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 بیان حادثه  -1

 بزرگی زلزله  -1-1

و سایت   GFZو بنا بر گزارش )  5.9گی مین لرزه ای با بزر ( زUSGS  ،EMSCعالم زلزله)ا انی هگزارش مراجع جبراساس 

رگی این  بزپاکستان    شناسیپارتمان هواوابسته به دآباد  ش لرزه ای اسالمی مرکز ملی پا)  غانستان در روز  رقی افدر جنوب ش 

در این گزارش بزرگی  غانستان رخ داد.  قی افدر جنوب شر  ( گزارش کرده اند  6.1زله را  لآلمان بزرگی ز   GFZو مرکز    6زلزله  

   ظر گرفته شده است.در ن  6.1زلزله 

 ه قوع زلزلزمان و -2-1

(  1401رماه  )اول تی   2022ن  ژوئ  21شنبه  روز چهار  01:30اعت  سقت محلی  و بو  20:54:36ساعت  زمان رخداد    UTCت  وقب

  ت فاهای پرتلاز نظر تلفات جانی از ساعت  اب و استراحت مردم منطقه بوده و  گزارش شده است. زمان وقوع زلزله زمان خو

 برای زلزله محسوب می گردد.  

 محدوده وقوع زلزله  -3-1

)آلمان( و  GFZترانه(،  مدی-اروپا )EMSCریکا(،  ) آم  USGSغانستان که توسط  اف  خوست های تعیین شده برای زلزله  رومرکز

NSMC  نی زلزله را  کانو. عمق  نشان داده شده است  1در جدول  گردید  )مرکز پایش لرزه ای اسالم آباد پاکستان( تعیین

     م عمق محسوب می گردد. زلزله های کء  کیلومتر اعالم کرده اند که جز 10ع گزارش زلزله،  همه مراج
 غانستانتعیین شده برای زلزله خوست افهای صات رومرکزمخت -1جدول

 
 

کیلومتری جنوب    44و  بل  کیلومتری جنوب کا  163در  پاکستان    –غانستان  در مجاورت مرز اف  ستزمین لرزه خورومرکز  

و در شمال    یکا پکت  والیتنین در مجاورت  رکزی همچدوده روممح   گریده است. قع  وا  خوست  ت والیدر    شهر خوستغرب  

کیلومتر مربع بوده و دارای    4،029با مساحت  جمعیت  نفر    639849  ی ایت خوست داروالاست. جانمائی گردیده  ق آن  شر

  809779ی  اکا نیز دارتعیین موقعیت شده است. والیت پکتی  رومرکز زلزله در ولسوالی تنی و سپبرهشد.  الی می باولسو  13

یکا به رومرکز های زلزله خوست نزدیک  ن از والیت پکتیای باشد. ولسوالی گ تر مربع م کیلوم  19336با مساحت  نفر جمعیت  

 .  (1)شکل  تر می باشد

ی  ئی در چنین شرایطباشد. دسترسی به سکونتگاه های روستاشن می  لوژی خ، کوهستانی با مورفوه رومرکزی زلزلهمحدود

البته شرایط آب  غزش و ریزش های سنگی نیز در منطقه رخ داده باشد.  آسان نخواهد بود. احتماال زمین لواضح است که 

Ref Mag Lat Long Depth(km)

USGS 5.9 33.092 69.514 10

EMSC 5.9 33.11 69.63 10

GFZ 6.1 33.1 69.55 10

NSMC 6 32.95 69.4 10
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های زلزله و  کز  رروم  3و    2  های   در شکل.  متر کرده استی را کدسترسزمان رخداد زلزله، مشکالت    تابستانی  و هوائی 

 ناهمواری محدوده رومرکزی زلزله نشان داده شده است.  قه و لوژی منطمورفو

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کزی زلزله خوست و والیت ها و ولسوالی های اطراف آن دوده رومرمحیت ع موق -1لکش
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 آنها نسبت به شهر کابلقعیت خوست و موهای زلزله رومرکز -2کلش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پهنه رومرکزی و مورفولوژی کزی زلزله خوست دوده رومرمحیت ع موق -3شکل
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نشان داده  طح زمین همراه با نمایش ناهمواری های سجنوبی   – و شمالی ی غرب – رقی عی شو پروفیل ارتفاد 4 ر شکل د

ق  غرب به شرمین از  زسطح    ارتفاع  با شیب تند زمین است.وهستانی  کلت  صخ شدید و معرف    یرات ارتفاعیغیتاست.  شده  

  طح زمین در امتداد عبور از جنوب نیز ارتفاع سراستای شمال به  و در    متر است  3060تا    2000دارای نوسانی در بازه  

ی( همچنین جاده های دسترسی به منطقه  نقشه پائین)2  شکل  رد   غیر است.  متر مت  2900تا    1950وده رومرکزی از  حدم

   قابل مشاهده است.  نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنوب عبوری از محدوده رومرکزی زلزله خوست -غرب و شمال-رق عی شاپروفیل ارتف -4شکل

 زلزله  های  تلفات جانی و خسارت  -2
ت ز  تا بگفته مسح  دوین گزارش مان  بنا  اند.    1000  بیش   ن محلی ئولیاضر،  داده  از دست  این حادثه  را در  نفر جان خود 

 د.  ح شده اننفر هم مجرو 1500 بیش از  همچنین اعالم شده است که

  100کشته و    200با    کایپکت   تیدر وال  انیگ  ی، ولسوال ی دریافتی آن نهادارش هابر اساس گزو    OCHAزارش  گ  بنابر

نشده    دیی ها هنوز تا  یزخم  ایاست. تعداد کشته ها    دهی را د  ب یآس  نیبدترشده،  گزارش    میاز آنها وخ  یاری که حال بس  یزخم

عالوه    شده اند.   یزخم   گری تن د  20تن کشته و    25خوست    تیاسپرا وال  یاز آن است که در ولسوال  یگزارش ها حاک  است.

  بوده نیز تعداد تلفات و مجروحین حادثه   01:30ان وقوع زلزله که ساعت  طقه، زمزل ساختمان های مسکونی منیفیت نا بر ک

های برمل، زیروک، نکی، و کیان در استان پکتیکا بیشترین  شهرستان  براساس اعالم مقامات محلی  افزایش داده است.  را

زلزله را متحمل شده این  از  از محل سکونتآسیب ناشی  آواره شدهاند، تاکنون صدها نفر  اند و به  شان در استان پکتیا 
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 .  های بشردوستانه فوری نیاز دارندکمک

جمعیت باال بود،    ینی دارد و اگر با شرایط موجود ساخت و ساز در منطقه تراکم پائ  کمترای  حدوده رومرکزی از نظر جمعیت م

آن نشان داده شده  ثر زلزله و اطراف  ا  دوده تراکم جمعیتی مح  5ر بود. در شکل  تلفات جانی زلزله خوست بمراتب بیشت

 .ستا

 
 

 ( usgsگرفته از رمحدوده رومرکزی و اطراف آن)بمعیتی م جاکتر نقشه  -5شکل

خانه در   1800تا گزارش شده است که قه بوده است. طم منعمدتا شامل منازل مسکونی مردین لرزه خسارت های این زم

 دهد.  ی م ل یرا تشکخانه های مسکونی از منطقه درصد  70است که  دهی د  بیو آس بیتخر ان یگ

 ندهط هوا در روزهای آیشرای   -3

در  .  ددرجه سانتیگراد نیز پائین خواهد آم   12دمای هوا تا  ن(  ژوئ  24)نجشنبهب پشروز    windyبراساس اطالعات سایت  

برای  . بنابراین  درجه سانتیگراد باال خواهد آمد  28رکز زلزله تا  رومدوده  حژوئن نیز دمای هوای م  28سه شنبه  ظهر روز  

خفیفی نیز در عصر  رندگی  با  ی در شب هنگام مورد نیاز خواهد بود. پتو و وسائل گرمایش مردم منطقه زلزله زده، لباس و  

رکزی  ش باد در محدوده رومت وزسرعمقادیر  می توان    6در شکل  ئن در سایت پیش بینی شده است.  ژو  28روز سه شنبه  

     نمود. شاهده م زرا نی

 
   خوست تی بعد از وقوع زلزلهآ  روز 6 هوائی در غییرات آب وت -6شکل
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 ان غانستله خوست افلز دت زش -4

ه  یاس مرکالی اصالح شده محاسبه گردید)ساماندر مق( شدت    6ی  ض بزرگاروابط آماری برای زلزله خوست)با فربراساس  

 (. 1398، بیت اللهی،   www.sapla.irسپال، 

ومتر  کیل   69با شعاع    5ت  تر، شد کیلوم  37عاع  با ش  6، شدت  رکز زلزلهکیلومتر در محدوده اطرف روم  12با شعاع    7دت  ش

ه نهاده  بر روی نقشه منطق  7کل  ر شدت در ش وای. دبرای این زلزله محاسبه شده است  ومتر ل کی  110با شعاع    4و شدت  

 یص داد.  ختلف شدت زلزله را تشکه از روی آن می توان مناطق مسکونی واقع در زون های با درجات مخ شده است
 

 
 ر گرفته شده است( در نظ 6رگی زلزله دوایر شدت زلزله خوست)بز  -7شکل

دت های نشان داده شده در  ش  6ن بزرگی  خوست با در نظر گرفت زلزله    ان برای آباد پاکستاسالم  ش لرزه ای  پای ایت  س

 را محاسبه و ارائه کرده است.   8شکل  

 
 براساس سایت پایش لرزه ای اسالم آباد پاکستان  ر گرفته شده است(در نظ 6رگی زلزله دوایر شدت زلزله خوست)بز  -8شکل

http://www.sapla.ir/
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قع در محدوده های شدت  جمعیتی واشدت را محاسبه و مراکز    5.9با بزرگی    برای زلزله خوست  usgsهمچنین سایت  

 . ( 9)شکل زلزله را در جدولی نشان داده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 USGS( توسط 5.9خوست)براساس بزرگی برای زلزله شدت محاسبه شده  -9شکل

Nearby Places - usgs 

▪ Khōst, Khowst, Afghanistan46.8 km 

(29.1 mi) NEPopulation: 96123 

▪ Gardez, Paktia, Afghanistan62.2 km 

(38.6 mi) NNWPopulation: 103601 

▪ Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, 

Pakistan102.4 km (63.6 mi) 

EPopulation: 49008 

▪ Zarghūn Shahr, Paktika, 

Afghanistan103.3 km (64.2 mi) 

WSWPopulation: 13737 

▪ Pul-e ‘Alam, Logar, 

Afghanistan110.2 km (68.5 mi) 

NNWPopulation: 13247 
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ی  مالک مدرج گردیده  2دول رتی که در ج وبص و اثر زلزله بر مستحدثات  از زلزله مشاهدات و احساس آدمیبندی شدت، در درجه

آورده تعاریف اولیه زیر  اساس  شود. بر اینو ... اشاره می A ،Bهای ساختمانی مشخص است به تیپ 2همانطور که از جدول  باشد

 شده است: 
ای طراحی شده که در مقابل نیروهای جانبی مقاوم باشد و اجزا طراحی، ساخت و مالط ساختمان مناسب؛ ساختمان تقویت شده در جزئیات و به گونه:    Aساختمان نوع  

 اند.یکدیگر متصل شدهساختمان با استفاده از فوالد و بتن و ... به 

 تواند مقاوم باشد. ر مقابل نیروهای جانبی نمیای طراحی شده که د اما در جزئیات بگونه ؛ساختمان تقویت شده ؛طراحی، ساخت و مالط خوب:  Bساختمان نوع 

 : طراحی و ساخت و مالط معمولی وساختمان درمقابل نیروهای جانبی مقاوم نیست. Cساختمان نوع 

 جانبی در مقابل نیروهای افقی مقاوم نیست. مصالح ضعیف از قبیل خشت، مالط نامرغوب و ضعیف، استانداردهای ساخت رعایت نشده و از نظر : Dوع ساختمان ن

 مقیاس شدت مرکالی اصالح شده  -2جدول
 شده اصالح مرکالی درجات شدت تشریح                                                               I شدت

  بیدار  خواب  از ای عده  است ممکن شب  در. است احساس قابل معدودی عده توسط  باز فضای در و حس زیادی  عده توسط بسته فضای در روز  طی در 4
 در.  است  ساختمان  با  سنگین  کامیون  یک   برخورد  همانند  زلزله.  خورندمی  ترک  دیوارها  و  کنندمی  صدا   و  سر  هادرب  و  هاپنجره, هابشقاب.  شوند

 .است درک قابل ارتعاش  ایستاده هایاتومبیل

 ساختمان   هایکاریگچ .  شوندمی  شکسته  وغیره  هاپنجره,    هابشقاب  از  برخی.  شوندمی  بیدار  خواب  از  بسیاری.  است  احساس  قابل  فردی  هر  توسط  زلزله 5
 ها درب.    گردندمی متوقف  هاساعت  آونگ  و  شودمی  شنیده مرتفع  اشیای  سایر  و  درختان  سروصدای .  گردندمی  واژگون  ناپایدار  اشیای.    خورندمی  ترک

 .است درک قابل لرزه زمین  حرکت امتداد و شوندمی بسته و باز

  کاری گچ   از  قطعات  و.  شوندمی  جابجا  سنگین  اشیای.    آورندمی  پناه  باز  فضای  به  زدهوحشت  مردم  از  بسیاری  و  شودمی  حس  افراد  از  بسیاری  توسط  زلزله 6
  و   هادرب,   هاپنجره ایستند.می  یا  و  زنندمی  قدم  نامتعادل  حالت  به  افراد.    آیدمی  بار  به  جزئی   تهایخسار  و  ریزندمی  فرو  هادودکش.    شودمی   کنده

 . آیندمی در صدا  به کوچک هایزنگ و دارند برمی ترک  ضعیف و خشتی هایساختمان. شوندمی شکسته هابشقاب

 هایساختمان  به.  شودمی  وارد  اندشده  ساخته  و  طراحی  خوب  که  هاییساختمان  در  کمی  بسیار  خسارت.    کنندمی  فرار  باز  فضای  به  زده  وحشت  مردم 7
  به   خسارت  شود.می  وارد  شده  طراحی  بد  و  ضعیف  هایساختمان  در  ایمالحظه  قابل  خسارات.  گرددمی  وارد  متوسط  و  جزئی  خسارات  معمولی  و  متوسط

.   آیدمی  وجود  به C نوع  هایساختمان  در  هاییترک.شوندمی  لق  سست  آجرهای  و  است  هاکاریگچ   فروافتادن  و  ترک  شامل D نوع  هایساختمان
  های لغزش بینندمی  خسارت   آبرسانی  سیمانی  هایزهکش.  آیندمی  در  صدا   به  بزرگ  هایزنگ.  شوندمی  شکسته  اثاثیه  و  شودمی  مشکل  ایستادن
 . افتدمی اتفاق  کوچک

 در  و  است  همراه  جزئی  هایفروریزش  با C نوع  معمولی  هایساختمان   در  و  است  جزئی  بسیار  اندشده  ویژه  طراحی  که  هاییساختمان  در  خسارت 8
 و  هادیوار,   هاستون,   هادودکش.  شوندمی  پرتاب  ساختمان  هایقاب  از  خارج  به  جداکننده  هایدیوار  است  شدید  بسیار D نوع  ضعیف  هایساختمان
 مقدار   به  گل  و  ماسه.  شودمی  ایجاد  آبها  سطح   در  تغییراتی  گردند می  واژگون  سنگین  اشیای  کنندمی  سقوط  یادبود  سنگهای  و  هاکارخانه  هایدودکش

  حرارت   درجه و  آب  در  شودتغییراتیمی  ایجاد  مالیم  هایشیب  و  مرطوب  هایزمین  در  هاییترک  گرددمی  مشکل  رانندگی  شودمی  زده  بیرون  کم
 .شوندمی شکسته درختان هایشاخه و کنندمی حرکت پی سطح  روی بر دار اسکلت هایخانه.  شودمی ایجاد هاچاه و هاچشمه

  بر  ساختمان. شوندمی کج  شده طراحی خوب اسکلتی هایساختمان شودمی ،ایجاد اندشده ژهوی طراحی که هاییساختمان در ایمالحظه قابل خسارت 9
.  شودمی  غالب  مردم  بر  عمومی  وحشت.شوندمی  شکسته  زیرزمینی  لوله  خطوط.  گرددمی  ایجاد  زمین  در  آشکار  هایترک  هدمی  مکان  تغییر  پی  روی

 B نوع  هایساختمان.  ریزندمی  فرو  کامالُ  گاهی  و  گرددمی  وارد  سنگین  خسارت C نوع  هایساختمان  بر  و  گردندمی  ویران D نوع  هایساختمان

 .آیندمی بیرون گل و ماسه آبرفتی مناطق در. گرددمی وارد پی  به اساسی  خسارت و بینند می جدی خسارت

 ایجاد  بزرگی  هایترک  زمین  در.  شوندمی  ویران  پی  همراه  به  بنایی  دار  اسکلت  هایسازه  از  شوند،بسیاریمی  ویران  شده  ساخته  خوب  چوبی  هایسازه 10
 زیادی   سروصداهای  آب.افتندمی  اتفاق  مالیم  هایشیب  و  رودخانه   کنار  در  ایمالحظه  قابل  هایلغزش  زمین.شوندمی  کج   آهن  راه  خطوط.  گرددمی
  و   هادریاچه  هارودخانه  و  ها کانال  و  مخازن   از  آب   و  افتدمی  اتفاق   بزرگ   هایلغزش  ،  زمین  در .  گرددمی  وارد  مخازن  و  سدها  به   جدی  خسارات  کندمی

 .شودمی ریخته بیرون غیره

  کج   شدت  به  آهن   راه  خطوط  .شوندمی  استفاده  قابل  غیر  کامالا   زیرزمینیلوله  خطوط.  گردندمی  ویران  ها پل.  مانندمی  باقی  استوار  کمی  هاساختمان 11
 .شودمی ایجاد نرم هایزمین در  هاییلغزش. شودمی باتالقی زمین .شوندمی

 .گردندمی جابجا بزرگ هایسنگ شوندومی پرتاب هوا   به اشیا. شوندمی مشاهده زمین سطح  روی  بر امواج.  کلی خسارت 12
 

ح شده نشان می دهد که در محدوده رومرکزی شدت مشاهده شده  ق آن با جدول مرکالی اصالو تطبی قه  مشاهدات منط
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ایداری ساختمان های  لوژی منطقه نیز در ناپرسد. احتماال مورفونیز می    8از شدت محاسبه شده بیشتر و تا مرز شدت  

 تاثیر گذاشته است.  خشت و گلی منطقه 

 سازوکار کانونی زلزله خوست -5

 آورده شده است. جزئیات آن   10ی باشد که در شکل غز م سازوکار کانونی زلزله امتداد ل، GFZبراساس داده های 

 
 ( GFZ، سایت  6.1گی  )بزرحل سازوکار کانونی زلزله خوست -10شکل

ی گزارش  بررس در  جنوبی خواهد بود.  -یبی شمالیقر راستای ت غز با  ، گسل مسبب زلزله هم از نوع امتداد ل  9براساس شکل  

 ضرورت دارد به این نکته توجه شود.  نیز   ود های موج قشه  ها و ن
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 غانستان ه خوست اف مسبب زلزلگسل  -6

اف  usgs  2007براساس گزارش   تکبه  غانستان  گستره  ت چند حوزه  ایسقتونیکی  زلزله  که محد  ست م شده  رومرکزی  وده 

 . (11)شکل  قع می گردددر شرقی ترین بخش گستره وا  2خوست در حوزه  

 
 (   usgs 2007ش ر)براساس گزا غانستانحوزه های تکتونیکی اف  -11کلش

کمربند  شامل    واقع می گردد که    2در محدوده میانی زون تکتونیکی  ه می گردد رومرکز زلزله  مشاهدور که در شکل  همانط

رانش گوشته از   ستمیو س ی افغانستان به سمت شمال شرق  یدر غرب پاکستان و جنوب شرق  مان ی و رانش سل  ن یچ  ی اصل

به سمت  ی  فشردگ  حوزه عمدتاا توسط   نی شکل کواترنر در ا  ریی تغدر امتداد مرز پاکستان و افغانستان است.    ای مالی جبهه ه

  ی جنوب شرق راندگی  های  گسل  از    یسر  کیحوزه با    ن یشود. ا  ی م  جاد یا  ا یصفحات هند و اوراس  نی غرب و شمال غرب ب

 . (12)شکل شوندی م ف یتعر  یگسل کمان  یهااز لکه  یاکه عموماا با مجموعه  شود ی مشخص م

 
 غانستان)محدوده رومرکزی زلزله خوست( رق اف ش 2وزه تکتونیکی ح -12شکل
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حرکت صفحه هند به سمت شمال با   جه یغانستان و غرب و شمال پاکستان نتفعال در شرق اف ی لرزه ها و گسل ها ن یزم

شبه قاره هند،    ی است. در امتداد لبه شمال  ا یدر سال( و برخورد با صفحه اوراس  نچ یا  1.6متر در سال )  ی لی م  40سرعت حدود  

  ا، یمالیه  ی هاکوه در جهان از جمله رشته   یهاقله   نی باال آمدن بلندتر  عثو با  رودی فرو م  ای صفحه اوراس  ری صفحه هند در ز

است که منجر به    ل یدو صفحه ما  نیب  ی حرکت نسب  ا،یمالی . در غرب و جنوب جبهه هشودی و هندوکش م  ریکاراکورام، پام

نشان    2022ژوئن    21زلزله  سازوکار کانونی  شود.    یم  لی ما  یلرزه ها   نی امتداد لغز، معکوس لغز و زم  یلرزه ها  نیزم

ل و لرزه زای  ، طوی صلیسل اگ  2ب زون تکتونیکی  غر. در  بوده استغز و چپ بر  امتداد ل عمدتاا    داد ی رو  نی که ا  دهدیم

از آن جانمائی شده است.  ق آن گسله و با فاصله  در شرمرکز زلزله خوست    غز کسترش دارد، اما رومتداد لن با سازوکار اچم

ارد که  ن نیز وجود دشناخته شده چمسل  ی بموازت گامتداد لغز  ه مهلرزه ای خوست، گسلهسترگظر می رسد که  بنچنین  

 ه خوست گردیده است.  خداد زلزلرجنبائی آن موجب 

 گسل چمن  -1-6

  -   افغانستان به سمت جنوب  یهندوکش در شمال شرق   هیطول دارد و از ناح  لومتر یک  800از    ش یچمن ب  یگسل   سامانه

سطح گسل    ی ختگیبزرگ باعث گس  یخ یلرزه تار   نی زم  نی جنوب غرب از شرق افغانستان تا غرب پاکستان امتداد دارد. چند

  60تا    40کابل رخ داد که حدود    یک یدر نزد  7.3  ی نیتخم  یرگ به بز   یلرزه ا  نی ، زم1505در افغانستان شده است. در سال  

رخ    ی درجه شمال  31  یکی نزد  در 1892سال    زلزله  .کرد   جادیا  ی عمود  ییمتر جابجا  ن یو چند  یسطح   یختگ یگس  لومتریک

 متر کاهش داد.  یسانت  30تا  20گسل را  ی کرد و سمت غرب ادجی متر حرکت سمت چپ ا یسانت  75تا  60داد و 

متر افست    یسانت   4  ، یسطح  ی ختگیگس  لومتر یک  5  جاد یا  . یدرجه شمال   30  ی ک یدر نزد  1975در سال    6.4 (Mw)لرزه    نیزم

چپ، کم  و   سمت  شرق    ی مقدار  سمت  از  پالغزش  ها  بر داشت.    ن ییبه  عکس  مطالعات  کواترنر   یی هوا  ی اساس    و 

در جنوب گسل هرات  گسل چمن    متر در سال باشد.  ی لی م  20تا    2  نی بگسل چمن    ستمی نرخ لغزش در س  ی ژئومورفولوژ

گسل    ن یا.  کند   یدر امتداد مرز افغانستان و پاکستان حرکت م  ی سپس به سمت جنوب به جنوب غرب  و   شود.  یظاهر م 

  قعیت گسله های منطقه و مو  13  کل در ش  دهد.   ی م   یجامتر حرکت امتداد لغز را در سال   ی ل یم  24-19به    کیراا نزد ظاه

 ه است.لرزه خیزی آن نشان داده شد

 
 تانغانسهای محدوده و لرزه خیزی منطقه اف  گسله -13شکل
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 عکس هائی از خسارت های زلزله خوست  -7
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