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اي از ایـن  نمونـه . هاي بزرگی را ایجـاد نماینـد  توانند زلزلهمیو شوند ها شناخته میهدگرشکلی در قار اي به عنوان عناصر مهمههاي راستالغز قارگسل

-این سامانه. هاي زاگرس، مکران و ایران مرکزي قرار داردکه در زون گذار میان سیستمباشند هاي گسلی سبزواران ـ جیرفت میسامانه ،هاي گسلیسامانه

هـاي  تالیدي از فعکیلومتر شواهد متعد 150گسل سبزواران با طولی نزدیک به . ددهرا در خود جاي میقسمتی از برش میان مکران و زاگرس  ي گسلی

متر اندازه گیري شد که نرخ  130هزار  سال گذشته حدود  42میزان جابجایی گسل سبزواران در طول . دهدزمین ساختی در کوارترنر از خود نمایش می

کیلومتر مرز غربی فـرو افتـادگی جازموریـان را     130گسل جیرفت نیز با طولی نزدیک  .گذاردمیلی متر در سال را به نمایش می 98/2�75/0جابجایی 

نـرخ  . متر گردیـده اسـت   132و  49هزار سال گذشته به ترتیب به میزان  42و  22گسلی سبب  جدایش در رسوبات آبرفتی  يدهد این سامانهتشکیل می

هاي سـطحی،  سبزواران حکایت از پراکندگی کانون يخیزي منطقهلرزه. متر در سال محاسبه شده استمیلی 7/2�7/0جابجایی این گسل حدود  متوسط

ـ بازگشـت زلزلـه   يو دوره 4/6محتمل داراي بزرگاي  يبزرگترین زمین لرزه. ها در این ناحیه داردو پایین بودن بزرگاي آن  6بزرگـاي بـاالتر از   اي باه

هاي با بزرگاي متوسط تا باال و مقدار نرخ لغزش سالیانه محاسبه شده بازگشت زلزله يدوره ياز مقایسه. سال برآورد گردیده است 1300حدود يریشتر

  . گسلی سبزواران جیرفت پی برد يتوان به عدم قفل شدگی و خزش پیوسته سامانهسبزواران می يهاي منطقهبراي گسل
  

جیرفت، شواهد ریخت زمین ساخت، نرخ لغزش، برآورد خطر زمین  -گسلی سبزواران  ياي، سامانهههاي راستالغز قارگسل 

  لرزه

اي شناسـایی  هال قاراي در بسیاري از نقاط فعههاي راستالغز قارگسل

اي مطرح هی در دگرشکلی قارصر ساختاري مهمگردیده و به عنوان عنا

 Berberian et al. 2001, Walker et al. 2004, Jackson( هستند

& Mckenzie1994, Molnar1998  شـفیعی   1385و شفیعی بافتی ،

کیلومتر طـول   توانند تا صدهاها میاین گسل). 1386بافتی و همکاران 

توانایی ایجاد زمین هایی تا چندین کیلومتر را ایجاد نموده وو جابجایی

 Mw = 7.8 )Lin etکانلون بـا   2001هاي د زلزلههاي بزرگ ماننلرزه

al. 2002(  سکادنالی آال 2002و )Mw = 7.9( Eberhart- Phillips 

et al. 2003)(  سیرچ کرمان)Mw = 7.1   ((Berberian & Yeats 

  . باشندرا دارا می (1999

همگرایی شمال ـ جنوب امروزي بین صفحات عربـی و اوراسـیا بـه     

و  کمربند چـین خـورده ـ رانـده زاگـرس      يصورت بخشی بین ناحیه

 ,Bayer et al. 2006(گـردد  فـرورانش مکـران تقسـیم مـی     يناحیـه 

Regard et al. 2004( .هپـالمی بـ   -گسلی زندان ـ مینـاب   يسامانه-

رانش مکـران  فـرو  صورت زون گذار میان نواحی برخوردي زاگرس و

این ). 1 تصویر( )Regard et al. 2004, 2005( شوددر نظر گرفته می

هاي شرقی زاگرس و غربی گسلی تفاوت سرعت میان قسمت يامانهس

مکران را در خود جاي داده و باعث باال راندگی غرب مکران بـر روي  

به همین ترتیب تفاوت سرعت میان بلوک . شرق زاگرس گردیده است

ال جیرفـت ـ   گسلی فع يسامانه يوسیلههایران مرکزي و بلوک لوت ب

لغـز گـوک   گسلی راستا  يجنوبی سامانهصورت امتداد هسبزواران که ب

بر طبق . (Bayer et al. 2006) گرددشود، جذب میدر نظر گرفته می

گسلی جیرفت ـ سبزواران  يسامانه، )Regard et al. 2005(مطالعات 

ص زون گذار زاگرس به مکران اسـت کـه بـا    یکی از دو سیستم مشخّ

جنوب، زون مکران را به نـواحی شـمالی ایـران مرکـزي      -روند شمال

گسلی نایبنـد ـ    يکند و به همراهی سامانهمیمتصل ) البرز و کپه داغ(

ا در گوک واتنش برشی بین ایران مرکـزي و نـواحی لـوت ـ مکـران ر     

گسـلی   يسـی سـامانه  شنازمین ریخت يبا مطالعه. دهدخود جاي می

يي نحوهالعات ارزشمندي دربارهتوان اطّال جیرفت ـ سبزواران میفع 
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