشدت شکاف برداشـتند و
11

خانه هـای بیـرون از دروازه وکیـل و بـرج وکیـل
آسیب دید و دو نفر زخمی شدند.
6960/3/۵

1/0

VIII

6900/3/0

VIII

شــــــمال کوهبنان
بهاباد

در کرمان بشدت احساس شد.

نگــــــار و
بردسیر

در کرمان بشدت احساس شد.

گلبافت

در کرمان بشدت احساس شد.
در کرمان احساس شد و انـدکی خسـارت بـه بـار
آورد.
در کرمان احساس شد.

690۷/4/64

1

694۵/1/60

3/ 9

سیرچ

6931/3/03

3/ ۷

گیســـــک کوهبنان
زرند

6912/9/06

1/۵

6912/3/1

۷/ 6

691۵/۵/03

3/ ۷

69۷1/60/09

1/4

VIII

VII

گلباف

گلباف گوک

در کرمان بشدت احساس شد.

سیرچ

گلباف لکرکوه

یکــی از شــدیدترین زلزلــه هــای ایــران میباشــد
درشهرکرمان ساختمانهای فرسوده آسیب دیدنـد
سقف بـازار کرمـان و مسـجد حـاج آقـا علـی در
کرمان ریزش کرد.

گلباف

گلباف سروستان در کرمان بشدت احساس شد.

گلباف

گلباف گوک

در کرمان احساس شد.

69۷۷/۵/0۵

3

شهداد

-

69۷۷/62/60

3/ 6

گلباف

-

69۵0/62/3
69۵9/60/4

1/3

X

بم

بم

درکرمان بشدت احساس شد.

1/3

VIII

زرند

شــاخه فرعــی
کوهبنان

درکرمان بشدت احساس شد.

بنابراین زمین لرزه های تاریخی مخرب و زمین لرزه های سده بیستم که سبب تخریب مناطق شهری و روستایی و خسـارات مـالی و جـانی
فراوان در منطقه گردیده اند ،حاکی از لرزه خیز بودن منطقه می باشند .شهر کرمان در زون ایران مرکزی در مجـاورت ارتفاعـات در شـمال
دشت کرمان قرار گرفته است .دشت کرمان ،یک چاله تکتونیکی از نوع گرابن فشاری است به گونه ای که تحت تـأثیر حرکـت گسـل هـای
معکوس موجود در مرزکوه با دشت و باال رفتن کوهستان ایجاد شده است (عباس نژاد .)69۵9،گسل هـای محـدوده شـهر و دشـت کرمـان
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مشخص شده اند .بر اساس مطالعات ژئوالکتریک و روش لرزه نگاری انکساری ضخامت آبرفت در دشت کرمان بین  92تا  922متر می باشـد
و ضخامت آبرفت در زیر شهر کرمان بر اساس ستون های زمین شناسی حدود  6۵2متر بوده که به سمت شـرق شـهر ضـخامت آن بشـدت
کاهش می یابد .جنس سنگ کف در منطقه مورد مطالعه از جنس آهک های کرتاسه وکم و بیش مارنی می باشد.

گسل های محدوده شهر کرمان -6( :گسل باغین-0 ،گسل داوران-9 ،گسل الغدیر-4 ،گسل کرمان – زنگی آباد،
-3گسل شمال کرمان -1،گسل تراستی کوهبنان (قطعه -۷ ، )۵گسل صاحب الزمان -۵ ،گسل شرق دشت کرمان-3 ،گسل ماهان-62،
گسل جوپار-66 ،گسل جنوب دشت باغین)

گسل تراستی کوهبنان( کوهبنان  )۵در  63کیلومتر شمال شرقی شهر کرمان قرار دارد
گسل تراستی کوهبنان (قطعه  ) ۵که در نقشه های فاز مقدماتی مطالعات تدقیق گسل های شهر کرمان به گسل بازرگان نامیده شده است
می تواند در اثر گسیختگی سطحی زلزله ای به بزرگی  1.9ریشتر را ایجاد نماید.
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گسلهای محدوده شهر کرمان (گزارش مقدماتی کمیته تدقیق و تعیین حریم گسلهای شهر کرمان)

بررسی آماری زمین لرزه های ایران
مهمترین زمین لرزه های مخرب و مرگبار (با بزرگی بیش از  1ریشتر) ایران در جدول صفحات بعد فهرست شده اند .حدود  42زلزله مخرب
و مرگبار با بزرگای بیش از  1ریشتر در  622سال گذشته در ایران به وقوع پیوسته است .نگاهی آماری به وقوع یا عدم وقوع پیش لرزه و
پسلرزه؛ فصل وقوع (از نظر سرما و گرما)؛ زمان وقوع (روز یا شب) اطالعات ارزشمندی به ما می دهند که می توانند در مدیریت زلزله های
بعدی این مرز و بوم (که بر اساس تجربه تاریخی احتمال وقوع آنها کم نیست) و کاهش تلفات آنها موثر واقع شوند .اکثر اعداد ،ارقام و آمار
مربوط به (بزرگی ،عمق ،میزان تلفات جانی و مالی و  )...زلزله های ایران از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
زلزله اقتباس شده اند .اکثریت این زمین لرزه ها دارای گزارشی در سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می
باشند و تقریبا گزارش مربوط به همه زلزله ها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ برای تکمیل اطالعات از مطالب سایت ها و منابع دیگر نیز
استفاده شده است .با بررسی این زمین لرزه ها ،نتایج زیر حاصل شده است:
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 -6چندین مورد از زمین لرزه های مرگبار ایران دارای پیش لرزه(هایی) بوده اند و عمدتا مردم آنها را جدی گرفته و به بیرون از خانه
ها رفته اند و در نتیجه سبب کاهش چشمگیر تلفات جانی شده اند .لذا وقوع زلزله های خفیف تا متوسط را باید جدی گرفت چرا
که ممکن است نشانگر زلزله بزرگتری باشند و توصیه می گردد بعد از احساس چنین زلزله هایی حداقل  0شب را بیرون از خانه
های نا مقاوم (خشت و گلی ،آجری با سقف قوسی و سازه های بدون شناژ با سقف تیرآهنی) و هوشیار خوابید .زمین لرزه های
زیر با پیش لرزه های خود مردم را از وقوع یک زمین لرزه بزرگتر مطلع نموده و با بیرون راندن مردم از خانه های خود ،از تلفات
جانی کاسته اند :سلماس ( 6پیش لرزه قوی با  03نفر کشته  63 ،ساعت قبل از زلزله اصلی)؛ فارسینج کرمانشاه ( 6پیش لرزه 01
ساعت قبل از لرزه اصلی)؛ قیر (فوجی از پیش لرزه ها در سرتاسر ماه قبل)؛ گسیک/باب تنگل زرند ( 0پیش لرزه قوی ،همچنین
از  9ماه قبل از وقوع این زلزله ،پیش لرزه هایی در این ناحیه رخ داده است شامل پیش لرزه های  0۷شهریور و  02آبان)؛
گرمخان (یک پیش لرزه نسبتاً قوی)؛ بم ( 0پیش لرزه در شب قبل و  6پیش لرزه  43دقیقه قبل از لرزه اصلی ،که متاسفانه به
آنها توجهی نشد)؛ درود -بروجرد (با وقوع چندین پیش لرزه به ویژه زلزله  4.1ریشتری ساعت  63:4۷و زلزله  4.1ریشتری ساعت
 09:21همان شب)؛ مورموری آبادانان ( 0پیش لرزه  4.1و  4.۵ریشتری در ساعات  63:34و  63:6۷روز قبل)؛ ازگله و سرپل
ذهاب کرمانشاه (دارای  9پیش لرزه بوده که بزرگترین آنها  4.3ریشتر بود).
 -0شمار زیادی از زلزله های مرگبار ایران دارای پسلرزه هایی بوده اند که در مواردی خطرات آنها کمتر از زمین لرزه اصلی نبوده
است .لذا بعد از وقوع زلزله اصلی باید منتظر پسلرزه ها بود و توصیه می گردد بعد از احساس چنین زلزله هایی حداقل  0شب را
بیرون از خانه ها نا مقاوم (خشت و گلی ،آجری با سقف قوسی و سازه های بدون شناژ با سقف تیرآهنی) و هوشیار خوابید .نباید
فراموش کرد که حدود  06ساعت پس از زمین لرزه اصلی دشت بیاض یک زمینلرزه شدید  1.4ریشتری سبب نابودی کامل
فردوس و کشته شدن مجروحانی که روز قبل به بیمارستان فردوس اعزام شده بود ،شد .مهمترین زمین لرزه هایی که پسلرزه
های خطرناک داشته اند (از قدیم به جدید) عبارتند :دامغان (به مدت چند سال)؛ سیالخور لرستان (به مدت حداقل  3ماه)؛ الله
زار کرمان ( 6پسلرزه قوی حدودا  63ساعت بعد)؛ سلماس (به مدت حدودا  9ماه و نیم)؛ فارسینج کرمانشاه (دارای پسلرزه های
متعدد و قوی)؛ دشت بیاض (حدود  06ساعت پس از زمین لرزه اصلی یک زمینلرزه شدید  1.4ریشتری سبب نابودی کامل
فردوس و کشته شدن مجروحان روز قبل در بیمارستان فردوس شد)؛ خورگو هرمزگان ( 6پسلرزه  1ریشتری  32دقیقه بعد از
لرزه اصلی)؛ ناغان (چندین پسلرزه)؛ گسیک/باب تنگل زرند (دارای دو پسلرزه نیرومند)؛ گلستان اردبیل (رشته ای از پسلرزههای
بزرگ در خالل چند روز)؛ بم (وقوع پسلرزه های فوج گونه آن با بزرگای کم تا متوسط به مدت حدود  0سال)؛ داهوئیه و حتکن
زرند (بزرگترین پسلرزههای این زمین لرزه حدوداً دو ماه پس از زمین لرزه اصلی به وقوع پیوستند)؛ دورود -بروجرد (یک پسلرزه
 4.3ریشتری  64دقیقه بعد از لرزه اصلی)؛ دشتی بوشهر ( 6پسلرزه  3.0ریشتری حدودا  02ساعت بعد از لرزه اصلی)؛ ازگله و
سرپل ذهاب کرمانشاه (دارای پسلرزه های متعدد که تا زمان نگارش این نوشتار همچنان ادامه داشته است و قویترین آنها 4.3
ریشتر بوده)؛ هجدک کرمان (دارای چندین پسلرزه که قویترن انها  3.3ریشتر بوده و تا زمان نگارش این نوشتار همچنان ادامه
داشته است).
 -9تجربه تاریخی نشان می دهد که حدودا  92مورد از زلزله های مخرب و مرگبار ایران در ماه های سرد یا در آستانه شروع آنها به
وقوع پیوسته اند .با توجه به زلزله خیز بودن ایران و با توجه به اینکه زندگی در چادر در ماه های سرد به دلیل سرما و بارش
بسیار دشوار است و احتمال ابتال به بیماریهای مختلف خصوصا در کودکان بسیار باالست ،و از طرفی امداد رسانی به دلیل لغزنده
بودن جاده ها ،امکان ریزش کوه ها و ریزش بهمن (به دلیل پسلرزه ها) ،و همچنین کوتاه بودن روزها ،به دشواری و با کندی
پیش خواهد رفت ،لذا سازمان ها و ارگان های امداد رسان و خصوصا هالل احمر باید همیشه امادگی الزم برای اسکان موقت
حدودا  622هزار خانوار را داشته باشد و قبل از وقوع واقعه چاره اندیشی کرده باشند (تا هموطنان زلزله زده مجبور نباشند که
شب های سرد و برفی را در چادرهایشان در انتظار کانکس به روز برسانند) .زلزله های فصول سرد ایران (به ترتیب از قدیم به
جدید برمبنای سال هجری-شمسی) عبارتند از :دامغان ()093/62/0؛ اردبیل ()0۷0/6/4؛ طالقان ()3۵۷/0/6؛ تبریز
()6622/0/1؛ چترود ()6040/62/0۵؛ سیالخور لرستان ()60۵۷/66/9؛ راور ( ،)6032/6/92سلماس ()6923/0/6۷؛ محمدآباد
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پسکوه ()6963/66/0۷؛ سواحل مکران ()6904/3/1؛ طرود ()6996/66/09؛ فارسینج کرمانشاه ()6991/3/00؛ الر ()6993/0/4؛
زلزله قدیمی بوئین زهرا ()6030/6/61؛ قیر ()6936/6/06؛ شمال غربی ایران و ایروان ()6933/3/9؛ خورگو هرمزگان
()6931/6/6؛ ناغان ()6931/6/6۷؛ گسیک زرند ()6931/3/03؛ طبس ()693۷/1/03؛ قائن ()693۵/۵/09؛ گلباف ()691۵/۵/03؛
گلباف ()69۷1/60/09؛ گلباف ()69۷۷/62/60؛ سیرچ ()6936/66/0؛ گرمخان ()69۷3/66/61؛ گلستانِ اردبیل ()69۷3/60/62؛
بم ()69۵0/62/3؛ داهوئیه و حتکن زرند ()69۵9/60/4؛ بروجرد و دورود ()69۵3/6/66؛ محمدآباد ریگان ()69۵3/3/03؛ راور
()6932/60/۵؛ دشتی بوشهر ()6930/6/06-02؛ برازجان بوشهر ()6930/3/۷؛ سراوان ()6930/6/0۷؛ ازگله و سرپل ذهاب
()6931/۵/06؛ هجدک (.)6931/3/62
 -4تجربه تاریخی بیانگر این است که شمار زیادی از زمین لرزه های مخرب و مرگبار ایران در تاریکی شب به وقوع پیوسته اند و
احتمال تکرار آنها در آینده نیز کم نیست .با توجه به اینکه در صورت امداد به موقع و سریع ،خیلی از افرادی که زیر آوار گرفتار
شده اند را می توان در ساعات اولیه بعد از وقوع زلزله از مرگ حتمی نجات داد ،لذا پیشنهاد می گردد که سازمان ها و ارگانهای
ذیربط تدابیری بیاندیشند که زمان از دست رفته شب زلزله جبران گردد و از شمار قربانیان زمین لرزه های آینده کاسته شود.
زمین لرزه های زیر در تاریکی شب به وقوع پیوسته اند :سیالخور لرستان ( 0:43بامداد)؛ بروجرد و دورود  4:4۷( 69۵3بامداد روز
جمعه)؛ راور (شب هنگام)؛ الله زار ( 6۷دقیقه ی بامداد یکشنبه)؛ سلماس (بامداد چهارشنبه)؛ محمدآباد پسکوه (اوایل شب
یکشنبه)؛ دشت کویر (شب هنگام شنبه)؛ سنگچال مازندران (سپیده دم چهارشنبه)؛ فارسینج کرمانشاه ( 3:63بامداد جمعه)؛
بوئین زهرا (حدود ساعت  66شامگاه شنبه)؛ قیر ( 3:9۷بامداد دوشنبه)؛ طبس ( ۷:91شامگاه شنبه)؛ قائن ( 3:36سپیده دم
چهارشنبه)؛ گلباف  09:62:94( 69۷1شنبه)؛ سیرچ ( ۵:30شامگاه سه شنبه)؛ رودبار و منجیل ( 92دقیقه بامداد پنجشنبه)؛ بم
( 3:01بامداد جمعه)؛ داهوئیه و حتکن زرند ( 3:33:06سپیده دم سه شنبه)؛ گیسک/باب تنگل زرند (حدودا ساعت  9بامداد سه
شنبه)؛ درود -بروجرد ( 4:4۷بامداد جمعه)؛ محمدآباد ریگان ( 00:66:3۵شامگاه دوشنبه)؛ مورموری آبادانان ( ۷:20سپیده دم
دوشنبه)؛ ازگله و سرپل ذهاب ( 06:4۵یکشنبه)؛ هجدک ( 1:0سپیده دم جمعه).

بزرگترین ،مرگبارترین و مخرب ترین زلزله های ایران

سال

منطقه

بزرگی

تعداد

مهمترین خسارات دیگر

کشته
،093
دیماه

 0دامغان
(قومس) ،ایران

۷.3

حدود
022222

این زمین لرزه در  00دسامبر  ۵31در البرز شرقی به وقوع پیوست و شهرهای
اطراف تا شعاع  932کیلومتری در اثر این زمین لرزه از بین رفت .منطقه قومس
و ناحیه خراسان باختری و توابع نیشابور را ویران کرد و عمالً همه روستاها ویران
شد .در منطقه قومس ،بیشترین زیان های زمین لرزه به دامغان رسید که نیمی
از شهر ویران شد و در ان  43231تن کشته شدند .شهر قدیمی قومس ،مرکز
پیشین ایالت نیز ویران و احتماالً پس از زمین لرزه سرانجام متروک شد .یک
سوم بسطام فرو ریخت .طبرستان وگرگان نیز در اثر زمین لرزه آسیب دید ،و
لرزه اثر فاجعه باری بر منابع تامین آب منطقه قومس داشت زیرا باعث خشکیدن
چشمه ها و قنات ها شد ،و یا با به راه انداختن زمینلغزههایی مسیر رودهایی را
که به سوی دشت جریان داشتند ،سد کرد .بیرون از منطقه کالنلرزهای ،نیشابور
در سوی خاور و ایالت جبال در سوی باختر و جنوب باختر قومس نیز به شدت
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لرزیدند و زمین لرزه در ری ،قم و حتی در اصفهان حس شد و در آنجا نگرانی
زیادی برانگیخت .پسلرزه ها چند سال ادامه یافت و احتماالً مایه آسیبهایی در
خراسان باختری شد .این زمین لرزه در نهایت با برجایگذاشتن حدود
دویستهزار کشته ،تاکنون پس از گذشت بیش از هزار سال از آن فاجعه،
پنجمین زمین لرزهٔ کشنده در تاریخ مدون بشر به شمار میآید .در ساعت
 09:39دقیقه شامگاه جمعه  3شهریور  69۵3نیز زمین لرزه اى  3.3ریشتری
(با عمق  ۷کیلومتر) شهرستان دامغان و روستاهاى جنوب آن را لرزاند .پیش از
رخداد این زمین لرزه هیچ پیش لرزه اى در پیرامون روکانون یاد شده ثبت
نگردیده است .و بزرگ ترین پسلرزه آن در ساعت  4:33دقیقه بامداد  1شهریور
با بزرگاى  3ریشتر در  69کیلومترى شمال باختر آبادى توچاهى ثبت شده است.
،0۷0
فروردین

 4اردبیل ،ایران

نامشخص 632222

این زمین لرزه  9۷سال بعد از زمین لرزه دامغان و در  09مارس  ۵39میالدی
رخ داد و بخش های زیادی از شهرهای شمال غربی کشور را نابود کرد .این زمین
لرزه با  632222نفر کشته در رتبه نهم پر تلفات ترین زلزلهها در طول تاریخ
بشر قرار گرفته است .این رتبهبندی توسط آژانس زمین شناسی ایاالت متحده
صورت گرفته است .در طی این زلزله شهر اردبیل که بزرگترین شهر شمال غرب
ایران در آن زمان بود به طور کل با خاک یکسان شد و از بین رفت ،این زلزله به
لحاظ تعداد تلفات و میزان خرابیها به عنوان یکی از تراژدیهای کل تاریخ
بشریّت محسوب میشود .این منطقه یک بار دیگر در سال  633۷با یک زمین
لرزه شدید روبرو شد که  313کشته و بیش از  0222نفر مجروح بر جای
گذاشت.

نامشخص

این زمین لرزه در  02آوریل  612۵به وقوع پیوست .خانههای بسیاری در
طالقان ،رودبارات الموت و منطقه قزوین ویران شد .قلعه دربند نیز ویران شد .در
 3فروردین  03( 6999مارس  )6334نیز زمین لرزه ای در روستای جزنیان
طالقان روی داد .رانش و شکاف برداشتن زمین در این منطقه و در نتیجه فرو
رفتن خانهها و تلفات بسیار در روستای جزنیان از نتایج این زلزله بود.

۷.۷

حداقل
42222

این زمین لرزه در  01آوریل  6۷06در جنوب شرقی به وقوع پیوست .در خود
تبریز زمین لرزه حدود سه چهارم خانهها را ویران کرد و بیشتر ساختمانهای
بزرگتر ،گرچه فرو نریختند اما آسیبهای اساسی دیدند.

1

نامشخص

این زمین لرزه در ساعت  ۷روز  6۵ژانویه  6۵14در چترود ( 42کیلومتری شمال
کرمان) به وقوع پیوست و آسیب قابل مالحظه ای به شهر کرمان وارد شد ،به
گونه ای که ایوان جامع مظفری فرویخته و به قبه سبز آسیب رسید .چترود زلزله
های دیگری را نیز به خود دیده است )6 :در  69مرداد ماه  6032نیز زلزله ای
به بزرگی  3ریشتر سبب ویرانی چترود و روستاهای پیرامون آن گردید و در
کرمان نیز خساراتی را به بار آورد؛  )0در  0خرداد  60۷1نیز زمین لرزه ای به
بزرگی  3.3ریشتر چترود و سرآسیاب را ویران کرد که در اثر آن اکثر آسیاب
های آبی منطقه تخریب شدند ،منابع آب قطع گردید و بیشتر مردم کرمان به
حومه شهر پناه بردند .گنبد قبه سبز فرو ریخت و افرادی که درون آن بودند

 6 ،3۵۷طالقان ،گیالن ۷.1
اردیبهشت جنوبی

 1 ،6622تبریز
اردیبهشت
،6040
 0۵دیماه

چترود ،کرمان

16

زخمی شدند ،همچنین به ساختمان باغ ناصریه و سقف تکیه تعزیه آسیب وارد
شد.
۷.4

 9 ،60۵۷سیالخور
لرستان
بهمن

شمال 1.3

،6032
92
فروردین

راور،
کرمان

،6920
96
شهریور

الله زار کرمان

1.۷

10222
۵222

تا این زلزله در ساعت  0:4۵بامداد ( 09ژانویه  6323میالدی) به وقوع پیوست.
دشت سیالخور بزرگترین زمین هموار استان لرستان در غرب ایران است .این
دشت وسیع که بیشتر مساحت شهرستانهای بروجرد و دورود را دربرمیگیرد،
منطبق با گسل سراسری زاگرس است و وجود گسلهای فرعی مانند گسل
دورود و گسل قلعه حاتم در این منطقه ،استعداد منطقه را برای زمین لرزههای
بزرگ موجب شدهاست .در این زمین لرزه در مجموع 60۵ ،روستا آسیب دید که
از میان آنها  14روستا بهکلّی ویران شد و تعداد بیشماری پسلرزه به مدت دست
کم  3ماه اتفاق افتاد .در ساعت  4:4۷بامداد جمعه  66فروردین  69۵3یک
زمین لرزه  1.6ریشتری (در عمق  ۷کیلومتری) شهرستانهای بروجرد و دورود
در شرق استان لرستان را تکان داد که مخربترین زمین لرزه این سال ایران بود.
این زمین لرزه با دو پیش لرزه نیز همراه بود .نکته مثبت در کاهش تعداد
کشتهها ،پیش لرزه ضعیفتر شب قبل بود که باعث شد مردم در بیرون از خانهها
بخوابند.

۷22

این زمین لرزه که به دنبال یک پیش لرزه قوی ،در شب  6۵آوریل  6366رخ داد
و باعث کشته شدن حدود  ۷22نفر شد .در اثر آن روستاهای آبدرجان ،مکی و
ده لکرکوه واقع در منطقه کم سکنه شرق راور بطور کامل ویران شدند .تقریبا
تمامی خانه های راور و حومه آن فرو ریختند .در شهر راور که در آن زمان 1
هزار نفر جمعیت داشت ،بسیاری از کارگاه های قالی بافی فرو ریختند .همچنین
در اثر تخریب مسجد جامع  32نفر کشته شدند .بطوریکه این شهر پس از زلزله
برای مدت مدیدی بصورت مخروبه در آمد .ساختمان های عمومی آن  92سال
بعد از زلزله مجددا احداث شدند .این زمین لرزه در کرمان ،دهزوئیه ،کوهبنان و
زرند احساس شد .زلزله ای به بزرگی  3.0ریشتر نیز در تاریخ  ۵اسفندماه 6932
( 622سال بعد از زلزله  )6032در  6۵کیلومتری شمال راور به وقوع پیوست که
در اثر آن  1نفر مجروح شدند و به حدود  1222واحد مسکونی خشتی و گلی
خسارات جدی وارد شد.

نامشخص

این زلزله که در  6۷دقیقه ی بامداد یکشنبه  00سپتامبر  6309اتفاق افتاد و
قلعه ی بزرگ و تاریخی گوغر به کلی تخریب شد و تعداد زیادی از ساکنین قلعه
زیر آوار رفته و مرده اند .این زلزله نیمه شب موجب خرابی وسیع در منطقه الله
زار ،قلعه عسگر ،گوغر و بافت کرمان شد .با توجه به اینکه این زلزله در آخر فصل
تابستان اتفاق افتاده است قطعا مردم عادی و کشاورزان و عشایر گوغر در سر
ملک ها و روستاها و ییالقهای دهات مجاور در سیاه چادرهای خود بسر می برده
اند که آمار تلفات را کاهش داده ولی با توجه به اینکه مرکز نشینهای گوغر غالبا
دارای خانه بوده اند آمار باالیی از کشته ها صورت گرفته و خیلی از افراد با از
دست دادن تمام اعضای خانواده مقطوع النسل شده اند .این زلزله باعث ریزش
کوه در گردنه غرب گوغر و بسته شدن جاده سیرجان شد .خسارات اندکی در
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نگار ،راین و کرمان نیز وارد گردید به گونه ای که در کرمان تعدادی از ساختمان
های عمومی از جمله اداره تلگراف بشدت شکاف برداشتند .همچنین خانه های
بیرون از دروازه وکیل آسیب دیده و  0نفر زخمی شدند .در سیرجان نیز
خسارات جزیی ولی بطور گسترده ایجاد شد و در اثر ریزش قنات ها آب شرب
شهر کاهش یافت ،همچنین بسیاری از خانه های رفسنجان شکاف برداشتند .این
زلزله در بم ،انار ،بافق ،یزد ،نیریز و بندرعباس نیز احساس شد .یک پسلرزه قوی
که در ساعت  ۷بعد از ظهر رخ داد ،باعث افزایش خسارات گردید .در  3مرداد
 69۵3نیز زمین لرزه ای با بزرگای  3٫۵در همین پهنه رخ داده است.
،6921
 96تیر

دشت کویر

،6923
6۷
اردیبهشت

در ۷.6
سلماس
آذربایجان غربی

،6963
 0۷بهمن

1.6

محمدآباد
پسکوه،

1.9

2

این زمین لرزه در شب هنگام شنبه  00ژوئیه  630۷به وقوع پیوست و در درون
یک گستره  0۵2222کیلومتر مربعی حس شد .این لرزه تلفاتی به بار نیاورد اما
در منطقه خوار ،که سبب آسیبهایی در آنجا شد ،بسیار نیرومند بود .چند خانه
و بخشی از درون دژی در ارادان ویران شد .در سمنان سرمناره مسجد جامع و
برج قدیمیتری در شهر ویران شد .در ایوانکی یکی از برجهای قلعه شکاف
برداشت .در فیروزکوه چند خانه ترک برداشت و در یزد آب در نتیجه تالطم از
درون حوضها به بیرون ریخت .لرزه در اصفهان ،خوانسار ،کاشان ،تهران،
سنگسر ،بهشهر ،بندرگز ،دامغان ،طرود ،خور و یزد حس شد.

0322

این زلزله  63ساعت پس از پیش لرزه سلماس ،در ساعات آغازین بامداد روز
چهارشنبه  6۷اردیبهشت به وقوع پیوست .پیشلرزه به  ۵روستا ،و همچنین
دیلمقان ،آسیب رساند و  03نفر را کشت .پیشلرزه سبب شد اکثریت ساکنان
این ناحیه آن شب را در بیرون از خانهها بخوابند و بدینسان جان خود را نجات
دادند .لرزه اصلى با بزرگی  ۷.6ریشتر (در بامداد  ۷می  )6392موجب تخریب
کامل دیلمقان و  12روستا در دشت سلماس و مناطق حاشیه آن شد .دامنه
آسیبها از دشت سلماس به دهستان قطور و مسیر علیای زاب در ترکیه کشیده
شده بود .در منطقه سلماس ،حدود  32کلیساى ارمنى و آشورى ویران شد و یا
به حد تعمیرناپذیرى آسیب دید .در میان آنهایى که ویران شدند 62 ،کلیسا در
سدههای یازدهم تا پانزدهم و  66کلیساى دیگر در سدههاى شانزدهم تا
هیجدهم ساخته شده بودند .در این زلزله اکثر آثار باستانی سلماس از جمله
حصار  4متری شهر دیلمقان ،مساجد و عبادتگاههای مسیحیان ،مناره قرون
وسطییی میرخاتون در کهنه شهر و پلهای قدیمی از بین رفت .این زلزله یکی از
مخربترین زلزلههای آذربایجان و شاید منطقه خاورمیانه میباشد بطوریکه سال
 6392در تاریخ زلزلهشناسی بنام 6392سلماس ثبت شده است .پس از زلزله در
62کیلومتری شمال گسل سلماس یک چشمه آب گازدار هیجده درجه به وجود
آمد که در سلماس زلزله بوالغی (چشمه زلزله) نامیده شد .این چشمه بعدها پس
از زلزلههای دیگر مخصوصاً زلزله  00ژوئن  63۷9سلماس رنگ گل به خود
گرفت .رشته پسلرزهها در حدود سه ماه و نیم دنباله داشت.

1۵2

این زمین لرزه در اوایل شب یکشنبه  61فوریه  ،6346به منطقه تنک جمعیت
به شمال باختر بیرجند آسیب سنگینی رساند .محمد آباد پسکوه و کاروانسرای
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قدیمی آن بهکلی ویران شد و از  302ساکنان آن 1۵2 ،تن کشته شدند3 .
آبادی نیز ویران شدند.

خراسان جنوبی
 1 ،6904سواحل مکران۵.6 ،
و
سیستان
آذر
بلوچستان

،6996
 09بهمن

طرود در جنوب 1.4
شاهرود

حدود
4222

بیش
۵22

این زمین لرزه در سهشنبه  0۷نوامبر  6343در سواحل مکران در خاک پاکستان
(بین پاسنی و اورمره) و در نزدیکی ناحیه مرزی ایران پاکستان اتفاق افتاد که
منجر به سونامی به ارتفاع چند متر و جان باختن حدود  4هزار نفر شد؛
جانباختگان عمدتا اهل پاکستان و  69نفر نیز اهل هند بودند .این زمین لرزه که
در ایران تلفات جانی نداشت احتماال شدیدترین زمین لرزه ایران می باشد که به
صورت دستگاهی ثبت شده است و کانون آن در حدود  32کیلومتری جنوب
مکران واقع بود و احتماال امواج سونامی حدود  02تا  92دقیقه طول کشیده
باشد تا به ساحل برسند.
از این زمین لرزه در در ساعت  66:44ظهر پنجشنبه  66فوریه  6339به وقوع
پیوست و به دلیل ژرفای کم زلزله طرود و وقوع آن در تنها منطقه مسکونی در
این ناحیه کویری و همچنین وجود بافت روستایی و نامقاوم منازل مسکونی،
روستا به طور کامل تخریب شد ،با این حال وقوع زلزله در میانه روز ،باعث شد تا
اوالً بسیاری از مردان برای کشاورزی بیرون از منازل مشغول کار باشند و از سوی
دیگر اهالی ساکن در روستا بیدار باشند و بنابراین تعداد کشتهها بیش از ۵22
نفر (حدود یکچهارم جمعیت طرود در آن زمان) بود .حدود  122نفر نیز مجروح
شدند.

،6991
 60تیر

سنگچال
(بندپی)
مازندران

۷

حدودا
6322

این زمین لرزه در سپیده دم چهارشنبه  60تیر  9( 6991ژوئیه  )633۷به وقوع
پیوست و منطقه کوهستانی بند پی را ویران کرد .در منطقه کالنلرزهای ،که بین
مسیرهای علیای رودخانه های هراز و تاالر جای دارد و از دهستان های بندپی،
به دالر ستاق و چالو تشکیل میشود ،حدود  602روستا بکلی ویران شد که
تلفات آنها  6322تن برآورد شده است .سنگریزش بزرگی هراز رود را در نزدیکی
علی آباد بند آورد و بدینسان سدی به بلندی  02متر و با مخزنی به درازای
حدود یک کیلومتر پدید آمد .زمین لرزه از خراسان و شاهرود تا هشتپر در
آذربایجان و در سوی جنوب تا کاشان حس شد .آسیب هایی به ارزش حدود 03
میلیون دالر به بار آورد و بسیاری جاها و آبادیها در منطقه بکلی متروک رها شد.

،6991
 00آذر

فارسینج
کرمانشاه

۷.6

6663

این زمین لرزه با یک پیش لرزه  01ساعت قبل از رخداد زمین لرزه اصلی در
منطقه کنگاور همراه بود و در ساعت  3:63بامداد جمعه  69دسامبر  ،633۷در
عمق کانونی  93کیلومتر در منطقه فارسینج استان کرمانشاه به وقوع پیوست.
این زمین لرزه شدید به مدت  62ثانیه دوام داشت .این زمین لرزه  322زخمی و
 63222بیخانمان برجای گذاشت .بهدلیل سرما و نگهداری دامها در فضای
بسته ،بیش از  02222دام تلف شدند و خسارات مالی گستردهای به مردم وارد
شد .در مجموع ،زمین لرزه  633۷فارسیناج کرمانشاه به همراه پسلرزههای
متعدد و قوی آن موجب ویرانی  3222خانه از ( 3222بیش از  )33%خانههای
منطقه زلزلهزده شد.

 4 ،6993الر،

استان 1.6

402

تا زمین لرزه الر در روز یکشنبه ( 04آوریل  ،)6312ساعت 63:44روی داد .تعداد
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اردیبهشت فارس
،6946
62
شهریور

322
۷.0

بیش از این زمین لرزه در حدود ساعت  66شامگاه شنبه  6سپتامبر  6310و در عمق
 62کیلومتری زمین به وقوع پیوست .در این زمین لرزه  36روستا را بهکلی
60003
ویران کرد و در اثر آن بیش از  60003نفر کشته شدند ،حدود  0۵22نفر آسیب
دیدند و 06222خانـه تخریب شد .در مجموع ،بیش از  922روستا آسیب دید و
یا ویران شد که در  6۵2روستا از آن میان تلفاتی به بار آمد .بسیاری از آثار و
مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بویین زهرا از جمله قلعه باستانی رودک از
بین رفت .این زمین لرزه موجب ویرانی کامل شهر بویینزهرا و تمام روستاهای
اطرافش شد .در پی این زلزله بسیاری از سازمانها و نهادهای بین المللی از
جمله صلیب سرخ به کمک مردم زلزله زده آمدند .در پی این زلزله بود که
غالمرضا تختی برای گرداوری کمک شخصاً به خانههای مردم میرفت و از آنها
برای آسیبدیدگان زمینلرزه کمک مالی میگرفت .روستاهای توفک و دوزج
توسط توسط جمعیت صلیب سرخ کشور هلنـد در سال  6940بازسـازی شد.
بوئینزهرا زلزله های مهم زیر را نیز به خود دیده است :زمین لرزه سال 331
(تلفات نامعلوم)؛ زمین لرزه  61فروردین ( 6030به روایتی  6022کشته)؛ زمین
لرزه  6تیر ( 69۵6که به زمین لرزه آوج نیز مشهور است ،در ساعت  ۷:0۵بامداد
با بزرگی  1.3ریشتر به وقوع پیوست و حدود  016کشته و  6322زخمی داشت)

 3 ،694۷دشت بیاض در ۷.6
 62استان خراسان 1.4
و
شهریور

و  ۷٬222تا در ساعت  0:6۷بعد از ظهر روز شنبه  3شهریور  96( 694۷اوت ،)691۵
زمینلرزه فاجعهباری با بزرگای  ۷.6استان خراسان در شمال خاور ایران را لرزاند
60٬222
و به منطقه شمال باختر قائن آسیب رساند .تمرکز اصلی آسیبها در دره نیم
بلوک بود که در آن بیش از  0322تن ،یعنی در حدود یک چهارم شمار کل
تلفات که حدود  62222تن برآورد شده است ،جان باختند .در دشت بیاض همه
خانه ها کامالً فروریختند و از  61۷2تن ساکنان آن  6092تن کشته شدند.
کشتهشدگان این دو زمین لرزه در آمارهای مختلف ،بین  ۷٬222تا  60٬222نفر
بیان شدهاند .همچنین در این زمین لرزه ،حدود  60٬222خانه مسکونی ویران
شد و حدود  ۷2٬222نفر بیخانمان شدند .و  16روستا تخریب شد .در حدود
 06ساعت پس از زمین لرزه  3شهریور  694۷دشت بیاض ،یعنی در  62شهریور
 ،694۷زمینلرزه شدیدی با بزرگای  1.4در هفتاد کیلومتری باختر دشت بیاض،
شهر فردوس را ،که در اثر زلزله دشت بیاض تنها اندکی آسیب دیده بود ،تقریباً
بهکلی ویران کرد و غمانگیز اینکه بعضی از مجروحان که در زلزله  3شهریور
دشت بیاض زنده مانده و از دشت بیاض به فردوس منتقل شده بودند ،در زلزله
 62شهریور فردوس در بیمارستان کشته شدند.

استان 1.3

این زمین لرزه در ساعت  3:9۷بامداد روز دوشنبه  62آوریل  63۷0روی داد و
عمق آن  3٫1کیلومتر بود .تعداد زخمیان  6۷62نفر برآورده شدهاست .در
سرتاسر ماه مارس (اسفند و اوایل فرودین)  ،63۷0رویداد فوجی از لرزهها در
مناطق هنگام و باختر کارزین مردم را بر آن داشته بود که در بیرون از

،6936
06
فروردین

بوئین زهرا

زخمیان  9222نفر برآورده شدهاست .تخریب  ۷3درصدی منطقه را به دنبال
داشت و بخش عظیمی از شهر الر در اثر این رخداد ویران شد.

قیر،
فارس

3262

21

خانههایشان زندگی کنند ،که سبب کاهش شمار قربانیان شد .شمار کشتگان
بالغ بر حدود  02%جمعیت منطقه بود .قیر ،تنها آبادی بزرگ و مرکز داد و ستد
ایلهای خمسه و قشقائی ،بهکلی ویران شد و تقریباً سه چهارم ساکنان 3222
تنی آن جان باختند .روستاها و اردوگاههای زمستانی دیگری نیز بهکلی ویران
شدند و  6۵2چاه فروریخت.
 9 ،6933شمال
ایران
آذر

غربی ۷.9

در  ۷و 1
 6 ،6931خورگو
فروردین استان هرمزگان

،6931
6۷
فروردین

ناغان،
چهارمحال
بختیاری

،693۷
03
شهریور

طبس

1
و

۷.4

حدود
3222

این زمین لرزه در شمال غربی ایران در نواحی مرزی روسیه با ایران و شرق
ترکیه به وقوع پیوست و قسمت اعظم آن در ایروان در مرز کشورمان بود.

631

در اثر این زمین لرزه  93روستا به شدت صدمه دیدند .در منطقه ی بندرعباس
 ۷222نفر بی سرپناه شدند .بعد از  32دقیقه پسلرزه ای با قدرت  1ریشتر
موجب ویرانی هرچه بیشتر منطقه شد .منطقه بندرعباس عالوه بر زلزله خورگو
با بزرگای  ۷که با  631کشته و چند صد مجروح همراه بود و در دوشنبه 06
مارس  63۷۷به وقوع پیوست ،با زلزله های مهم سرخون با بزرگای  1.6در 61
اسفند  ۷( 6939مارس  ،)63۷3زلزله جزیره قشم با بزرگای  3.1که با هشت
کشته همراه بود در  1آذر  69۵4و زلزله جنوب غرب بندرعباس و شمال جزیره
قشم با بزرگای  1.2که  1کشته به همراه داشت در  02شهریور  ۵۷در سی و پنج
سال اخیر منطقه ای زلزله خیز شناخته می شود.

94۵

این زمین لرزه درساعت  6۵:2۷:93بعد از ظهر روز چهارشنبه  1آوریل  63۷۷به
وقوع پیوست و روستاهای ناغان ،اردل ،دوپالن ،گندمان و آورگان را ویران کرد.
این زلزله موجب تخریب محدودهای بهوسعت  632کیلومترمربع شد و به بیش از
 0622خانه خسارت جدی وارد کرد .روستای ناغان ،مرکز زمین لرزه چهار و
محال بختیاری ،بیش ازسایر مناطق آسیب دید؛ شدت زلزله در این آبادی به
حدی بود که حتی خانههای ساخته شده از تیر آهن و آجر را نیز ویران کرد و از
 432خانه 932 ،مورد ویران شدند .این رخداد حدود  022نفر مجروح ،ویرانی
کامل  ۵مدرسه و خسارت به  9۷مدرسه دیگر را به دنبال داشت .حداکثر شدت
ایجاد شده ناشی از زلزله اصلی حدود ( VIIIدر مقیاس مرکالی اصالح شده) بوده
است .وقوع زمینلغزشهای متعدد در دامنههای شیبدار و همچنین چندین
پسلرزه موجب ایجاد خسارت و آسیبهای بیشتری به روستاهای منطقه شد.
بهعالوه ،ریزش برف امدادرسانی و کمک به زلزلهزدهگان را دشوار کرده بود.

 60222تا این زمین لرزه در ساعت  ۷:91بعد از ظهر شنبه  61سپتامبر  63۷۵به وقوع
پیوست و این زمین لرزه شهر زیبا و تاریخی طبس با سابقة بیش از  0322سال
03222
قدمت بکلی ویران و  92آبادای خراب و به  622آبادی دیگر خسارت وارد شد .در
نوع خود یکی از بزرگترین زلزلههای ایران بود که تا مدتها مبنای محاسبات
سازه در آیین نامه زلزله ایران بود .بنا بر برخی آمارها 03 ،هزار نفر را به کام
مرگ کشاند؛ آن هم در شهرستانی که  93هزار نفر بیشتر جمعیت نداشت .اگر
چه در مورد اغلب زلزله های بزرگ کشور آمار دقیقی از تعداد کشته شدهها در
دست نیست ولی از نکات قابل توجه در مورد زلزله طبس ،اختالف فاحش آمار
موجود از تعداد جان باختگان این زلزله است .بهگونهای که مرکز آمار ایران در
21

مهر 693۷تعداد این کشتهها را  1919نفر اعالم کرد که این تعداد شامل  9هزار
و  110نفر در شهر طبس و  0هزار و  ۷26نفر در روستاهای اطراف بودند ،اما با
توجه به جو هیجانزده پس از زلزله ،امکان ثبت دقیق تعداد کشتهها وجود
نداشت بطوریکه بنابر گفته برخی کارشناسان ،تعداد تلفات زمین لرزه طبس
حدود  60هزار نفر برآورد میشده است.
402

این زلزله ساعت  3:36صبح چهارشنبه  64نوامبر  63۷3به وقوع پیوست و
تعداد زخمیان  90نفر برآورده شدهاست .این زمین لرزه روستاهای کریزان،
استند و بهنآباد را ویران کرد و آسیب گستردهای در منطقه زیرکوه به بار آورد.
اکثر کشته شدگان این زلزله را کودکان تشکیل می دادند ،زیرا در ساعت وقوع
زلزله ،اکثر افراد بزرگسال برای برداشت محصول زعفران به مزارع رفته بودند.

،693۵
 09آبان

قائن در استان 1.1
خراسان جنوبی

شهر
،6912
 06خرداد کرمان

گلباف1.۵ ،

62۷6

این زلزله در حدود ساعت  62:32صبح پنجشنبه  66ژوئن ( 63۵6و در عمق
 64.3کیلومتری) به وقوع پیوست و در اثر آن شهر گلباف به کلی ویران شد .این
زلزله حدود  4222نفر مجروح به همراه داشت .در اثر این زمین لرزه خسارتهای
سنگینی به آبادی های تیرکان ،ده ملک وارد گردید .همچنین ریزش های
وسیعی در کوهستان های اطراف مشاهده شده است .منطقه گلباف زمین لرزه
های دیگری را نیز قبل و بعد از این زلزله تجربه نموده است که عبارتند از)6 :
زمین لرزه  1ریشتری اواخر عصر  64تیر ماه  690۷که کانون آن کوه دوشاه در
شمال گلباف بوده است .اطالعات کاملی در مورد گسترش خسارات آن منتشر
نشده است .ولی اطالعات محلی حاکی از این است که آبادیهای کم شماری که
دردهستان تنک جمعیت گوک (گلباف) قرار داشتند در اثر این زلزله ویران شدند
و باعث ریزش کوه در شمال شرق ملک ترکان شد .این زلزله در روستای سکنج
نیز خساراتی ببار آورد و آبدهی قنات در جوپار را افزایش داده است )0 .زلزله
 3.۷ریشتری  03آبان ماه  691۵در جنوب گلباف با  42نفر کشته و  43نفر
زخمی که با بیش از  0322پسلرزه همراه بود؛  )9زمین لرزه  1.4ریشتری ساعت
 09:62:94روز شنبه  09اسفندماه  64( 69۷1مارس  )633۵که فاقد هرگونه
پیش لرزه بود ولی به دلیل عمق زیاد (در  6۵.9کیلومتری) خوشبختانه تلفات و
خسارات به مراتب کمتری داشت .این زمین لرزه  3نفر کشته ( 0نفر سقط
جنین) و حدود  32نفر زخمی بهمراه داشت و به تعداد اندکی از منازل مسکونی
گلباف خساراتی وارد نمود؛  )4زمین لرزه  3.6ریشتری  60دی ماه  69۷۷که
خوشبختانه تلفاتی نداشت.

 1 ،6912سیرچ
کرمان
مرداد

استان ۷.6

6922

این زمین لرزه ساعت  ۵:30شامگاه روز سه شنبه  0۵ژوئیه ( 63۵6و در عمق
 69.۷کیلومتری) به وقوع پیوست و موجب ویرانی سیرچ ،چهارفرسنگ و حوالی
آن شد .این زلزله شدیدترین زلزله استان کرمان و یکی از شدیدترین زمین لرزه
های ایران محسوب می شود .که  363نفر زخمی و  03هزار نفر در نواحی
چهارفرسنگ ،سیرچ ،هشتادان ،فندقا ،شهداد و سایر روستاهای مجاور بیخانمان
برجای گذاشت و در اثر این رخداد 03 ،روستا بهطور کامل ویران و  ۵3درصد
خانهها به صورت کامل تخریب شدند .شدت این زمین لرزه برابر با  VIIIدر
22

مقیاس مرکالی اصالح شده است .در اثر آن سقف بازار و بخشی از مسجد حاج
آقا علی در کرمان و قسمتی از مقبره شاه نعمت اهلل ولی در ماهان ریزش کرد.
همچنین ریزش کوه و زمین لغزه در شرق هشتادان ،سیرچ و شمال چهار
فرسنگ ( 62کیلومتری ابتدای دره خفتان) موجب انسداد رودخانه و تشکیل
دریاچه ای به عمق حدود  62متر گردید .سیرچ زلزله های دیگری را نیز تجربه
نموده است که عبارتند از )6 :زمین لرزه ای به بزرگی  3.1ریشتری سال 6033
که باعث ویرانی روستاهای سیرچ ،حسن آباد و هشتادان شد؛  )0زمین لرزه ای
 3.9ریشتری  60شهریور ماه 694۵؛  )9زمین لرزه ای  3.0ریشتری  1تیرماه
6932؛  )4زمین لرزه ای  3.3ریشتری  0بهمن 6936؛  )3زمین لرزه ای 3.3
ریشتری  3مرداد .6934
،6913
 96خرداد

رودبار و منجیل ۷.9

،69۷3
 61بهمن

گرمخان،
بجنورد،
خراسان

1.1

،69۷3
 62اسفند

گلستان از توابع 1.6
اردبیل

93222

این زلزله در ساعت  92دقیقه بامداد روز پنجشنبه  02ژوئن  6332در نزدیکی
شهر رودبار (و در عمق  63کیلومتری) به وقوع پیوست .این زلزله شهرهای
منجیل ،رودبار ،لوشان و  ۷22روستا را کامالً ویران کرد و به  922روستای دیگر
نیز آسیب رساند بطوریکه شدت مهلرزهای این رخداد  62در مقیاس مرکالی
اصالح شده برآورد شده است .این رخداد موجب زخمی شدن  12222نفر شد و
حدود  322222نفر را بیخانمان ساخت .بر اثر این زلزله ،صد هزار خانه خشتی
و گلی با خاک یکسان و یا متحمل خسارت عمده شدند .در مجموع ،بیش از
 022222خانه مسکونی تخریب شدند و خسارات عمدهای به تاسیسات و اماکن
عمومی در استانهای گیالن و زنجان وارد آمد .ارتعاشات حاصل از امواج لرزهای
در استانهای گیالن ،قزوین و زنجان و همچنین بخشهایی از استانهای
آذربایجان شرقی ،تهران ،اردبیل ،مرکزی ،مازندران ،سمنان ،همدان و کردستان
به مدت حدود  12ثانیه احساس شد .سد منجیل در جریان زمین لرزه بشدت
آسیب دید ،بطوریکه دریاچه پشت سد تا پایان مرحله بازسازی بطور کامل تخلیه
شد .در تونلهای محور منجیل ـ رودبار شکستگیهای بزرگ بوجود آمد و مبادی
ورودی تونلها به علت ریزش کوه تخریب گردیدند .شهرک هرزه ویل در شمال
غرب شهر منجیل به علت پایداری ساختمانهای مسکونی از تلفات کمتری
برخوردار بود ،لیکن روستاهای هرزه ویل به علت لغزش کوه به کلی ویران
گردیدند .در کیلومتر  03جاده رشت-رودبار جاده در اثر ریزش سنگهای عظیم
مسدود گردید.

۵4

این زمین لرزه در ساعت  64:2۷روز سه شنبه  4فوریه  633۷در منطقه
کوهستانی گرمخان واقع در  92کیلومتری شمال شهرستان بجنورد استان
خراسان شمالی به وقوع پیوست .این زلزله با یک پیش لرزه نسبتاً قوی همراه بود
که باعث شد تا تلفات جانی ناشی از این زمین لرزه به مراتب کم باشد .بیش از
 6۷2روستا آسیب دید و سه روستای ناوه ،قزل قان و شیخ  622درصد تخریب
شدند.

313

این زمین لرزه در ساعت  60:3۷:0۵جمعه  0۵فوریه  633۷در جنوب باختری
بخش سرعین از توابع اردبیل به وقوع پیوست و بیش از  0222نفر مجروح بر
23

جای گذاشت .گستره بیشترین شدت زمین لرزه در جنوب خاوری سبالن قرار
داشته و بیشترین آسیبها به سه روستای «جوراب»« ،گلستان» و «شیران»
وارد شد .رشته پسلرزههای بزرگی که در خالل چند روز پس از تکان اصلی روی
داد ،بر دامنه خسارتها افزود و سبب فروریزش بناهایی گردید که به هنگام تکان
اصلی خسارت دیده ولی هنوز پابرجا بودند .در اثر این زلزله ،دو روستای جوراب
و گلستان بهکلی فرو ریختند ،شیران بهشدت خسارت دید و آسیبهای قابل
توجهی به شهر سرعین وارد آمد.
،69۷1
02
اردیبهشت

بیرجند/قائن

۷.9

 6 ،69۵6آوج (چنگوره) 1.1
استان همدان
تیر

 3 ،69۵0بم
دیماه

1.3

631۷

این زمین لرزه در ساعت ساعت  60:0۷ظهر شنبه  62می  633۷به وقوع
پیوست و در اثر آن منطقه بیرجند–قائن ویران گشت؛ بیش از  0٬922نفر
مجروح و  32٬222نفر آواره شدند؛  63٬222واحد مسکونی تخریب شد یا آسیب
دید .پسلرزه بر شدت خرابیها افزود و بسیاری از بازماندگان را مجبور به ترک
منطقه کرد .میزان خسارتها  622میلیون دالر آمریکا برآورد شد ،و بسیاری از
کشورها با اهدای پتو ،چادر ،لباس ،و مواد غذایی به یاری زلزلهزدگان شتافتند.

016

این زمین لرزه که با نام های زمین لرزه  69۵6بوئین زهرا و  69۵6چنگوره نیز
شناخته می شود ،در ساعت  ۷:0۵دقیقه شنبه  00ژوئن  0220به وقوع پیوست.
محلهای با بیشترین خسارت در این زلزله ،روستاهای آبدره و چنگوره بودند .در
این زلزله 6922مجروح شدند .خسارتهای زلزله به طور کلی در حدود 32
روستا قابل مشاهده بود .شدت مهلرزهای  VIII-VIIرا میتوان به روستاهای ذکر
شده نسبت داد.

حدود
99222

این زمین لرزه در ساعت  3:01بامداد جمعه  01دسامبر  0229اتفاق افتاد و
کانون آن در محدوده شهر بم و در عمق  ۵کیلومتری بود .این زمین لرزه بعد از
چند پیش لرزه ،که شب قبل (ساعت  00و  )00:92و حدود  43دقیق قبل
( )4:42از لرزه اصلی حس شده بودند ،به وقوع پیوست .مدت زمان لرزش (مدت
دوام) زلزله بم 62 ،الی  69ثانیه بود .وقوع پسلرزه های فوج گونه آن با بزرگای
کم تا متوسط حدود  0سال ادامه داشت .در اثر آن شهر بم با  03222سال
قدمت با خاک یکسان شد .مطابق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در
سال 69۷3جمعیت شهرستان بم  63۵493نفر بوده که از آن میان حدود 49
درصد شهرنشین و  4۷درصد روستانشین بودند؛ جمعیت شهر بم نیز در سال
 69۷3برابر با  ۷22۷3نفر بود .این رخداد در عمق کم زمین و در ساعات آغازین
بامداد که اکثر ساکنان بم در خواب بودند اتفاق افتاد ،که این مساله را میتوان
بهعنوان یکی از عوامل تشدید تلفات جانی در نظر گرفت .درواقع ،زمین لرزه بم
پرتلفاتترین زمین لرزه ایران در قرن گذشته است ،بهطوری حدود
 99222کشته 32222 ،مجروح و  622222بیخانمان برجای گذاشت .بیش از
 322کودک در اثر این زلزله قطع نخاع شدند و  3024بچه سرپرستان خود را از
دست دادند .برخی آمارها تعداد قربانیان را خیلی بیشتر می دانند ،بطوریکه
یازدهم دیماه همان سال ،دکتر اسماعیلی ،رئیس شورای شهر بم گفته بود با
توجه به اینکه در برخی مناطق بم  622درصد منازل بر اثر زلزله تخریب شدهاند،
24

تعداد تلفات بیش از  32هزار نفر است .به گفته وی در روزهای اول هر کس به
فکر تدفین عزیزان خود بود و بوسیله لودر گودالهایی ایجاد میشد و اجساد به
طور دسته جمعی به خاک سپرده میشدند و کسی در آمارگیری دخالت
نداشتهاست .در اثر این حادثه  32درصد از سازههای شهر بم به کلی تخریب
شدند ولی بخش هایی از دیوارهای ارگ بم (بخش حاکم نشین بم) به دلیل واقع
بودن بر روی یک بستر سنگی مستحکم ،سالم ماند .خسارات ناشی از این زمین
لرزه وسیع و شدید بوده و در شهر بم ،خانههای مسکونی و اماکن عمومی از
جمله بانکها ،آتشنشانی ،بیمارستانها ،ساختمانهای هاللاحمر و
زیرساختهای اساسی بهشدت آسیب دیدند .عالوه بر خسارات وارده به بم ،به سه
شهر بروات ،فهرج و ریگان و حدود  032روستا بین  62تا  622درصد خسارت
وارد شد و مجموعاً  02041واحد مسکونی آسیب دید .پس از وقوع زمین لرزه
 69۵0بم ،روز  3دی بهعنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» در تقویم رسمی
کشور ثبت شد.
 ۵ ،69۵9فیروزآباد-
کجور (بلده)،
خرداد
استان مازندران

1.9

و 1.3
 4 ،69۵9داهوئیه
حتکن شرق
اسفند
زرند ،شمال
کرمان

93

این زلزله در ساعت  3:۵:41بعدازظهر روز جمعه  0۵می  0224ناحیه گستردهای
از استان های شمالی ایران را لرزاند .منجر به ریزش کوه و خسارات زیادی شد.
ناحیهای که بیش از همه مورد تاثیر زمینلرزه قرار گرفت از شمال به دریای خزر،
از خاور به جاده هراز ،از جنوب به تهران و از باختر به طالقان محدود میشد.
گستره مهلرزهای زمینلرزه فیروزآباد کجور در بلندیهای البرز مرکزی قرار
گرفته بوده است ،جایی که گسلههای مهمی مانند گسلههای شمال البرز ،کجور،
بلده و کندوان در آن قرار گرفته اند .در اثر این زلزله  00نفر جان خود را در
منطقه مهلرزه ای از دست دادند که از آنها  0نفر در اثر ریزش آوار ساختمان ها
در فیروز آباد 0 ،نفر در اثر ریزش آوار ساختمانها در گازرخان ،و  6۵نفر در اثر
ریزش سنگ در مسیر جاده چالوس-کرج جان سپردند .ضمن آنکه بر اثر سقوط
هلیکوپتری که برای بازدید از مناطق آسیب دیده از زمینلرزه در شمال قزوین
پرواز میکرد ،استاندار قزوین و جمعی از مقامات محلی دیگر همراه او (در حدود
 3نفر) جان باختند .آمارهای هالل احمر و مراکز دولتی نشاندهنده  93کشته و
 032مجروح در ناحیه مهلرزهای هستند .در استان مازندران خسارت های حاصل
از زمین لرزه  3/609میلیارد ریال برآورد شد.

13۷

این زمین لرزه در ساعت  3:33:06سه شنبه  00فوریه  0223در شرق شهر زرند
(و در عمق  ۷کیلومتری) و به مدت  60ثانیه به وقوع پیوست .بزرگترین
پسلرزههای این زمین لرزه حدوداً دو ماه پس از زمین لرزه اصلی به وقوع
پیوستهاند .این پسلرزهها به ترتیب در ساعت  09:0۵یکشنبه شب  66/0/69۵4با
بزرگی  3٫4و در ساعت  00 :94شنبه شب  04/0/69۵4با بزرگای  3٫9ریشتر
به وقوع پیوسته است .در اثر این زمین لرزه حدود  6466نفر مجروح شدند و 62
روستا تخریب شد و نزدیک به  ۵222ساختمان در این زمین لرزه آسیب دیدند
یا تخریب شدند .در طول جاده اسالمآباد-حتکن ،سقوط قطعه سنگی با وزن
تقریبی  632تن بر سطح جاده و آسیب رساندن و بسته شدن راه دسترسی به
25

چند روستا تخریب شده در زلزله در روز اول حادثه گردید .در شب سه شنبه
 03آذر  6931نیز زلزله ای با بزرگی  3.۷ریشتر در گسیک (باب تنگل) زرند رخ
داد که با دو پیش لرزه قوی همراه بود ،در اثر آن چند روستا ویران 113 ،نفر
کشته و  012نفر مجروح شدند .روستاهای باب تنگل/گیسک و سرباغ کامال
ویران شدند .شایان ذکر است  9ماه قبل از وقوع این زلزله ،پیش لرزه هایی در
این ناحیه رخ داده است .بعنوان مثال در  0۷شهریور  6931زلزله ای باب تنگل
را لرزاند که موجب خساراتی شد .ضمنا در  02آبان  6931روستای دهزوییه در
اثر زمین لرزه آسیب دید.
،69۵3
66
فروردین

دورود-بروجرد
در لرستان

،6936
 06مرداد

اهر ،ورزقان و 1.4
در 1.9
هریس
آذربایجان
شرقی

و بیش از دو زمین لرزه پیدرپی در شنبه  66اوت  0260در آذربایجان شرقی به وقوع
پیوست ،زلزله اول در ساعت  61:39با بزرگای  1.4ریشتر در فاصله 09
 922نفر
کیلومتری غرب اهر و زلزله دوم در ساعت  6۷:24با بزرگای  1.9در 92کیلومتری
اهر ،در  62کیلومتری ورزقان و حدود  32کیلومتری شمال شرق تبریز ،موجب
تلفات جانی و خسارت مالی و هراس مردم در پهنه رومرکزی در استان
آذربایجان شرقی شد .این زلزلهها دارای عمق کانونی حدود  62کیلومتر بودند.
تلفات جانی  921کشته و  929۷مجروح (بر اساس آمار وزیر بهداشت و درمان،
بر مبنای گزارش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی) و  602هزار نفر
جمعیت تحت تاثیر رخداد و خرابی در روستاهای پهنه رومرکزی در محدوده اهر
و ورزقان و همچنین هریس گزارش شد .کل میزان خسارت وارده به استان
آذربایجان شرقی از بابت زلزله  06مرداد ،بیش از  62هزار و  ۷3میلیارد ریال
بوده است.

1.9

این زمین لرزه در ساعت  00:66:3۵شامگاه دوشنبه  02دسامبر ( 0262دقیقا
 99سال بعد از زلزله گیسک/باب تنگل زرند) در عمق  63کیلومتری و در 30
کیلومتری جنوب خاوری محمد آباد ریگان و در مرز استانهای کرمان و سیستان
و بلوچستان به وقوع پیوست .در اثر این زمین لرزه ،به  6632واحد مسکونی
روستایی در منطقه فهرج کرمان بین  92تا  ۷2درصد خسارات وارد شد .به علت
فاصله کانون از مناطق مسکونی و عمق زیاد کانون (نسبت به زلزله بم) ،و
همچنین بازسازی انجام یافته در جریان زمین لرزه بم ،تلفات و خسارات این

،69۵3
 03آذر

محمدآباد
ریگان (فهرج/
حسینآباد)
کرمان

1.6

11

1

این زمین لرزه در ساعت  4:4۷بامداد جمعه  96مارس  0221در درب آستانه
(سیالخور) در جنوب بروجرد (و در عمق  ۷کیلومتری) به وقوع پیوست و با وقوع
چندین پیش لرزه به ویژه زلزلههای  63:4۷مورخ  62/6/۵3با بزرگای  4.1و
ساعت  09:21مورخ  62/6/۵3با بزرگای  3.6و همچنین با پسلرزه ساعت 3:26
نکته مثبت در کاهش تعداد کشتهها،
بامداد  66/6/۵3با بزرگای  4.3همراه بودٔ .
پیش لرزهٔ ضعیفتر شب قبل بود که باعث شد مردم در بیرون از خانهها بخوابند.
در اثر این زمین لرزه  60۵2نفر مجروح شدند؛ حدود  992روستا از شهرستان
های دورود ،بروجرد ،خرمآباد و الشتر در استان لرستان  92تا  622درصد
تخریب شدند .در ساعت  02:00روز  63آبان  69۵3نیز زمین لرزه ای به بزرگی
 4.۷ریشتر دورود را لرزاند که در اثر آن  622نفر زخمی شدند.

26

زمین لرزه خوشبختانه به مراتب کمتر از زمین لرزه بم بود .این زمین لرزه باعث
کشته شدن  1نفر و مجروح شدن  06نفر شد.
دشتی ،استان 1.9
،6930
3.0
 02و  06بوشهر
فروردین

 ۷ ،6930برازجان ،بوشهر
آذر

،6930
0۷
فروردین

سراوان

مورموری
،6939
 01و ( 0۷آبدانان) ،ایالم
مرداد

،6931
 06آبان

3.۷
4.3

و 9۷

این زمین لرزه در ساعت  61:00سه شنبه  3آوریل ( 0269و در عمق 60
کیلومتری) در شهرستان دشتی استان بوشهر به وقوع پیوست .در اثر این زلزله
حدود  9622واحد مسکونی تخریب شد و حدود  ۵32نفر مجروح شدند .در
بخش شنبه-طسوج عالوه بر شهر ش0نبه 09 ،روستا آسیب جدی دیدند .بر اثر
زمین لرزه مجددی با بزرگی  3٬0ریشتر در ساعت  60:92چهارشنبه 06
فروردین ( 62آوریل  )0269در بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی ،چهار
روستای سرمک ،دهوک ،حناشور و اژدرخوس (روی هم رفته با  022خانوار) این
بخش بکلی تخریب شدند.

و ۵

این زمین لرزه در ساعت  6۷:06:94روز سه شنبه  0۵نوامبر  0269در عمق 3
کیلومتری به وقوع پیوست و شهرستان برازجان و روستاهای پیرامون از توابع
استان بوشهر را لرزاند .در اثر این زمین لرزه حدودا  32نفر مجروح شدند .در
مجموع  63روستا و سه شهر برازجان ،آبپخش و وحدتیه و همچنین 922واحد
مسکونی و تجاری خسارت دیدند.

۷.۵

6نفر در این زمین لرزه در ساعت  63:64:6۵روز سهشنبه  61آوریل  0269در 14
و کیلومتری شمال باختری سراوان و  60کیلومتری شهر گشت استان سیستان و
ایران
94نفر در بلوچستان بهوقوع پیوست و بزرگترین زلزله ایران در نیم قرن گذشته بوده است،
این زمین لرزه با وجود اینکه از زمین لرزه طبس نیز قوی تر بود ،به دلیل عمق
پاکستان
زیاد کانون (حدودا  ۵2کیلومتر) خوشبختانه تلفات و خسارات چندانی نداشت.
در ایران و پاکستان به ترتیب  60و  623نفر را مجروح نمود.

1.0

این زمینلرزه در ساعت  ۷:20بامداد دوشنبه  6۵اوت  0264در  42کیلومتری
شرق دهلران و  9۵کیلومتری آبدانان در استان ایالم و در نزدیکی مرز استانهای
ایالم و خوزستان در منطقه کوهپایه زاگرس (و در عمق  62.0کیلومتری) رخ
داد .وقوع دو پیشلرزه یکی در ساعت  63:34با بزرگای  4٫1و دیگری در ساعت
 63:6۷با بزرگای  4٫۵در بعدازظهر یکشنبه  01مرداد  39موجب شد تا مردم
شب قبل از زمینلرزه اصلی را بیرون از منزل بگذرانند و خوشبختانه در هنگام
لرزه اصلی ،کسی کشته نشد .و در نتیجه تلفات این زلزله به بیش از  032مجروح
و حدود چهار هزار نفر بیخانمان محدود شد .یکی دیگر از دالیل خسارات کم
این زمین لرزه دوری کانون زلزله مزبور از پهنه های مسکونی بود.
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حدود  122این زمین لرزه در ساعت  06:4۵یکشنبه  60نوامبر  026۷در  62کیلومتری
جنوب ازگله 99 ،کیلومتری شمال شرق قصر شیرین و  9۷کیلومتری شماغرب
نفر
سرپل ذهاب به وقوع پیوست .عمق کانونی آن  6۵کیلومتر بود و کانون زلزله در
62کیلومتری گسل جبهه کوهستان زاگرس قرار دارد .مدت این زمین لرزه حدود
 92ثانیه طول کشید .این زمین لرزه دارای  9پیش لرزه بوده که بزرگترین آنها
 4.3ریشتر بود و سبب شد مردم در هنگام وقوع زلزله اصلی خارج از خانه های
خود باشند .قریب  62222مجروح شدند و حدود  ۷2222نفر نیز بیخانمان
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شدند .به تعدادی از روستاهای استان کردستان نیز خسارات وارد شد .در  03مه
سال  4( 6309خرداد  6920خورشیدی) نیز زمین لرزه ای با بزرگی  ۷.3ریشتر
نواحی خربی کشور را لرزاند و منجر به فوت  0022نفر شدند.
،6931
 62آذر

و 1.6

«گورک»
«گزک»
در
هجدک
استان کرمان

این زمین لرزه در ساعت  1:20صبح جمعه  6دسامبر ( 026۷و در عمق 62
کیلومتری) در حوالی حرجند (مابین شهرهای هجدک ،چترود و شهداد) و در
 9۷کیلومتری شرق هجدک از توابع شهرستان راور به وقوع پیوست که
خوشبختانه تلفات جانی نداشت ولی حدودا  32نفر مصدوم شدند و به حدود
 6322واحد مسکونی خسارت وارد شد .در آذر ماه سال  6099نیز زمین لرزه ای
به بزرگی  3.۵ریشتر حرجند را لرزانده و باعث ویرانی آن و روستاهای
درختنگان ،ده شیب شده بود .الزم به ذکر است که شهداد در  0۵آبان ماه
 69۷۷نیز زمین لرزه ای  3.1ریشتری را تجربه نمود که بر اثر آن خساراتی به
روستاهای کشیتوئیه ،چهارفرسخ ،کناران ،پوزه کوه ،روی پشته و شهرک باغوک
وارد شد ،اما خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت .و پسلرزه های زیادی داشت.
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