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چکیده
در پژوهش حاضر ،با توجه به رخداد زمینلرزه ای بزرگ در گستره سر پل ذهاب-ازگله در
باختر کرمانشاه در تاریخ  22آبان ماه  2369بر آنیم تا با بهره گیری از پژوهشهای دفتری و
میدانی به بررسی ویژگی های زمین شناختی زمینلرزه ،تعیین پهنه مهلرزه ای و نیز گسل
مسبب این رخداد مهلرزه ای در گستره باختری کوه های زاگرس بپردازیم .از این رو ،تیمی
به سرپرستی گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی سازمان زمین شناسی کشور به انجام
این مهم پرداخته است .نتایج مقدماتی این پژوهش گویای وجود گستره ای وسیع از دگرشکلی
در سطح زمین و بر روی فرادیواره گسل پیشانی کوهستان زاگرس ( )MFFمیباشد .با توجه به
همخوانی موقعیت کانون این زمینلرزه با موقعیت افق های مستهلک کننده جابجایی گسلی در
ژرفا ،جابجای شاقولی گسلی سه متری در ژرفا بسوی سطح زمین میرا و باندازه حدودا نود
سانتیمتر در سطح زمین پخش شده است .از این رو ،با بهره گیری از شواهد غیر مستقیم
(همچون :موقع یت روستاها و شهرهای ویران شده و نیز موقعیت ساختارهای زمین شناختی
بمانند زمینلغزش های بسیار بزرگ ،استون جامپینگ ها و Trigger ...و یا شکل گرفته در پهنه
بیشینه شتاب زمینلرزه ای) به تعیین پهنه مهلرزه ای و موقعیت گسل مسبب زمینلرزه پرداخته
شده است .پژوهش های تکمیلی نیز توسط این تیم تخصصی در حال انجام است .الزم به ذکر
است ،در پژوهش مقدماتی حاضر تالش شده تا توصیه های سیاستی فنی و ملموس عمدتا در
قالب نقشه ها ارایه گردد .از این رو ،توجه مسئولین و عالقمندان به این امر ضروری است.
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در ساعت  22و  44دقیقه یکشنبه  22آبان  69زمینلرزهای به بزرگای  3.3منطقهای وسیع
در غرب کشور واقع در استان کرمانشاه را به شدت لرزاند .متاسفانه ،تاکنون صدها تن از
هموطنان ما در این حادثه جان باختهاند و شمار بیشتری نیز مجروح و بی خانمان شدهاند .پیش
از این رخداد مهلرزه ای ،در ساعت  22و  5دقیقه زمینلرزه کوچکتری (بابزرگای )4.3
بوقوع پیوسته بود .بر پایه کاتالوگ زمینلرزه های تاریخی ایران (امبرسیز و میلویل)2642 ،
این گستره پیشتر دو زمینلرزه ویرانگر را در سال های  654و  2251میالدی تجربه کرده
بود.
بزرگای زیاد زمینلرزه اصلی و پراکندگی مناطق تمرکز جمعیتی موجب گستردگی پهنه تحت
اثر آن شده است .بر پایه مشاهدات اینترفروگرام ،شواهد زمینشناختی ثانویه حاصل از رخداد
این زمینلرزه را در پهنه وسیعی متمرکز بر روی رومرکز آن میتوان دنبال نمود.
از آنجا که پیجویی شواهد مربوط به گسلش سطحی زمینلرزه افزون بر تفسیر داده های
اینترفرامتری و تصاویر  InSarبا پژوهشهای ریختزمینساختی میدانی همراهی میگردد،
تالش بر آن بوده تا این امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در پژوهش حاضر ،از کلیه شواهد ثانویه زمین شناختی پهنه های مهلرزه ای همچون زمین-
لغزشهای ) (landslideبزرگ ،سنگریزش ) (rock fallهای متمرکز ،روانههایسنگی (rock
) ،avalancheگسیختگیها ،سنگهای پرتاب شده ) (stone jumpingو جوشش آب و ماسه در
جهت تعیین هرچه دقیق تر پهنه مهلرزه ای و گسل مسبب رخداد این زمینلرزه بهره گرفته
خواهد شد.

