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 -1بیان حادثه
 -1-1بزرگی زلزله
براساس گزارش مراجع جهانی اعالم زلزله( )EMSC ، USGSزمین لرزه ای با بزرگی  ( 5.9و بنا بر گزارش  GFZو سایت
در جنوب شرقی افغانستان در روز ( مرکز ملی پایش لرزه ای اسالم آبادوابسته به دپارتمان هواشناسی پاکستان بزرگی این
زلزله  6و مرکز  GFZآلمان بزرگی زلزله را  6.1گزارش کرده اند) در جنوب شرقی افغانستان رخ داد .در این گزارش بزرگی
زلزله  6.1در نظر گرفته شده است.
 -1-2زمان وقوع زلزله
بوقت  UTCزمان رخداد ساعت  20:54:36و بوقت محلی ساعت  01:30روز چهارشنبه  21ژوئن ( 2022اول تیرماه )1401
گزارش شده است .زمان وقوع زلزله زمان خواب و استراحت مردم منطقه بوده و از نظر تلفات جانی از ساعت های پرتلفات
برای زلزله محسوب می گردد.
 -1-3محدوده وقوع زلزله
رومرکزهای تعیین شده برای زلزله خوست افغانستان که توسط  ( USGSآمریکا)(EMSC ،اروپا-مدیترانه)(GFZ ،آلمان) و
(NSMCمرکز پایش لرزه ای اسالم آباد پاکستان) تعیین گردید در جدول  1نشان داده شده است .عمق کانونی زلزله را
همه مراجع گزارش زلزله 10 ،کیلومتر اعالم کرده اند که جزء زلزله های کم عمق محسوب می گردد.
جدول -1مختصات رومرکزهای تعیین شده برای زلزله خوست افغانستان
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رومرکز زمین لرزه خوست در مجاورت مرز افغانستان – پاکستان در  163کیلومتری جنوب کابل و  44کیلومتری جنوب
غرب شهر خوست در والیت خوست واقع گریده است .محدوده رومرکزی همچنین در مجاورت والیت پکتیکا و در شمال
شرق آن جانمائی گردیده است .والیت خوست دارای  639849نفر جمعیت با مساحت  4،029کیلومتر مربع بوده و دارای
 13ولسوالی می باشد .رومرکز زلزله در ولسوالی تنی و سپبره تعیین موقعیت شده است .والیت پکتیکا نیز دارای 809779
نفر جمعیت با مساحت  19336کیلومتر مربع می باشد .ولسوالی گیان از والیت پکتیکا به رومرکز های زلزله خوست نزدیک
تر می باشد(شکل .)1
محدوده رومرکزی زلزله ،کوهستانی با مورفولوژی خشن می باشد .دسترسی به سکونتگاه های روستائی در چنین شرایطی
واضح است که آسان نخواهد بود .احتماال زمین لغزش و ریزش های سنگی نیز در منطقه رخ داده باشد .البته شرایط آب
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و هوائی تابستانی زمان رخداد زلزله ،مشکالت دسترسی را کمتر کرده است .در شکل های  2و  3رومرکز های زلزله و
مورفولوژی منطقه و ناهمواری محدوده رومرکزی زلزله نشان داده شده است.

شکل -1موقعیت محدوده رومرکزی زلزله خوست و والیت ها و ولسوالی های اطراف آن
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شکل -2رومرکزهای زلزله خوست و موقعیت آنها نسبت به شهر کابل

شکل -3موقعیت محدوده رومرکزی زلزله خوست و مورفولوژی پهنه رومرکزی
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در شکل  4دو پروفیل ارتفاعی شرقی – غربی و شمالی – جنوبی همراه با نمایش ناهمواری های سطح زمین نشان داده
شده است .تغییرات ارتفاعی شدید و معرف خصلت کوهستانی با شیب تند زمین است .ارتفاع سطح زمین از غرب به شرق
دارای نوسانی در بازه  2000تا  3060متر است و در راستای شمال به جنوب نیز ارتفاع سطح زمین در امتداد عبور از
محدوده رومرکزی از  1950تا  2900متر متغیر است .در شکل (2نقشه پائینی) همچنین جاده های دسترسی به منطقه
نیز قابل مشاهده است.

شکل -4پروفیل ارتفاعی شرق-غرب و شمال-جنوب عبوری از محدوده رومرکزی زلزله خوست

 -2تلفات جانی و خسارت های زلزله
تا زمان تدوین گزارش حاضر ،بنا بگفته مسئولین محلی بیش  1000نفر جان خود را در این حادثه از دست داده اند.
همچنین اعالم شده است که بیش از  1500نفر هم مجروح شده اند.
بنابر گزارش  OCHAو بر اساس گزارش های دریافتی آن نهاد ،ولسوالی گیان در والیت پکتیکا با  200کشته و 100
زخمی که حال بسیاری از آنها وخیم گزارش شده ،بدترین آسیب را دیده است .تعداد کشته ها یا زخمی ها هنوز تایید نشده
است .گزارش ها حاکی از آن است که در ولسوالی اسپرا والیت خوست  25تن کشته و  20تن دیگر زخمی شده اند .عالوه
بر کیفیت نازل ساختمان های مسکونی منطقه ،زمان وقوع زلزله که ساعت  01:30بوده نیز تعداد تلفات و مجروحین حادثه
را افزایش داده است .براساس اعالم مقامات محلی شهرستانهای برمل ،زیروک ،نکی ،و کیان در استان پکتیکا بیشترین
آسیب ناشی از این زلزله را متحمل شدهاند ،تاکنون صدها نفر از محل سکونتشان در استان پکتیا آواره شدهاند و به
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کمکهای بشردوستانه فوری نیاز دارند.
محدوده رومرکزی از نظر جمعیتی تراکم پائینی دارد و اگر با شرایط موجود ساخت و ساز در منطقه تراکم جمعیت باال بود،
تلفات جانی زلزله خوست بمراتب بیشتر بود .در شکل  5تراکم جمعیتی محدوده اثر زلزله و اطراف آن نشان داده شده
است.

شکل -5نقشه تراکم جمعیتی محدوده رومرکزی و اطراف آن(برگرفته از )usgs

خسارت های این زمین لرزه عمدتا شامل منازل مسکونی مردم منطقه بوده است .گزارش شده است که تا  1800خانه در
گیان تخریب و آسیب دیده است که  70درصد خانه های مسکونی از منطقه را تشکیل می دهد.

-3

شرایط هوا در روزهای آینده

براساس اطالعات سایت  windyروز شب پنجشنبه( 24ژوئن) دمای هوا تا  12درجه سانتیگراد نیز پائین خواهد آمد .در
ظهر روز سه شنبه  28ژوئن نیز دمای هوای محدوده رومرکز زلزله تا  28درجه سانتیگراد باال خواهد آمد .بنابراین برای
مردم منطقه زلزله زده ،لباس و پتو و وسائل گرمایشی در شب هنگام مورد نیاز خواهد بود .بارندگی خفیفی نیز در عصر
روز سه شنبه  28ژوئن در سایت پیش بینی شده است .در شکل  6می توان مقادیر سرعت وزش باد در محدوده رومرکزی
را نیز مشاهده نمود.

شکل -6تغییرات آب و هوائی در  6روز آتی بعد از وقوع زلزله خوست

5

گزارش زلزله خوست افغانستان ،رخداد ( 1401-04-1چهارشنبه ،وقت محلی  2022-06-21 ، 01:24وقت جهانی  ، )20:54:36بزرگی 6.1-5.9
بکوشش :دکتر علی بیت اللهی ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی 1401-04-02

 -4شدت زلزله خوست افغانستان
براساس روابط آماری برای زلزله خوست(با فرض بزرگای  ) 6شدت در مقیاس مرکالی اصالح شده محاسبه گردید(سامانه
سپال ، www.sapla.ir ،بیت اللهی.)1398 ،
شدت  7با شعاع  12کیلومتر در محدوده اطرف رومرکز زلزله ،شدت  6با شعاع  37کیلومتر ،شدت  5با شعاع  69کیلومتر
و شدت  4با شعاع  110کیلومتر برای این زلزله محاسبه شده است .دوایر شدت در شکل  7بر روی نقشه منطقه نهاده
شده است که از روی آن می توان مناطق مسکونی واقع در زون های با درجات مختلف شدت زلزله را تشخیص داد.

شکل -7دوایر شدت زلزله خوست(بزرگی زلزله  6در نظر گرفته شده است)

سایت پایش لرزه ای اسالم آباد پاکستان برای زلزله خوست با در نظر گرفتن بزرگی  6شدت های نشان داده شده در
شکل  8را محاسبه و ارائه کرده است.

شکل -8دوایر شدت زلزله خوست(بزرگی زلزله  6در نظر گرفته شده است) براساس سایت پایش لرزه ای اسالم آباد پاکستان
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همچنین سایت  usgsبرای زلزله خوست با بزرگی  5.9شدت را محاسبه و مراکز جمعیتی واقع در محدوده های شدت
زلزله را در جدولی نشان داده است(شکل .)9

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

شکل -9شدت محاسبه شده برای زلزله خوست(براساس بزرگی  )5.9توسط USGS
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در درجهبندی شدت ،مشاهدات و احساس آدمی از زلزله و اثر زلزله بر مستحدثات بصورتی که در جدول  2درج گردیده مالک می
باشد همانطور که از جدول  2مشخص است به تیپهای ساختمانی  B ،Aو  ...اشاره میشود .بر این اساس تعاریف اولیه زیر آورده
شده است:
ساختمان نوع  : Aطراحی ،ساخت و مالط ساختمان مناسب؛ ساختمان تقویت شده در جزئیات و به گونه ای طراحی شده که در مقابل نیروهای جانبی مقاوم باشد و اجزا
ساختمان با استفاده از فوالد و بتن و  ...به یکدیگر متصل شدهاند.
ساختمان نوع  : Bطراحی ،ساخت و مالط خوب؛ ساختمان تقویت شده؛ اما در جزئیات بگونهای طراحی شده که در مقابل نیروهای جانبی نمیتواند مقاوم باشد.
ساختمان نوع  : Cطراحی و ساخت و مالط معمولی وساختمان درمقابل نیروهای جانبی مقاوم نیست.
ساختمان نوع  : Dمصالح ضعیف از قبیل خشت ،مالط نامرغوب و ضعیف ،استانداردهای ساخت رعایت نشده و از نظرجانبی در مقابل نیروهای افقی مقاوم نیست.
جدول -2مقیاس شدت مرکالی اصالح شده
شدتI

تشریح شدت درجات مرکالی اصالح شده
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در طی روز در فضای بسته توسط عده زیادی حس و در فضای باز توسط عده معدودی قابل احساس است .در شب ممکن است عدهای از خواب بیدار
شوند .بشقابها,پنجرهها و دربها سر و صدا میکنند و دیوارها ترک میخورند .زلزله همانند برخورد یک کامیون سنگین با ساختمان است .در
اتومبیلهای ایستاده ارتعاش قابل درک است.

5

زلزله توسط هر فردی قابل احساس است .بسیاری از خواب بیدار میشوند .برخی از بشقابها  ,پنجرهها وغیره شکسته میشوند .گچکاریهای ساختمان
ترک میخورند  .اشیای ناپایدار واژگون میگردند .سروصدای درختان و سایر اشیای مرتفع شنیده میشود و آونگ ساعتها متوقف میگردند  .دربها
باز و بسته میشوند و امتداد حرکت زمینلرزه قابل درک است.
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زلزله توسط بسیاری از افراد حس میشود و بسیاری از مردم وحشتزده به فضای باز پناه میآورند  .اشیای سنگین جابجا میشوند .و قطعات از گچکاری
کنده میشود  .دودکشها فرو میریزند و خسارتهای جزئی به بار میآید  .افراد به حالت نامتعادل قدم میزنند و یا میایستند .پنجرهها ,دربها و
بشقابها شکسته میشوند .ساختمانهای خشتی و ضعیف ترک برمی دارند و زنگهای کوچک به صدا در میآیند.

7

مردم وحشت زده به فضای باز فرار میکنند  .خسارت بسیار کمی در ساختمانهایی که خوب طراحی و ساخته شدهاند وارد میشود .به ساختمانهای
متوسط و معمولی خسارات جزئی و متوسط وارد میگردد .خسارات قابل مالحظهای در ساختمانهای ضعیف و بد طراحی شده وارد میشود .خسارت به
ساختمانهای نوع  Dشامل ترک و فروافتادن گچکاریها است و آجرهای سست لق میشوند.ترکهایی در ساختمانهای نوع  Cبه وجود میآید .
ایستادن مشکل میشود و اثاثیه شکسته میشوند .زنگهای بزرگ به صدا در میآیند .زهکشهای سیمانی آبرسانی خسارت میبینند لغزشهای
کوچک اتفاق میافتد.
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خسارت در ساختمانهایی که طراحی ویژه شدهاند بسیار جزئی است و در ساختمانهای معمولی نوع  Cبا فروریزشهای جزئی همراه است و در
ساختمانهای ضعیف نوع  Dبسیار شدید است دیوارهای جداکننده به خارج از قابهای ساختمان پرتاب میشوند .دودکشها ,ستونها ,دیوارها و
دودکشهای کارخانهها و سنگهای یادبود سقوط میکنند اشیای سنگین واژگون میگردند تغییراتی در سطح آبها ایجاد میشود .ماسه و گل به مقدار
کم بیرون زده میشود رانندگی مشکل میگردد ترکهایی در زمینهای مرطوب و شیبهای مالیم ایجاد میشودتغییراتی در آب و درجه حرارت
چشمهها و چاهها ایجاد میشود .خانههای اسکلت دار بر روی سطح پی حرکت میکنند و شاخههای درختان شکسته میشوند.

9

خسارت قابل مالحظهای در ساختمانهایی که طراحی ویژه شدهاند ،ایجاد میشود ساختمانهای اسکلتی خوب طراحی شده کج میشوند .ساختمان بر
روی پی تغییر مکان میهد ترکهای آشکار در زمین ایجاد میگردد .خطوط لوله زیرزمینی شکسته میشوند.وحشت عمومی بر مردم غالب میشود.
ساختمانهای نوع  Dویران میگردند و بر ساختمانهای نوع  Cخسارت سنگین وارد میگردد و گاهی کامالُ فرو میریزند .ساختمانهای نوع B
خسارت جدی می بینند و خسارت اساسی به پی وارد میگردد .در مناطق آبرفتی ماسه و گل بیرون میآیند.

10

سازههای چوبی خوب ساخته شده ویران میشوند،بسیاری از سازههای اسکلت دار بنایی به همراه پی ویران میشوند .در زمین ترکهای بزرگی ایجاد
میگردد .خطوط راه آهن کج میشوند.زمین لغزشهای قابل مالحظهای در کنار رودخانه و شیبهای مالیم اتفاق میافتند.آب سروصداهای زیادی
میکند خسارات جدی به سدها و مخازن وارد میگردد .در زمین  ،لغزشهای بزرگ اتفاق میافتد و آب از مخازن و کانالها و رودخانهها دریاچهها و
غیره بیرون ریخته میشود.

11

ساختمانها کمی استوار باقی میمانند .پلها ویران میگردند .خطوط لولهزیرزمینی کامالا غیر قابل استفاده میشوند .خطوط راه آهن به شدت کج
میشوند .زمین باتالقی میشود .لغزشهایی در زمینهای نرم ایجاد میشود.

12

خسارت کلی  .امواج بر روی سطح زمین مشاهده میشوند .اشیا به هوا پرتاب میشوندو سنگهای بزرگ جابجا میگردند.

مشاهدات منطقه و تطبیق آن با جدول مرکالی اصالح شده نشان می دهد که در محدوده رومرکزی شدت مشاهده شده
8
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از شدت محاسبه شده بیشتر و تا مرز شدت  8نیز می رسد .احتماال مورفولوژی منطقه نیز در ناپایداری ساختمان های
خشت و گلی منطقه تاثیر گذاشته است.
-5

سازوکار کانونی زلزله خوست

براساس داده های  ،GFZسازوکار کانونی زلزله امتداد لغز می باشد که در شکل  10جزئیات آن آورده شده است.

شکل -10حل سازوکار کانونی زلزله خوست(بزرگی  ،6.1سایت )GFZ

براساس شکل  ، 9گسل مسبب زلزله هم از نوع امتداد لغز با راستای تقریبی شمالی-جنوبی خواهد بود .در بررسی گزارش
ها و نقشه های موجود نیز ضرورت دارد به این نکته توجه شود.
9
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-6

گسل مسبب زلزله خوست افغانستان

براساس گزارش 2007

usgs

گستره افغانستان به چند حوزه تکتونیکی تقسیم شده است که محدوده رومرکزی زلزله

خوست در حوزه  2در شرقی ترین بخش گستره واقع می گردد(شکل .)11

شکل -11حوزه های تکتونیکی افغانستان(براساس گزارش ) usgs 2007

همانطور که در شکل مشاهده می گردد رومرکز زلزله در محدوده میانی زون تکتونیکی  2واقع می گردد که شامل کمربند
اصلی چین و رانش سلیمان در غرب پاکستان و جنوب شرقی افغانستان به سمت شمال شرقی و سیستم رانش گوشته از
جبهه هیمالیا در امتداد مرز پاکستان و افغانستان است .تغییر شکل کواترنر در این حوزه عمدتاا توسط فشردگی به سمت
غرب و شمال غرب بین صفحات هند و اوراسیا ایجاد می شود .این حوزه با یک سری از گسل های راندگی جنوب شرقی
مشخص میشود که عموماا با مجموعهای از لکههای گسل کمانی تعریف میشوند(شکل .)12

شکل -12حوزه تکتونیکی  2شرق افغانستان(محدوده رومرکزی زلزله خوست)
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زمین لرزه ها و گسل های فعال در شرق افغانستان و غرب و شمال پاکستان نتیجه حرکت صفحه هند به سمت شمال با
سرعت حدود  40میلی متر در سال ( 1.6اینچ در سال) و برخورد با صفحه اوراسیا است .در امتداد لبه شمالی شبه قاره هند،
صفحه هند در زیر صفحه اوراسیا فرو میرود و باعث باال آمدن بلندترین قلههای کوه در جهان از جمله رشتههای هیمالیا،
کاراکورام ،پامیر و هندوکش میشود .در غرب و جنوب جبهه هیمالیا ،حرکت نسبی بین دو صفحه مایل است که منجر به
زمین لرزه های امتداد لغز ،معکوس لغز و زمین لرزه های مایل می شود .سازوکار کانونی زلزله  21ژوئن  2022نشان
میدهد که این رویداد عمدتاا امتداد لغز و چپ بر بوده است .در غرب زون تکتونیکی  2گسل اصلی ،طویل و لرزه زای
چمن با سازوکار امتداد لغز کسترش دارد ،اما رو مرکز زلزله خوست در شرق آن گسله و با فاصله از آن جانمائی شده است.
چنین بنظر می رسد که گستره مهلرزه ای خوست ،گسله امتداد لغزی بموازت گسل شناخته شده چمن نیز وجود دارد که
جنبائی آن موجب رخداد زلزله خوست گردیده است.
 -6-1گسل چمن
سامانه گسلی چمن بیش از  800کیلومتر طول دارد و از ناحیه هندوکش در شمال شرقی افغانستان به سمت جنوب -
جنوب غرب از شرق افغانستان تا غرب پاکستان امتداد دارد .چندین زمین لرزه تاریخی بزرگ باعث گسیختگی سطح گسل
در افغانستان شده است .در سال  ،1505زمین لرزه ای به بزرگی تخمینی  7.3در نزدیکی کابل رخ داد که حدود  40تا 60
کیلومتر گسیختگی سطحی و چندین متر جابجایی عمودی ایجاد کرد .زلزله سال  1892در نزدیکی  31درجه شمالی رخ
داد و  60تا  75سانتی متر حرکت سمت چپ ایجاد کرد و سمت غربی گسل را  20تا  30سانتی متر کاهش داد.
زمین لرزه ) 6.4(Mwدر سال  1975در نزدیکی  30درجه شمالی .ایجاد  5کیلومتر گسیختگی سطحی 4 ،سانتی متر افست
سمت چپ ،و مقدار کمی لغزش از سمت شرق به پایین داشت .بر اساس مطالعات عکس های هوایی و کواترنر
ژئومورفولوژی نرخ لغزش در سیستم گسل چمن بین  2تا  20میلی متر در سال باشد .گسل چمن در جنوب گسل هرات
ظاهر می شود .و سپس به سمت جنوب به جنوب غربی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان حرکت می کند .این گسل
ظاهراا نزدیک به  24-19میلی متر حرکت امتداد لغز را در سال جای می دهد .در شکل  13موقعیت گسله های منطقه و
لرزه خیزی آن نشان داده شده است.

شکل -13گسله های محدوده و لرزه خیزی منطقه افغانستان
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-7

عکس هائی از خسارت های زلزله خوست
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