
 ی معدنی سنگ آهن گل گهر سیرجانلرزه زمین ساخت منطقه: و همکاران امین آزادیخواه

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 گروه زمین شناسی تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران) 1
 شمالآزاد اسالمی واحد تهراندانشگاه  پایه،گروه زمین شناسی دانشکده علوم ) 2

  گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان) 3
  دار مکاتبات عهده)*

. رسد، چرا که این معدن در محلّ تالقی دو گسل نسبتاً بزرگ و فعال قرار گرفته استنظر میخیزی فعال بهی معدنی گل گهر از لحاظ لرزهمنطقه

اند کیلومتری این معدن قرار گرفته 100های نایین ـ بافت و دهشیر در شعاع ی زاگرس مرتفع و گسلهای متعدد پهنههمچنین گسل اصلی زاگرس، راندگی

  .باشدهای بزرگ زیاد میرزهو احتمال بروز زمین ل

  .خیزی، لرزه زمین ساختهای فعال، لرزهگل گهر، گسل

همواره  ،هیمالیا ـعنوان بخشی از کمربند کوهزایی آلپ کشور ایران به

ای که به گونه ،خیزی باالیی در طول تاریخ برخوردار بوده استاز لرزه

دی پیوسته های ویرانگر متعدلرزهط زمینهای مختلف کشور توسبخش

عنوان مهمترین بالی طبیعی به ،تاکنون و این پدیدهتخریب شده است 

 Ambrasseys) آورده است بارتلفات و خسارات سنگینی را به ،کشور

1978, Armijo 1999, Armijo et al. 2002).  های بخشدر بیشتر

هاست و  ت گسلالیخیزی در ارتباط مستقیم با تجدید فع ایران، لرزه

ال روی داده های فع متداد گسلخیزی در ا لرزه میزانبیشترین 

 ایلرزهی زمینها گسل .)1387آزادیخواه ،  (Berberian 1977است

لرزه و  زمین ای در طی سازوکار رهاسازی انرژی لرزهی هتوانند دربار می

های  بیشتر گسل .دهنده دست العات الزم را باطّ ،های ناحیه نیز تنش

ارند و  کیلومتر د 40ایران، طولی بیش از  یهای شناخته شد لرزه زمین

درجه در مقیاس  7ب با بزرگی بیشتر از های مخرّ ها با زلزلههمۀ آن

ای ایران  لرزه های زمین ها، جهت گسل در تمام حالت .اند ، همراهریشتر

است که با جهت  NNE -SSWگویای جهت فشاری در راستای

 .Kaya et al) داردصفحۀ عربستان هماهنگی  حرکت شمال خاوری

های فشارشی ناشی از بازشدگی دریای سرخ در ایران تنش .(2007

شمال خاوری و نیز  ـدر راستای شمال  یعرب -آفریقا  یوحرکت ورقه

شمال باختری موجب حرکت  ـهند در راستای شمال  یحرکت ورقه

ای و هها و قطعات گوناگون قارجایی نسبی متفاوت در پوستههو جاب

و در نتیجه عامل فراوانی  )1383آقانباتی ( شودیانوسی ایران میاق

ی معدنی منطقه .)1376 و آرین پورکرمانی( ها در ایران استلرزهزمین

کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، در  50 یگهر در فاصلهگل

 30.55́تا  15.55́استان کرمان به ترتیب در بین طول و عرض جغرافیایی

تاکنون ساختارهای فعال منطقه از . واقع شده است 29. 15́تا  29و 

هدف . لرزه مورد مطالعه قرار نگرفته استلحاظ پتانسیل ایجاد زمین

الی است که اصلی از انجام این پژوهش شناسایی ساختارهای فع

  .توانند در ایجاد زمین لرزه نقش ایفا کنند می

  

زمین لرزه یی نقشههدر این مطالعه، جهت تهیه و ساختی ابتدا با تهی

شناسی با مقیاس های زمینای، هوایی و نقشههای ماهوارهرسی عکسبرّ

ر ها دو یا در مناطقی که نقشه) 1373و همکاران  ایسبزه( 1:100000

 150تا شعاع  1:250000های این مقیاس وجود نداشته از نقشه

های گهر استفاده شده و تمامی گسلگل کیلومتری معدن سنگ آهن

در ). 1 تصویر( موجود در این شعاع شناسایی و رقومی شده است

) کیلومتر 10حاً کمتر از ترجی( بوده ها کمهایی که طول آنگسل ادامه،

دیگری که این  ینقشه اند و، حذف گردیدهاندت چندانی نداشتهو اهمی
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