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روز  21:48نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت  نگاری وابسته به مرکز لرزه های لرزه شبکه

ثبت و تعیین  کرمانشاهاستان واقع در ازگله شهر حوالی 3/7ای را با بزرگی  لرزه زمین 21/08/1396مورخ  یکشنبه

اجع داخلی و لرزه به همراه مشخصات اعالم شده از سوی برخی از مر اند. مشخصات این زمین مکان کرده

نگاری کشوری به  ، رومرکز گزارش شده توسط مرکز لرزه1آورده شده است. در شکل  1المللی در جدول  بین

شود دیگر  مشاهده می 1همانطور که در این جدول و شکل همراه گزارش سایر مراکز نشان داده شده است. 

اخل ایران های تکمیلی در د س از بررسیپاولیه، در گزارشات رغم پراکندگی  اصلی را علی  لرزه مراکز نیز زمین

 نمودند.محل تعیین 

 ( و ساير مراکز IRSC) نگاري کشوري ، گزارش شده توسط مرکز لرزهازگله کرمانشاه  3/7لرزه  مختصات رومرکز زمین. 1 جدول

 (GMTزمان وقوع ) مرجع
عرض 

 جغرافیايی

طول 

 جغرافیايی
 بزرگی عمق

IRSC 2017/11/12   18:18:16.4 34.839 45.899 11.4 7.3 

IIEES 2017/11/12   18:18:18.2 34.854 45.896 15 7.3 

EMSC 2017/11/12   18:18:17.0 34.790 45.850 24 7.3 

USGS 2017/11/12   18:18:17.0 34.886 45.941 23.2 7.3 

GFZ 2017/11/12   18:18:17.0 34.850 45.920 22 7.3 

روز  16:30لرزه تا ساعت  دهد که این زمین نگاری کشوری نشان می های ثبت شده در مرکز لرزه لرزه آمار زمین

آورده شده  2ها در جدول  لرزه لرزه همراه بوده است. آمار کلی این زمین پس 148با  22/08/96مورخ  دوشنبه

کیلومتری شهر کرمانشاه  120در حدود و  ذهاب سرپلآباد و  در حوالی شهرهای ازگله، تازهلرزه  زمیناین  است.

خیز فالت ایران،  در بین نواحی لرزهرخ داده است.  ساختی زاگرس و در پهنه لرزه زمین در استان کرمانشاه

ترین  ترین و فعال هیمالیا، یکی از جوان-زایی آلپ عنوان قسمتی از کمربند کوه هگسل زاگرس ب-کمربند چین

دهد، روی  شرقی صفحه عربستان را تشکیل می زمین است. این زون فعال که مرز شمالهای برخوردی  زون

غربی ایران، شمال عراق، شرق ترکیه و شمال سوریه را در  سنگ دگرگونی پرکامبرین قرار گرفته و جنوب پی

مرتبط  ها، غالباً  هلرز دهند. این زمین کیلومتر روی می 20های زاگرس در عمق کمتر از  لرزه گیرد. اکثر زمین برمی

 در های اصلی زاگرس گسل .ها و رسوبات باالیی پوشیده شده است های راندگی هستند که توسط چین با گسل



( MFF( و گسل پیشانی )یا جبهه( کوهستان زاگرس )HZFلرزه، گسل زاگرس مرتفع ) منطقه وقوع زمین

 .(2)شکل باشند می

 

)ناحیه کرم رنگ بخش غربی ( و ساير مراکز  IRSC) نگاري کشوري ، گزارش شده توسط مرکز لرزهازگله کرمانشاه  3/7لرزه  رومرکز زمین .1شکل 

 دهد( استان کرمانشاه را نشان می

مورخ  16:30الی ساعت  21/8/1396مورخ  21:05ساعت  از ها( لرزه لرزه اصلی و پس زمینها،  لرزه پیش) هاي رخ داده لرزه . آمار زمین2جدول 

22/8/1396. 

 ها لرزه تعداد زمین بزرگی

M<3 69 

3≤M<4 62 

4≤M<5 20 
5≤M<6 0 
6≤M<7 0 

7≤M 1 

 



 

 آنهاي  لرزه پس ها و لرزه به همراه پیش ازگله کرمانشاه 3/7لرزه  توزيع مکانی رومرکز زمین .2شکل 

 لرزه تاریخی زمیننشان داده شده است. و نواحی مجاور های تاریخی استان کرمانشاه  لرزه زمین 3در شکل 

که در  لرزهاین زمین و کشته شدن بسیاری شد. سرپل ذهابباعث تخریب  8/6با بزرگی  میالدی 958سال 

داشت، بر منابع های نخست سال ادامه های آن که به تناوب در سرتاسر ماه لرزه حس شد، و پسنیز بغداد 

در سال در این منطقه لرزه تاریخی  آخرین زمین .(2014)بربریان،  آب زیرزمینی در زاگرس اثر گذاشت

توزیع مکانی  4در شکل  است. در امتداد گسل زاگرس مرتفع رخ داده 5/6میالدی با بزرگی  1226

ه و نواحی مجاور نشان داده شده در استان کرمانشامیالدی(  2017تا  1900)های دوره دستگاهی  لرزه زمین

ید ؤدر منطقه مورد اشاره ثبت شده که م 4/5و  1/5لرزه با بزرگای  . در این دوره حداقل دو زمیناست

 باشد. خیزی سیستم گسلی منطقه می فعالیت و لرزه

 



 

  

 

 (یالدیم 1900قبل از )لرزه های تاریخی استان کرمانشاه و نواحی مجاور زمین .3شکل 



 

 (یالدیم 2017تا  1900)لرزه های دستگاهی استان کرمانشاه و نواحی مجاور زمین .4شکل 

 منابع

 .ابوالحسن رده، انتشارات آگاه های ایران، ترجمهلرزهتاریخ زمین . پ.، مبرسیز، ن.ن.، ملویل، چ.آ

شناسيی و  الملليی زلزليه  های فعال ایران، پژوهشگاه بيین  نقشه گسل. 1382حسامی، خ.، جمالی، ف.، طبسی، ه.، 

 مهندسی زلزله.


