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 -1مقدمٍ ي كليات:
 1-1سمان ي مًقعيت يقًع سميه لزسٌ:
صهييلشصُ گيالًغشب ػلش  16دي هاُ  1397تا تَخِ تِ اػالم هَػؼِ طئَفيضيك داًـگاُ تْشاى دس ػاػت 17:11:59
سخ داد .كاًَى ػغحي ايي صهييلشصُ دس فاكلِ  23كيلَهتشي گيالًغشب 31،كيلَهتشي ػَهاس ٍ  38كيلَهتشي ػشپل
رّاب تِ ثثت سػيذً .ضديك تشيي ؿْشّاي اػتاى كشهاًـاُ تِ كاًَى ايي صهييلشصُ ػَهاس دس فاكلِ  29كيلَهتشي،
گيالًغشب دس فاكلِ  30كيلَهتشي ٍ ػشپل رّاب دس فاكلِ  31كيلَهتشي تِ ثثت سػيذُاػت.

شكل :1وقشٍ مىطقٍ سلشلٍ سدٌ ي كاوًن سطحي سميه لزسٌ  16دي ماٌ 1337
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 1-2اطالعات ايليٍ در مًرد سميهلزسٌ:
اص آًدا كِ سٍهشكض ايي صهييلشصُ ،خالي اص ػکٌِ تَد  ،تخشية ػاصُ ّا تِ ؿکل هـخق دس هٌغمِ تِ خض هَاسد
هحذٍدي آى ّن دس ػاصُ ّاي ًاپايذاس گضاسؽ ًگشديذ .تا ايي حال تِ دليل ػوك كاًًَي ًضديك تِ ػغح صهيي ،ؿذت
ايي صهييلشصُ دس ؿْش كشهاًـاُ (دس فاكلِ  138كيلَهتشي سٍهشكض صهييلشصُ) تِ خَتي احؼاع ؿذ ٍ هَخة خشٍج
هشدم اص هٌاصل دس ايي ؿْش ٍ ؿْشّاي ًضديك تِ كاًَى صهيي لشصُ گشديذ .تا تَخِ تِ ايٌکِ كاًَى ػغحي صهيي لشصُ
دس ًضديکي هشص اػتاى كشهاًـاُ ٍ ايالم گضاسؽ گشديذً ،ضديکتشيي هشكض اػتاى تِ كاًَى ايي صهييلشصُ ،ايالم دس فاكلِ
 95كيلَهتشي تَد.

 1-3كلياتي در مًرد مىطقٍ سلشلٍ سدٌ:
گيالًغشب يکي اص ؿْشػتاىّاي ٍالغ دس غشب اػتاى كشهاًـاُ اػت كِ دس عَل خغشافيايي  45دسخِ ٍ  55دليمِ ٍ
ػشم خغشافيايي  34دسخِ ٍ  7دليمِ دس غشب ٍ خٌَب اػتاى كشهاًـاُ ٍالغ گشديذُ اػت .ايي ؿْشػتاى اص عشف
ؿوال تِ ػشپل رّاب ٍ كشًذ ،اص ؿوال ؿشق ٍ ؿشق ٍ خٌَب ؿشق تِ اػالمآتاد غشب ٍ گشدًِ لالخِ ٍ ػشاتلِ ٍ ايَاى
غشب ٍ ايالم ٍ اص عشف خٌَب ٍ خٌَب غشب تِ ػَهاس ،هٌذلي ٍ دس غشب تِ ًفت ؿْش ٍ للش ؿيشيي هحذٍد گشديذُ
اػت .گيالًغشب خوؼيتي ًضديك تِ ّ 70ضاس ًفش سا دس خَد خاي دادُ اػت ٍ هتـکل اص دٍ تخؾ گَاٍس ٍ هشكضي ،دٍ
ؿْش گيالًغشب ٍ ػشهؼت 6 ،دّؼتاى ٍ 202سٍػتاػت كِ ّناكٌَى  194سٍػتاي آى داساي ػکٌِ ّؼتٌذ.

شكل :2وقشٍ شُزستانَاي استان كزماوشاٌ
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 1-4آب ي ًَا ي اقليم مىطقٍ سلشلٍ سدٌ:
گيالًغشب دس استفاع  804هتشي اص ػغح دسيا ٍالغ ؿذُاػت ٍ خض هٌاعك گشهؼيش اػتاى هحؼَب هيؿَد .ايي ؿْش
هشكض ؿْشػتاى گيالًغشب تِ حؼاب آهذُ ٍ تش ػش هؼيش اكلي للشؿيشيي-ايالم اػت ٍ كل اػتاى ايالم سا تِ هشص
خؼشٍي ٍ گزسگاُ هشصي پشٍيضخاى ٍكل هيكٌذ .دس ػوت ؿشلي ايي ؿْشػتاى َّا ػشدتش ٍ دس ػوت غشب ٍ
خٌَب غشتي آى َّا گشمتش اػت .دس ػالّاي اخيش تؼذاد سٍصّايي كِ فضاي خٌَب ٍ غشب كـَس ٍ تالغثغ َّاي
هٌغمِ گيالًغشب تحت تأثيش تَدُّاي َّاي آلَدُ ٍ گشد ٍ غثاس ٍ هضشات ًاؿي اص آى لشاس گشفتِ ،افضايؾ يافتِاػت.

 -2ساتقٍ لزسٌ خيزي مىطقٍ مًرد مطالعٍ:
هحذٍدُ غشب ايشاى تِ دليل لشاسگيشي دس صٍى صاگشع ّوَاسُ تا سخذاد صهيي لشصُ ّاي هتؼذد تا تضسگي هتَػظ
ؿٌاختِ ؿذُ اػت (تَكلي .)1378 ،ؿکل  3توشكض صهيي لشصُ ّاي هتؼذد دس ايي هٌغمِ ٍ هٌاعك اعشاف آى سا تِ
تفکيك تضسگي ٍ ػوك كاًًَي صهييلشصُ ّا دس هحذٍدُ صاگشع سا ًـاى هي دّذ .دس ؿکل تٌَع ػوك كاًًَي
صهيي لشصُ ّا دس همايؼِ تا ديگش هٌاعك هـخق ؿذُ دس ًمـِ ايشاى ٍ هحذٍدُ ؿوال غشتي تشكيِ تِ ؿکل هـخلي
ًـاى دادُ ؿذُ اػت .ايي تغييشات ػوك ،كِ ًـاى اص ًاّوگٌي پَػتِ دس ايي هحذٍدُ هي تاؿذ سا هي تَاى ًاؿي اص
هحل تواع دٍ كفحِ لاسُ اي دس پٌِْ صاگشع داًؼت (آلاًثاتي.)1384 ،

شكل :3پزاكىدگي سميه لزسٌ َاي تشرگتز اس  5در  111سال اخيز در محديدٌ كاوًن سميه لزسٌ ي مىاطق اطزاف
(مىثع)EMSC :
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 2-1سميه لزسٌ َاي مُم در مىطقٍ:
آخشيي صهييلشصُ تضسگ سخ دادُ دس ايي هحذٍدُ تِ  42سٍص لثل اص سخذاد صهيي لشصُ اخيش تشهيگشدد كِ تا تضسگي 6/4
دس همياع تضسگي گـتاٍسي دس  25كيلَهتشي ؿوال غشب ايي صهيي لشصُ سخ داد .تواهي صهييلشصُّاي سخ دادُ دس
13هاُ اخيش دس ايي هٌغمِ دس پي صهيي لشصُ تضسگ كشهاًـاُ تا تضسگي  7/3دس همياع تضسگي گـتاٍسي دس  21آتاى
هاُ ػال گزؿتِ تِ ٍلَع پيَػتِ اػت .صهيي لشصُ اكلي ياد ؿذُ دس  11كيلَهتشي تخؾ اصگلِ ٍ  32كيلَهتشي
ؿْشػتاى ػشپل رّاب دس ػوك  11كيلَهتشي غشب كشهاًـاُ تِ ٍلَع پيَػت كِ  620كـتِ ٍ ّ 12ضاس ٍ 386
هلذٍم داؿت .ايي صلضلِ تِ  10ؿْشػتاى ٍ يك ّضاس ٍ  930سٍػتاي اػتاى كشهاًـاُ خؼاست ٍاسد كشد ٍ تشاػاع
اسصياتي تٌياد هؼکي اًمالب اػالهي حذٍد ّ 100ضاس ٍاحذ هؼکًَي ؿْشي ٍ سٍػتايي آػية كلي ٍ خضئي ديذًذ.
پغ اص سخذاد صهيي لشصُ  7/3دس همياع تضسگي گـتاٍسي دس  21آتاى هاُ  1396پٌح صهييلشصُ تا تضسگي تيؾ اص 5/5
دس ؿؼاع  100كيلَهتشي كاًَى صهييلشصُ اكلي سخ داد كِ تشخي اص ايي صهييلشصُ ّا سا هي تَاى تِ ػٌَاى پغلشصُ
صهييلشصُ ياد ؿذُ ٍ تشخي سا حاكل الماي تٌؾ ًاؿي اص ايي صهييلشصُ دس هٌاعك اعشاف سٍهشكض داًؼت.
جديل  :1پارامتزَاي مثىايي سميهلزسٌ َاي تشرگتز اس  5/5تزاي  13ماٌ گذشتٍ در استان كزماوشاٌ تعد اس رخداد سميهلزسٌ
 21آتان ( 1336مىثع)IRSC :

مىطقٍ
سومار ،كرمانشاه *
تازه آباد ،كرمانشاه *
كرمانشاه
سرپل ذهاب ،كرمانشاه *
گيالنغرب ،كرمانشاه *

عمق

طًل
جغزافيايي

عزض جغزافيايي

(كيلًمتز)

(شزقي)

(شمالي)

۴۰۵

۳

۵۴۰۳۵1

33۰۳۳۳

۴۰3

۳

۵۵۰2۴1

3۵۰۵۴۵

۴۰3

۳

۵۵۰22

3۵۰۵31

۵۰۵

۳

۵۴۰۵3۳

3۵۰3۳۵

۴۰3
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۵۴۰۵۵1

3۵۰1۴۳

تشرگي

سمان يقًع تٍ يقت
محلي
1336-11-21
11۹23۹31۰1
133۳-14-31
1۵۹3۳۹2۴۰۵
133۳-16-14
12۹43۹25
133۳-13-14
21۹1۳۹31۰3
133۳-11-16
1۳۹11۹۴3۰۵

دسخلَف تاثيش الماي صهييلشصُّاي تضسگ تش سٍي هٌاعك اعشاف سٍهشكض ،هحمميي هماالت هتؼذدي سا دس ػشاػش
خْاى اسائِ دادُاًذ كِ اص خولِ هْوتشيي ايي پظٍّؾّا هيتَاى تِ همالِ ) (King et.al 1994كِ دس خلَف
تشسػي صهيي لشصُ  1992لٌذسص دس اياالت هتحذُ آهشيکا ٍ اثش المايي ًاؿي اص آصاد ؿذى تٌؾ صهييلشصُ اكلي تش سٍي
ديگش گؼلّاي هٌغمِ اسائِ گشديذ ،اؿاسُ ًوَدً .تايح پظٍّؾ ايي هحمميي حاكي اص ايي ًکتِ تَد كِ دس هٌاعمي كِ
تَصيغ گؼل ّا دس حَالي سٍهشكض صهييلشصُ اكلي اص فشاٍاًي تااليي تشخَسداس اػت ،سخذاد يك صهييلشصُ تضسگ ٍ تٌؾ
آصاد ؿذُ ًاؿي اص آى هي تَاًذ تِ فؼال ؿذى گؼل ّاي هٌاعك سٍهشكض صهييلشصُ اكلي هٌدش ؿَد ٍ احتوال سخذاد
صهييلشصُ ّاي تضسگ تؼذي دس هٌغمِ سا تاال تثشد .ايي دليما ؿشايغي اػت كِ پغ اص سخذاد صهييلشصُ  21آتاىهاُ
 1396تا صهاى حال دس اػتاى كشهاًـاُ ٍ هحذٍدُ گؼلّاي صاگشع دس آى هٌغمِ هَخة سخذاد صهييلشصُّاي
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هتؼذد گشديذُ اػت .ضوي ايٌکِ صهييلشصُّاي تضسگ تا گؼل ؿيةلغض اص ًَع هؼکَع دس فؼال ؿذى هٌغمِ ٍ تؼذد
سخذاد پغلشصُّا ًمؾ تؼضايي ايفا هيًوايٌذ ).(Saket and fatemi Aghda, 2006

شكل : 4پزاكىدگي سميه لزسٌ َاي تشرگتز اس  5/5در محديدٌ ريمزكش سميه لزسٌ اصلي  21آتان ماٌ  1337ي اثزات القايي
سميهلزسٌ اصلي تز ريي گسلَاي مىطقٍ

 -3پارامتزَاي لزسٌ خيشي سميه لزسٌ:
 3-1پارامتزَاي اصلي:
تِ گضاسؽ هَػؼِ طئَفيضيك داًـگاُ تْشاى ايي صهيي لشصُ تا تضسگي  5/9دس همياع تضسگي هحلي ٍ دس عَل ؿشلي
 45/66دسخِ ٍ ػشم ؿوالي  34/16دسخِ ،دس ػوك  10كيلَهتشي صهيي تِ ٍلَع پيَػت .ػاصهاى صهيي ؿٌاػي
اياالت هتحذُ آهشيکا تضسگي ايي صهييلشصُ سا  5/6دس همياع تضسگي گـتاٍسي ٍ دس ػوك 13كيلَهتشي اػالم ًوَد.
ّوچٌيي هَػؼِ لشصُ ًگاسي اسٍپا -هذيتشاًِ ًيض تضسگي  5/6سا تشاي ايي صهييلشصُ گضاسؽ داد.
۳

 3-2شدت سميهلزسٌ:
تش اػاع تغييشات حاكل اص پَػتِ صهيي ٍ تلاٍيش هاَّاسُ اي تشداؿت ؿذُ ،دسخات ؿذت تِ ثثت سػيذُ ًاؿي اص
ايي صهييلشصُ دس هحذٍدُ اعشاف سٍهشكض دس ًمـِ اسائِ ؿذُ تَػظ هشكض لشصُ ًگاسي هذيتشاًِ – اسٍپا ًـاى دادُ ؿذُ
اػت .تشاػاع ايي ًمـِ تيـتشيي ؿذت هشتَط تِ هٌاعك ؿوالي ،ؿشلي ٍ خٌَب غشتي كاًَى صهييلشصُ اكلي تِ
ثثت سػيذُ اػت.
دس ًمـِ اسائِ ؿذُ ،تَصيغ ؿذت صهيي لشصُ دس دٍ خْت ػوَد تش ّن لاتل تَخِ اػت ٍ ًـاى اص تاثيش پزيشي تغييشات
ؿذت اص پشاكٌذگي گؼلّاي هَخَد ٍ خْت تٌؾ اكلي حذاكثش آصاد ؿذُ دس اثش سخذاد صهيي لشصُ سخ دادُ دس
هٌغمِ داسد.

شكل :5شدت سميه لزسٌ  16ديماٌ  1337تز ريي وقشٍ مىطقٍ (مىثع)EMSC :
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 3-3گسل مسثة سميه لزسٌ:
صهييلشصُ  16دي هاُ  1397دس  85كيلَهتشي خٌَب غشتي كاًَى صهييلشصُ اكلي  21آتاى ػال  1396تا تضسگي 7/3
دس همياع تضسگي گـتاٍسي تِ ٍلَع پيَػت .اص آًدا كِ كاًَى صهييلشصُ اخيش تش سٍي اداهِ سًٍذ گؼلي غشب ايالم
ٍالغ گشديذُ اػت ،هيتَاى سخذاد ايي صهيي لشصُ حاكل الماي تٌؾ آصاد ؿذُ ًاؿي اص صهييلشصُ اكلي سخ دادُ دس
ػال گزؿتِ ٍ پغ لشصُ ّاي تضسگ آى تش سٍي گؼل ّاي اعشاف هٌغمِ داًؼت تا ايٌکِ تِ ػٌَاى پغ لشصُ تضسگ
ديگشي اص صهييلشصُ اكلي.
 3-4پس لزسٌ َاي سميه لزسٌ گيالوغزب:
لحظاتي پغ اص ٍلَع صهيي لشصُ  5/9دس همياع تضسگي گـتاٍسي (كِ دس ػاػت  17:11سخ داد) دس حَالي گيالًغشب
دس اػتاى كشهاًـاُ ،صهييلشصُ ديگشي تا لذست ّ 4/2واى هٌغمِ سا لشصاًذ .ايي صهيي لشصُ تِ ٍلت هحلي  17:16تِ
ٍلَع پيَػت .پغ اص آى ٍ دس ػاػت  17:25دليمِ صهييلشصُ ديگشي تا تضسگي  4/3دس حَالي سٍهشكض صهييلشصُ اٍل
تِ ٍلَع پيَػت .اها تضسگتشيي صهيي لشصُ دس ايي هحذٍدُ پغ اص سخذاد صهيي لشصُ  5/9تا تضسگي  4/8دس ػاػت
 17:45دليمِ ٍ تا فاكلِ صهاًي  34دليمِ اص سخذاد صهييلشصُ اكلي تِ ٍلَع پيَػت .پغ لشصُ ّاي تضسگتش اص  4تؼذ اص
صهييلشصُ ياد ؿذُ تا صهييلشصُ تِ تضسگي  4/2دس ػاػت  17:59دليمِ حذالل تشاي  48ػاػت پغ اص سخذاد
صهييلشصُ اٍل هتَلف گشديذ.

جديل  :2سميه لزسٌَاي تشرگتز اس  4پس اس رخداد سميه لزسٌ ( 5/3مىثع)IRSC :

مىطقٍ
ػَهاس ،كشهاًـاُ
ػَهاس ،كشهاًـاُ
ػَهاس ،كشهاًـاُ
ػَهاس ،كشهاًـاُ

طًل

عزض

جغزافيايي

جغزافيايي

)كيلًمتز(

)درجٍ  -شزقي(

)شمالي -درجٍ (

375

۸

3:7:39

937699

37۸

61

3:719:

937619

379

۸

3:7:.1

937693

375

۸

3:7::3

937651

۴73

61

۵۴7۵۵6

9۵76۴.

تشرگي

عمق

گيالًغشب ،كشهاًـاُ
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سمان يقًع تٍ يقت
محلي
6931-61-61
6.9:395:76
693.-61-61
6.93:91۸71
693.-61-61
6.95:9117.
693.-61-61
6.96193۸75
693.-61-61
6.9669:371

 -4اثزات واشي اس سميه لشرٌ:
ايي صلضلِ ّوچٌيي ٍاحذ تخشيثي ًذاؿتِ ٍ تٌْا تؼذادي اص ٍاحذّاي هؼکًَي ؿْشػتاى گيالًغشب دچاس خؼاست
ؿذُاًذّ .يچکذام اص ٍاحذّاي تاصػاصي ؿذُ پغ اص صلضلِ تضسگ ػال گزؿتِ ،دس ايي صلضلِ آػية ًذيذُاًذّ .وچٌيي
دس ايي صهييلشصُ ،گضاسؿي اص لغؼي آب ٍ تشق ٍ گاص ٍ ًيض هؼذٍد ؿذى ساُ ّاي هٌغمِ اػالم ًگشديذ.
دس پي ٍلَع ايي صهييلشصُ  4تين اسصياب تِ هحل اػضام ؿذًذ ٍ تا اؿاسُ تِ آهادُ تاؽ تواهي تيواسػتاىّاي اػتاى
 10دػتگاُ آهثَالًغ تِ هٌغمِ اسػال گشديذ .خَؿثختاًِ ايي صهيي لشصُ تا ايي لحظِ خؼاست خاًي ٍ هالي ًذاؿتِ
اػت ٍ هلذٍهيت تيـتش افشادي كِ تِ هشاكض دسهاًي هشاخؼِ كشدًذ تش اثش فشاس تَدُ اػت .تؼذاد هشاخؼاى تِ هشاكض
دسهاًي سا  82تي اػالم ًوَد كِ ً 79فش آًْا تِ كَست ػشپايي دسهاى ؿذًذ.

 -5وتيجٍ گيزي ي پيشىُادات:
 سخذاد صهييلشصُ  16ديهاُ  1397تا تضسگي  5/9دس همياع تضسگي گـتاٍسي تش سٍي اهتذاد گؼلّاي غشب ايالمحاكي اص تاثيش تٌؾ سّا ؿذُ ًاؿي اص صهييلشصُ اكلي  21آتاى هاُ  ٍ 1396صهييلشصُّاي تضسگ تؼذ اص آى تَدُ كِ
تؼذد سخذاد ايي صهييلشصُّا هي تَاًذ ًـاًِاي تشاي اداهِ ايي سًٍذ دس هاُّاي آيٌذُ تاؿذ .لزا اسائِ سٍيکشدّاي
پيـگيشاًِ ٍ آهَصؽ دس هٌاعك صلضلِ صدُ تشاي كاّؾ خؼاسات خاًي ٍ هالي اص خولِ اٍلَيت ّاي هذيشيت هٌغمِ
حادثِ ديذُ ٍ هٌاعك اعشاف آى تِ حؼاب هي آيذ.
-

تِ دليل تاثيش الماي تٌؾ دس هحذٍدُ هشتَعِ كِ تِ سخذاد صهييلشصُ ّايي تا تضسگي تا  6/4دس همياع تضسگي
گـتاٍسي دس هاُّاي گزؿتِ ٍ احتوال تاال تشاي تکشاس آًْاً ،لة دػتگاُّاي لشصًُگاسي هَلت تِ تؼذاد تيـتش دس
هحذٍدُ هشتَعِ هي تَاًذ تِ دلت تشداؿتّاي دادُّاي لشصُؿٌاختي ٍ ؿٌاخت تْتش هاّيت گؼل ٍ پيؾتيٌي
صهييلشصُّاي هتَػظ ٍ تضسگ آيٌذُ دس هٌغمِ كوك ًوايذ.

-

تشسػي سًٍذ هْاخشت صهييلشصُّاي تضسگ ٍ هتَػظ هيتَاًذ ،تِ ؿٌاػايي هکاى احتوالي سخذاد صهييلشصُّاي
تؼذي هٌدش گشدد كِ ًمؾ هْوي دسخلَف اسائِ سٍيکشدّاي هذيشيتي كاسآهذ دس هٌاعك هحتول خَاّذ داؿت.

 -6تشكز ي قدرداوي :
تذيي ٍػيلِ اص خٌاب آلاي دكتش ػلي ػاكت كِ دس هشٍس ٍ تکويل تخؾ صلضلِ ؿٌاػي گضاسؽ ،ايٌداًة سا ّذايت ٍ
ساٌّوايي فشهَدًذ كوال تـکش ٍ لذسداًي سا هي ًوايذ.
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: مىاتع اطالعاتي-7
: كتة ي مقاالت مًرد استفادٌ در گشارش:الف

-

. چاج اٍل. اًتـاسات ػاصهاى صهيي ؿٌاػي كـَس. صهيي ؿٌاػي ايشاى.)1383(  ػلي،آلاًثاتي

-

. چاج ػَم. اًتـاسات داًـگاُ پيام ًَس. صلضلِ ؿٌاػي.)1382(  ؿْاب،تَكلي

-

King G.C.P, Stein R.S, Lin J (1334) Static stress change and the triggering of earthquakes. Bulletin of
Seismological Society of America, ۳4, 335–353.

-

Saket A, Fatemi Aghda S.M (2116) Investigation of destructive and non-destructive aftershocks in major
earthquakes۰ Vol 1: 11th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment,
Natingham, Sep.6–11, p. ۳63–۳6۳.

: مىاتع ايىتزوتي مًرد استفادٌ در گشارش:ب
ًِ هذيتشا-هشكض لشصُ ًگاسي اسٍپا

http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa

هَػؼِ طئَفيضيك داًـگاُ تْشاى

https://fa.wikipedia.org/wiki

ٍب ػايت خثشي ػلش ايشاى

http://www.asriran.com/fa/news/

ٍب ػايت خثشي سٍصًاهِ ّوـْشي

http://www.hamshahrionline.ir/news/

ٍُب ػايت خثشي لغش

http://www.ghatreh.com/news/

داًـٌاهِ آصاد ٍيکي پيذا

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/europe/M:
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