
           

                   
 

  

IIEES  

 

 

  مرکس ایتالیا میالدی، 6102اکتبر های  لرزه گسارش زمین

 و مسعود تقابنی  آرش اسالمی

 

 

 رویداد  معرفی -0

ّرا تریي هٌراطك هاضورِ ٍ      لرطظُ  ایي سرطی اظ ظهریي   زض هطوع ایتالیا ضخ زاز. 5/5لطظُ تا تعضگای تاالتط اظ  ظهیي 3طی چٌس ضٍظ گصضتِ 

ًرَاهثط   23لرطظُ   سال گصضتِ تؼس اظ ظهیي 36لطظُ زض  تطیي ظهیي هیالزی( تعضي 2016اوتثط  30)لطظُ سَم  ظهیي اٍهثطیا ٍالغ ضسُ است.

سرِ  هطرصرا   . تاضرس  هری ( MWزض همیرا  اهرَاگ گطرتاٍضی)    9/6 تا تعضگای پیٌیاضوسی( ایط ّجطی 1359آشضهاُ  2هیالزی ) 1980

 لطاض ظیط است: تِهیالزی  2016لطظُ اصلی اوتثط  ظهیي

ِ   10ٍ  17ٍلت هحلی ) زلیمِ تِ 10ٍ  19زض ساػت  :لرزُاٍلزهیي ِ   40ٍ  20ٍلرت هْراًی     زلیمرِ تر ٍلرت ایرطاى( ضٍظ    زلیمرِ تر

 حرسٍز  زض همیا  اهَاگ گطتاٍضی  زض 5/5ای تا تعضگای  لطظُ ظهیي ضوسی( ّجطی 1395هاُ  آتاى 5هیالزی ) 2016اوتثط  26چْاضضٌثِ 

ضٍهطوع  (USGSضٌاسی آهطیىا ) هطوع ظلعلِذاٍضی پطٍهیا ضخ زاز.  َهتطی ذاٍض  هٌَبویل 59سالًَ ٍ ذاٍضی  ویلَهتطی ذاٍض  هٌَب 8

ضٌاسی اضٍپرا ٍ هسیتطاًرِ    هطوع ظلعلِ ٍ ّوچٌیي یزضهِ طَل ذاٍض 023/13ٍ  یزضهِ ػطض ضوال 857/42زض هرتصا   ضا سازیضٍ يیا

(EMSC) ػوك  .(1)ضىل اًس    تؼییي وطزُ یزضهِ طَل ذاٍض 13/13ٍ  یزضهِ ػطض ضوال 88/42زض هرتصا   ضا سازیضٍ يیضٍهطوع ا

 ویلَهتط گعاضش ضسُ است.  10لطظُ حسٍز  واًًَی ایي ظهیي

 .(2)ضرىل   تاضرس  هی ًطهالضٌاسی  ّای هطاوع هرتلف ظلعلِ اسا  گعاضش تط هیالزی 2016اوتثط  26لطظُ اٍل  ظهیيساظٍواض واًًَی 

 (.3تطآٍضزُ ضسُ است )ضىل یهطوال ی ضسُ اصالح ا ی( زض همVI-VII) 6-7 يیت یا زض واًَى هْلطظُ لطظُ يیظه يیضس  ا

 



           

                   
 

  

IIEES  

 

(.csem.org-www.emsc)ترگرفتِازسایتهرکسایتالیا26/10/6120اٍللرزُ(:هرکسسطحیزهیي1شکل)

 
(.csem.org-www.emsc)ترگرفتِازسایترکسایتالیاه26/10/2016اٍللرزُ(:سازٍکارکاًًَیزهیي2شکل)

http://www.emsc-csem.org/
http://www.emsc-csem.org/
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  )ترگرفتِازسایتهرکسایتالیا26/10/2016اٍللرزُ(:ًقشِّنشذتزهیي3شکل)

p://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20007guy#shakemaphtt.)

 
ِ   18ٍ  19ٍلت هحلی ) زلیمِ تِ 18ٍ  21زض ساػت لرزُدٍم:زهیي ِ   48ٍ  22ٍلرت هْراًی     زلیمرِ تر ٍلرت ایرطاى( ضٍظ    زلیمرِ تر

( زض MWزض همیا  اهَاگ گطرتاٍضی )  1/6ضگای ای تا تع لطظُ ضوسی( ظهیي ّجطی 1395هاُ  آتاى 5هیالزی ) 2016اوتثط  26چْاضضٌثِ 

 يیر ضٍهطورع ا  (USGSضٌاسری آهطیىرا )   هطوع ظلعلِذاٍضی پطٍهیا ضخ زاز.  ویلَهتطی ذاٍض  هٌَب 57ٍ  ٍیسَ تاذتطویلَهتطی  3حسٍز 

ِ    یزضهِ طَل ذراٍض  043/13ٍ  یزضهِ ػطض ضوال 934/42زض هرتصا   ضا سازیضٍ سیتطاًرِ  ضٌاسری اضٍپرا ٍ ه   ٍ ّوچٌریي هطورع ظلعلر

(EMSC) (4)ضىل اًس تؼییي وطزُ یزضهِ طَل ذاٍض 13/13ٍ  یزضهِ ػطض ضوال 92/42زض هرتصا   ضا سازیضٍ يیضٍهطوع ا. 

 .(5)ضىل  تاضس هی ًطهالضٌاسی  ّای هطاوع هرتلف ظلعلِ اسا  گعاضش تط هیالزی 2016اوتثط  26لطظُ زٍم  ظهیيساظٍواض واًًَی 

ػوك  (.6تطآٍضزُ ضسُ است )ضىل یهطوال ی ضسُ اصالح ا ی( زض همVI-VII) 6-7 يیت یا ْلطظُزض واًَى ه لطظُ يیظه يیضس  ا

 ویلَهتط گعاضش ضسُ است. 10لطظُ حسٍز  واًًَی ایي ظهیي

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20007guy#shakemap
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20007guy#shakemap
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 (.csem.org-mscwww.eهرکسایتالیا)ترگرفتِازسایت26/10/2016لرزُدٍم(:هرکسسطحیزهیي4شکل)





(.csem.org-www.emscهرکسایتالیا)ترگرفتِازسایت26/10/2016لرزُدٍم(:سازٍکارکاًًَیزهیي5شکل) 

http://www.emsc-csem.org/
http://www.emsc-csem.org/
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  )ترگرفتِازسایتهرکسایتالیا26/10/2016دٍملرزُ(:ًقشِّنشذتزهیي6شکل)

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000725y#shakemap.)



 

طٌثِ یىٍلت ایطاى( ضٍظ  زلیمِ تِ 10ٍ  10ٍلت هْاًی   زلیمِ تِ 40ٍ  6ٍلت هحلی ) زلیمِ تِ 40ٍ  7زض ساػت لرزُسَم:زهیي

 6( زض حسٍز MWزض همیا  اهَاگ گطتاٍضی ) 6/6ای تا تعضگای  لطظُ ضوسی( ظهیي ّجطی 1395هاُ  آتاى 9هیالزی ) 2016اوتثط  30

 يیضٍهطوع ا (USGSضٌاسی آهطیىا ) ضخ زاز. هطوع ظلعلِ تاذتطی الآوَئیال ضوال  ضوالویلَهتطی  5/61ٍ  ضوال ًَضچیا ویلَهتطی

ضٌاسی اضٍپا ٍ هسیتطاًِ  ٍ ّوچٌیي هطوع ظلعلِ یزضهِ طَل ذاٍض 088/13ٍ  یزضهِ ػطض ضوال 855/42زض هرتصا   ضا سازیضٍ

(EMSC) (7اًس )ضىل تؼییي وطزُ یزضهِ طَل ذاٍض 11/13ٍ  یزضهِ ػطض ضوال 84/42زض هرتصا   ضا سازیضٍ يیضٍهطوع ا. 

 .(8)ضىل  تاضس هی ًطهالضٌاسی  هرتلف ظلعلِ ّای هطاوع اسا  گعاضش تط هیالزی 2016اوتثط  30لطظُ  ظهیيساظٍواض واًًَی 

-VII) 7-8 يیت یا زض واًَى هْلطظُ لطظُ يیظه يیضس  ا( آٍضزُ ضسُ است. 9ّای گصضتِ هٌطمِ زض ضىل ) لطظُ ساظٍواض واًًَی ظهیي

VIIIتط گعاضش ضسُ است.ویلَه 10لطظُ حسٍز  ػوك واًًَی ایي ظهیي (.10تطآٍضزُ ضسُ است )ضىل یهطوال ی ضسُ اصالح ا ی( زض هم 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000725y#shakemap
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000725y#shakemap
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(.csem.org-www.emscهرکسایتالیا)ترگرفتِازسایت30/10/2016لرزُ(:هرکسسطحیزهیي7شکل)




(.csem.org-www.emscهرکسایتالیا)ترگرفتِازسایت30/10/2016لرزُ:سازٍکارکاًًَیزهیي(8شکل) 

http://www.emsc-csem.org/
http://www.emsc-csem.org/
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 (.csem.org-www.emscّایهْنایتالیا)ترگرفتِازسایتلرزُ(:سازٍکارکاًًَیزهیي9شکل)




  )ترگرفتِازسایتهرکسایتالیا30/10/2016لرزُ(:ًقشِّنشذتزهیي10شکل)

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000731j#shakemap.)

http://www.emsc-csem.org/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000731j#shakemap
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000731j#shakemap
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هرکس،30/10/2016لرزُیياززهایراىتاًذپْيیًگارلرزُهرکسهلیشثکِّایایستگاُثثتشذُدریّاًگاشتقائنلرزُیّاهَلفِ(:11شکل)

.)تْیِشذُتَسطهٌْذساشعری(ایتالیا

 .زض هٌطمِ ضخ زازُ است 5/6-5/2تا تعضگاّای تیي  ای ضٍیساز لطظُ 760تیص اظ  (11/08/95) گعاضش ایي تا ظهاى تْیِ

 ىساىیتا ذان  طَض واهل تِ عیً یّا ٍ ذساضا  ػوسُ هَاهِ ضسُ ٍ تطذ ساذتواى یطاًیتا ٍ ایتالیضْط ٍ ضٍستا زض هطوع ا 70اظ  صیت

ّا  ّا  ّتل ّا   ووپ هٌاطك زض چازضّا   ٍضظضگاُ يیا یاظ اّال یاضیتِ ّوطاُ ًساضت. تس یحال ذَضثرتاًِ تلفا  هاً يیضسُ اًس اها تا ا

است اها  سُیّعاض ًفط ضس 40هٌتمل ضسُ اًس. ضواض آٍاضگاى تاوٌَى تِ  گطیتِ هٌاطك ز عیّا ً یلیذَز اسىاى گطفتِ ٍ ذ یٍ زض ذَزضٍّا

 یٍ تاستاً یفطٌّگ یّا ٌِیتِ گٌج یا ذساضا  ػوسُ سُیتط اسا  گعاضضا  ضس تطسس. عیّعاض ًفط ً 100تَاًس تِ  یضَز وِ ه یگفتِ ه

ٍ  'تایاٍس' یضْطزاضاى ضْطّا اًس. ضسُ طاىیٍ یویلس یساّایاظ هولِ ول یوْي ٍ پطاضظض یّا ٍاضز ضسُ است ٍ ساظُ عیهٌاطك ً يیا

ّا  اتاىیاًس. ذ هٌطمِ آٍاضُ ضسُ يیًواًسُ است ٍ هطزم ا یتال یعیچ گطیضسُ ٍ ز ىساىیضْطّا تا ذان  يیاػالم وطزًس وِ ا 'ساًتاًجلَ'

 یّا اضگاى طیاٍ س یًطاً اضتص ٍ آتص س یتَسط هاهَضاى پل ّا اتاىیّا ٍ ذ وٌتطل ساذتواى ا یظزُ هسسٍز ضسُ ٍ ػول زض هٌاطك ظلعلِ

ّا هوىي  لطظُ يیظه يیواضضٌاساى ا سُیػم تِ. سًسیذساض  ز عیزض ضم ً ساّایٍ ول ّا اظ ساذتواى یتطذ ّوچٌاى ازاهِ زاضز. یًضسا  اهساز

ٍلَع  تِ ّوطاُ ذَاٌّس زاضت. ایتالیا یضا تطا یٌیسٌگ یٍ اهتواػ یالتصاز یاهسّایپ گواى تیٍ  اًجاهٌسیطَل تِ ّا ت است تا هاُ

 70ظزُ ضا تا  زض هٌاطك ظلعلِ يیآغاظ ضسُ سطح ظه ایتالیزض هطوع اهیالزی  2016اوتثط  26اظ ضٍظ چْاضضٌثِ وِ  یاپیپ یّا لطظُ يیظه

ّای حیاتی )ذطَط اًتمال تطق ٍ تلفي( آسیة زیسًس  ّا زض ضم پایترت احسا  ضس. ّوچٌیي ضطیاى لطظُ ظهیي فطٍ تطزُ است. هتط یساًت

 ٍ لطغ ضسًس.
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 منطقه ساخت نیزم لرزه -6

ّای  لطظُ ( ساتمِ ظهیي1ذیع هی تاضس هسٍل ) ّیوالیا لطاض زاضز وطَضی لطظُ -طَض ایتالیا اظ آًجاوِ زض اهتساز ووطتٌس وَّعایی آلپو

وٌرَى ضا ًطراى    هیالزی تا 1960هطوعی ایتالیا ضا اظ سال  ذیعی هٌطمِ ضوال  ( ساتمِ لطظ12ُزّس. ضىل) تاضیری ایي وطَض ضا ًطاى هی

 زّس.   هی

زض اثط فؼالیت  ّا لطظُ ایي ظهیي ذاٍضی پطٍهیا زض هطوع ایتالیا ضخ زازُ است.  هیالزی زض ذاٍض  هٌَب 2016ّای اوتثط  لطظُ ظهیي

ٍلَع  لطاض زاضز تِ (Apennine) یپٌیٌذاٍضی وِ زض ترص هطوعی آ هٌَب -تاذتطی گسل ون ػومی وِ تا هىاًیسن ًطهال ٍ اهتساز ضوال

زض  (Po) زض هٌَب تا حاضیِ هٌَتی حَضِ پَ (Taranto) وِ اظ ذلیج تاضاًتَ ووطتٌس وَّستاًی است یٌّای آپٌی وَُپیَستِ است. 

ای فعایٌسُ  وِ حاصل فطٍضاًص صفحا  تىتًَیىی ایي ًاحیِ  صَض  گَُِ ت یپٌیٌضٌاسی آ . اظ ًظط ظهیيوطیسُ ضسُ استضوال ایتالیا  

ای تیي صفحا   حاصل تصازم لاضُّن  ای پیچیسُ است وِ  ی ٍ تىتًَیه هٌطمِضٌاس است  ایجاز ضسُ است. ایي هٌطمِ اظ ًظط ظهیي

 یٌیٌتِ ظیط آپ (Adria) فطٍضاًص ذاٍض تِ تاذتط هیىطٍ پلیت )صفحِ( آزضیاّن ضاهل  تَزُ ٍ  (Africa)ٍ افطیما  (Eurasia) اٍضاسیا

تِ سوت ( Tyrrhenian) ضسگی حَضِ تیطٌّیي لی ٍ تاظّای ضوا ّای آلپ زض ترص وَُ ای سثة ایجاز ضضتِ تاضس. ایي تصازم لاضُ هی

گطزز. زض طَل ظهاى ّوطاُ تا تىاهل ساذتاضی ٍ الگَی تىتًَیىی  ضذسازّا ٍ ػولىطزّای هتفاٍ  تىتًَیىی زض ظهاى ٍاحس زض  تاذتط هی

 ّای هرتلف گستطُ هٌطمِ ایتالیا ٍ پیطاهَى آى تا ترص هسیتطاًِ هطوعی ایجاز ضسُ است. ترص

ساذت  تاذتطی غالة زض ظهیي -زال تط غلثِ ساظٍواض وططی ذاٍضی هیالزی   2016 ّای اوتثط لطظُ  ًطهال هسثة ظهیي ّای گسلص

ضسگی حَضِ  زض ٍالغ پاسری تِ تاظ (Apennine beltپٌیٌی )تاضس. ایي هىاًیسن  غالة زض اهتساز ووطتٌس آ هٌطمِ زض ضطایط حاضط هی

لطظُ صفحِ اٍضاسیا تا سطػتی زض  صفحا  اٍضاسیا ٍ افطیما  ایجاز ضسُ است.زض هحل ضٍیساز ایي ظهیيتیطٌّیي  است وِ زض اثط ّوگطایی 

 وٌس. صفحِ افطیما حطوت هی تِ سوتذاٍضی  هتط زض سال تِ سوت ضوال هیلی 24حسٍز 

  ای  لطظُ ظهیي هیالزی 1915غاًَیِ  13  زض لطظُ هرطب ضا تجطتِ ًوَزُ است. زض طَل تاضید ذَز چٌسیي ظهیي ٌیٌیهٌطمِ هطوعی آپ

ٍ زض هیالزی  2016اوتثط  26لطظُ  هحل ظهیي ذاٍضی هٌَب  ویلَهتطی هٌَب 90زض  (Mwزض همیا  اهَاگ گطتاٍضی ) 7/6 تا تعضگای

هثط سپتا 26زض ًفط گطزیس.ّعاض  32تاػث وطتِ ضسى تمطیثی هیالزی  1915غاًَیِ  13لطظُ  . ظهیيضخ زاز (Avezzanoٍتساًَ )ًعزیىی آ

لطظُ  ظهیي هحل تاذتط  ضوال تاذتطیویلَهتطی  35زض  (Mwزض همیا  اهَاگ گطتاٍضی ) 1/6 ای تا تعضگای لطظُ ظهیيهیالزی  1997

ذاًِ زض  ّعاض 80ًفط ّوطاُ تا ذطاتی زض حسٍز  100ًفط ٍ هجطٍح گطزیسى تیص اظ  11تاػث وطتِ ضسى   هیالزی 2016 اوتثط 30

ّای ضٌاذتِ  لطظُ زض ٍالغ ترطی اظ سطی ظهیيهیالزی   1997لطظُ  گطزیس. ضٍیساز ظهیي (Umbriaهثطیا )اٍٍ  (Marche) ِوًَاحی هاض

زض یه تاظُ ظهاًی زٍ هاِّ   5 ای تا تعضگای تیص اظ  ضٍیساز لطظُ 8تاضس وِ ضاهل  هی  ِضوها  -اٍهثطیا ای  ضسُ تا ػٌَاى تَالی لطظُ
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 (Basilica of Saint Francisچسىَ )ّوطاُ تا ایجاز ذساضاتی زض هٌطمِ تاسلیىای سي فطاً ( وِهیالزی  1997 )سپتاهثط تا ًَاهثط سال

 تَز. (Assisiعی )زض آسی

هیالدی.2000-1500(:زهیيلرزُّایهخربایتالیااز1جذٍل)
Date Long. Lat Mag. Death Location 

1456-12-05 14.7 41.3 7.1 30000 SOUTHERN ITALY 

1461-11-27 13.6 42.3 6.3 100 CENTRAL ITALY 

1542-06-13 11.4 44.0 5.9 500 NORTHERN ITALY 

1561-07-31 15.4 40.6 6.0 100 SOUTHERN ITALY 

1584-09-10 12.0 43.9 5.8 196 CENTRAL ITALY 

1627-07-30 15.4 41.7 6.8 5000 SOUTHERN ITALY 

1639-10-08 13.3 42.6 5.5 500 CENTRAL ITALY 

1654-07-23 13.7 41.6 6.1 200 SOUTHERN ITALY 

1661-03-22 11.9 44.0 6.8 400 NORTHERN ITALY 

1672-04-14 12.6 43.9 5.7 200 CENTRAL ITALY 

1688-06-05 14.6 41.3 6.6 10000 SOUTHERN ITALY 

1694-09-08 15.4 40.9 6.8 4820 SOUTHERN ITALY 

1695-06-11 12.1 42.6 6.1 50 CENTRAL ITALY 

1702-03-14 15.0 41.1 6.3 40 SOUTHERN ITALY 

1703-01-14 13.1 42.7 6.7 9761 CENTRAL ITALY 

1703-02-02 13.3 42.4 6.7 many CENTRAL ITALY 

1706-11-03 14.1 42.1 6.7 2400 CENTRAL ITALY 

1730-05-12 13.1 42.8 6.0 500 CENTRAL ITALY 

1732-03-27 14.8 40.9 ? 2000 SOUTHERN ITALY 

1732-11-29 15.1 41.1 6.6 1942 SOUTHERN ITALY 

1768-10-19 11.9 43.9 5.8 54 CENTRAL ITALY 

1781-06-03 12.6 43.6 6.2 300 CENTRAL ITALY 

1786-12-25 12.6 44.0 5.7 40 NORTHERN ITALY 

1789-09-30 12.2 43.5 5.8 500 CENTRAL ITALY 

1799-07-28 13.2 43.2 5.8 104 CENTRAL ITALY 

1805-07-26 14.5 41.5 6.6 5573 SOUTHERN ITALY 

1819-05-26 11.8 42.5 ? many CENTRAL ITALY 

1828-02-02 13.8 40.8 4.5 29 TYRRHENIAN SEA 

1851-08-14 15.7 41.0 6.3 1000 SOUTHERN ITALY 

1859-08-22 13.1 42.8 5.7 101 CENTRAL ITALY 

1881-03-04 13.9 40.7 ? 126 TYRRHENIAN SEA 

1881-03-16 13.9 40.7 ? 114 TYRRHENIAN SEA 

1883-07-28 13.9 40.8 5.6 2333 TYRRHENIAN SEA 

1910-06-07 15.4 40.9 5.8 50 SOUTHERN ITALY 

1915-01-13 13.7 42.0 7.0 32610 CENTRAL ITALY 

1919-06-29 11.5 44.0 6.3 100 NORTHERN ITALY 

1930-07-23 15.4 41.1 6.7 1404 SOUTHERN ITALY 

1943-10-03 13.7 42.9 5.9 25 CENTRAL ITALY 

1980-11-23 15.3 40.9 6.7 2483 SOUTHERN ITALY 

 

 



           

                   
 

  

IIEES  

 
(.csem.org-www.emscتیازساترگرفتِتاکٌَى)یالدیه1960ازسالایتالیایسیخ(:لرز21ُشکل)



  ویلررَهتطی هٌررَب 60زض ( Mw) یاهررَاگ گطررتاٍض ا یررزض هم 3/6 یتررا تعضگرراای  ًیررع ظهرریي لررطظُهرریالزی  2009 آٍضیررل 6 زض

 ّعاض ًفطوطتِ ٍ تیص اظ  ًفط 300ضخ زاز وِ زض حسٍز   وَئیالالزض ًعزیىی ضْط  هیالزی 2016اوتثط  30لطظُ  هحل ظهیيذاٍضی  هٌَب

لغعش تعضگی زض ایي هٌطمِ ٍ ّوچٌیي ضٍیساز یره   تاػث ضذساز ظهیيوَئیال اللطظُ  يذاًواى تطها گصاضت. ظهی تیّعاض ًفط 65هجطٍح ٍ 

لطظُ  تیي واًَى ظهیي ّای اذیط لطظُ واًَى ظهیي گطزیس. 5ضذساز تا تعضگای تیص اظ  5ّای هتَالی لَی وِ ضاهل تیص اظ  هجوَػِ پسلطظُ

( لرطاض زاضز  Umbria and Marcheهاضورِ )  -هریالزی اٍهثطیرا    1997سرپتاهثط   26لرطظُ   هیالزی آوَئیال ٍ واًَى ظهریي  2009آٍضیل  6

 ای تیي ترَالی  زض هحلی وِ زاضای فمساى ضذساز لطظُ هیالزی 2016اٍ   24لطظُ  ٍ ظهیي اذیط ّای لطظُ ضسس ظهیي تِ ًظط هی (.13)ضىل 

 ٍلَع پیَستِ است.   تِستهیالزی تَزُ ا 2009ٍ  1997ّای  ّای سال لطظُ ظهیي
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تراذتطی   ویلرَهتطی ضروال   30زض حرسٍز   (Mw) یاهرَاگ گطرتاٍض   ا یر زض هم 1/6هیالزی ترا تعضگرای    2016اوتثط  26ظُ لط ظهیي

تَاًرس گرَاّی تاضرس ترط فؼالیرت         هری ضخ زازُ است ( Mw) یاهَاگ گطتاٍض ا یزض هم 2/6تا تعضگای  هیالزی 2016اٍ   24لطظُ  ظهیي

ای ترِ گسرل زیگرطی ورِ      هیالزی ٍ یا تحطیه ٍ اًتمال فؼالیت لرطظُ  2016اٍ   24لطظُ  هجسز ترطی زیگط اظ گسل فؼال هسثة ظهیي

اهرَاگ   ا یر زض هم 6/6تا تعضگرای   هیالزی 2016اوتثط  30لطظُ  ظهیي(. 13احتوال زاضز زض هجاٍض  گسل لثلی لطاض گطفتِ تاضس )ضىل 

 ا یر زض هم 1/6ترا تعضگرای    هیالزی 2016اوتثط  26 لطظُ تاذتطی ظهیي ویلَهتطی زض هٌَب 10(  ًیع زض فاصلِ تمطیثی Mw) یگطتاٍض

 ضٌاسی آهطیىا(. ( ضذسازُ است )هطوع ظلعلMwِ) یاهَاگ گطتاٍض

(.csem.org-www.emscتیازساترگرفتِ)هیالدیهرکسایتالیا1997-2016زهاًیرخدادُدرتازُّایلرزُ(:هرکسسطحیزهیي13شکل)
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  میالدی مرکس ایتالیا 6102های اکتبر  لرزه از زمینشی تصاویر خسارات نا -3

 الوللی است. ّای ذثطی ٍ ایٌتطًتی تیي ایي تصاٍیط تطگطفتِ اظ سایت

 


لرزُ.ّادراثرزهیيتخریةساختواى
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.لرزُيیّادراثرزهساختواىةیتخر



 
 .لرزُّادراثرزهیيتخریةساختواى
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لرزُهرکسایتالیا.تعذاززهیيتخریةکلیسایساىتٌذتَ









 منابع: -4


  http://earthquake.usgs.gov: (USGSضٌاسی آهطیىا ) هطوع ظلعلِ

  org/#2csem.-http://www.emsc :(EMSCهطوع ظلعلِ ضٌاسی اضٍپا ٍ هسیتطاًِ )

 : ایتالیا ایاستاى پطٍه -ای( ضْط ًَضچیالزیه 2016اٍ   24) یضوس یّجط 1395 َضهاُیسَم ضْط لطظُ يیگعاضش ظه
http://www.iiees.ac.ir/fa 

http://earthquake.usgs.gov/
http://www.emsc-csem.org/#2

