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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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 يشناسـایی هندسـه  . دسـت آورد هها در کـواترنري بـ  تکامل این گسل

رسـی  جـایی و برّ تعیین نـرخ جاب  گسلی سبزواران ـ جیرفت،  يسامانه

 مطالعات ریخت زمین ساختی این گسـل مـا را در ارزیـابی و بـرآورد    

  .کندسبزواران راهنمایی می يه در ناحیهخطر زمین لرز

  

مهمترین سیماي توپوگرافی ایران مرکزي، فالت ایران مرکزي اسـت  

از  کیلومتر از سمت باختر به ارتفاعـات آنـاتولی و   2تا  1که با ارتفاع 

به احتمال زیاد  تشکیل فالت ایران. گرددخاور به فالت پامیر منتهی می

هاي پوسته از میوسن تا به امروز ها و ضخیم شدگیبه دلیل دگرشکلی

ریـایی  چین خوردگی رسـوبات د . است) میلیون سال گذشته 12تا  5(

ایـن شـواهد مقـدار    . د این مطلب اسـت یمیلیون سال مؤ 12جوانتر از 

میلیون سال گذشـته نشـان    5ل از دگر شکلی فالت ایران را قبکمی از 

  ). Allen et al. 2002(دهد می

فرورانش مکران در میان صـفحات ایـران ـ عربسـتان و هنـد،       يپهنه

هنـد بـه    ياقیانوسی صفحه يال فرورانش پوستهفع يمحدود به ناحیه

رتاسه تا به میلی متر در سال از ک 23ایران مرکزي با نرخ  يزیر صفحه

فـرورانش مکـران یکـی از     يپهنـه . )Sella et al. 2002(امروز است 

کیلـومتر   350طـول تقریبـی    دنیا را بـا  يبزرگترین مناطق گوه فزاینده

ست این گوه داراي ترکیبی از رسوبات تخریبی سیلیسی ا. دهدنشان می

. )Harms et al. 1984( اسـت   نشـین شـده  که در دریـاي عمـان تـه   

   میلی متر در سال اسـت  10رشد این گوه به سمت دریا حدود  سرعت

(White 1982) .لفههاي مؤلعات زمین ساختی و تجزیه و تحلیلمطا-

 يهاي لغزشی، دو رژیم زمین ساختی از میوسن تاکنون را براي ناحیـه 

  :)Regard et al. 2004(مکران نشان داده است  -گزار زاگرس

گسـلش   پایـانی تـا پلیوسـن کـه بـا      رژیم زمین ساختی میوسن: الف

ص گردیده هاي نردبانی شکل راست بر مشخّمعکوس و چین خوردگی

  .است

رژیم زمین ساخت فشارش پلیوسن تا عهد حاضر با راستاي تنش : ب

  . که اغلب سبب گسل معکوس در این ناحیه شده است N45Eبیشینه 

ـ فبرخـورد   يزاگرس یک پهنـه  يکمربند چین خورده ـ رورانده  ال ع

قسـمتی از منشـور فزاینـده کـه      ایـن پهنـه  . اي پس از نئوژن استهقار

هاي بـا رونـد شـرقی ـ     ها و گسلهاي جنوب شرق آن با چینقسمت

شمال غرب و  هاي راستا لغز با روندصورت همزمان با گسلغربی به 

 .Blanc et al) و   Hessami et al. 2006اندشمال شرق قطع گردیده

اعظم واتـنش ناشـی از همگرایـی صـفحات عربـی ـ       قسمت  .(2003

ـ ر شکلی غیر لـرزه به صورت دگ%) 85حدود (اوراسیا  آن  يهاي و بقی

،  GPSبر اساس مطالعات . گردداي آزاد میهاي لرزهتالیصورت فعبه

متـر در  میلـی  26به میزان  o60میزان این همگرایی در طول جغرافیایی 

فـرورانش   يپهنه در). 1 تصویر( )Vernant et al. 2004( سال است

 5/0میلی متر در سـال، کپـه داغ    5/19شدگی پوسته مکران میزان کوتاه

در و، )Hessami et al. 2006( میلی متـر در سـال   10تا  5/6زاگرس 

 & Vernant et al. 2004)میلــی متــر در ســال اســت  8البــرز 

Nilforoushan et al. 2003).   میزان ضخیم شدگی در ایران مرکـزي

صـورت  سال است که با آزاد شـدن واتـنش بـه   میلی متر در  2کمتر از 

فعص گسلش سطحی در ایـن منطقـه مشـخّ    اي همراه باهاي لرزهتالی

دم مقـدار  عـ . (Talebian et al. 2006, Walker 2003)     شـود می

اي کوتاه شـونده  ایران مرکزي و واتنشاي در زیاد دگرشکلی غیره لرزه

اي و فرایشی در زاگرس نشود باعـث  هاي لرزهتالیموجب بروز فعکه 

بین  N-Sهایی با روند عمومی استالغز راستگردي بر روي گسلبرش ر

ــوک ــابل ــی  يه ــزي م ــران مرک ــرددای  Vernant et al. 2004)گ

Nilforoushan et al. 2003) .اوت میـزان حرکـت راسـتالغز بـین     تف

بلوک ها نظیر ب چرخش این بلوکتواند سبایران مرکزي میهاي گسل

همـراه بـا حرکـت    هـاي سـاعت،   لوت در خالف جهت حرکت عقربه

  .)Walker 2003(ها به سمت شمال خاور شود انتقالی آن

کمربند کوهزایی زاگرس از شمال شرق به گسل اصلی معکوس 

فته عربی جاي گر يقدیمی ایران و صفحه يزاگرس که بر حاشیه

در این کمربند ردیف  .)Berberian 2005(باشد میاست، محدود 

ضخیمی از رسوبات کامبرین تا کواترنري بر روي پی سنگ پرکامبرین 

 ياي بین ایران و صفحهدر مورد آغاز برخورد قاره. قرار گرفته است

تا طور تقریبی کرتاسه پایانی هعربی اتفاق نظري وجود ندارد اما ب

  .شودپایانی در نظر گرفته میمیوسن 

یاب سیستم موقعیت  يوسیلههکوتاه شدگی امروزي زاگرس که ب

 Hessami) متر در سالمیلی 10گیري شده است حدود اندازه جهانی

et al. 2006, Tatar et al. 2002) Vernant et al. 2004)( ّکل 

 )Molinaro et al. 2005(کیلومتر  50مقدار کوتاه شدگی زاگرس بین 

شدگی این کوتاه برآورد شده است )McQuarrie 2004(کیلومتر 80، 

 Talebian & Jackson)( نگسدر پی گسل خوردگی رانده يوسیلههب

اي جنباي رسوبات کم هده در چین خوردگیو قسمت باقیمان 2004

براساس مطالعات انجام  ).Blanc et al.2003(پذیرد عمق انجام می

بین نرخ واتنش زمین  (Kreemer et al.2003, Kagan 1999)شده 

ناحیه  ها در یکو تعداد نسبی رخداد زمین لرزه )Geodetic( پیمایشی

اي بیشتر ه این ارتباط در مناطق فعال قارهارتباط مستقیم وجود دارد ک

ها لرزه در ایران نیز این نوع واتنش زمین پیمایشی با تعداد زمین. است

  زي ــرکــران مـــای (Masson et al. 2005)  یم استدر ارتباط مستق
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های مختلف ایران برای قسمت (Global Positioning System, GPS) یاب جهانیتسیستم موقعی دست آمده توسطهای افقی بهسرعت: الف -1تصویر 

مورد مطالعه با کادر نشان داده شده  یمنطقه) با اندکی تغییر Vernant et al. 2004اقتباس از (عنوان مرجع ثابت در نظر گرفته شود زمانی که اوراسیا به ،زمین

 IIEES)   ای اقتباس از های لرزهداده، 1960-2006های دستگاهی از سال های ای زلزلههمراه پراکندگی مراکز مهلرزهایران زمین به SRTM ینقشه: است ب

2008, Harvard CMT 2007).  
  

حساب ت باال بهالیناطق با فعم ءها جزتعداد رویداد زمین لرزهاز لحاظ 

مناطق  ءجز )Seismic energy(ای اما از لحاظ انرژی لرزه آید،نمی

سبت به واتنش خیزی در ایران مرکزی ننرخ لرزهال است، نسبتاً فع

که نرخ واتنش برای طوریهانتظار است، ب تر از حدپیمایشی پایینزمین 

ط ر بوده اما متوسدرصد متغی 23تا  3این قسمت از ایران زمین بین 

 رسدمی 100کیلومتر مربع به عدد  100 ها درزمین لرزهتعداد 

)Masson et al. 2005 (ن مرکزی بیانگر خیزی در ایرانرخ پایین لرزه

درصد واتنشی است  10های ذخیره شده کمتر از واتنشاین است که 

-تالیفع. که از همگرایی صفحات ایران ـ اوراسیا حاصل گردیده است

ای در زاگرس دارای پراکندگی بوده و از قسمت شمال به های لرزه

در قسمت جنوب ). 1 تصویر(باشد میراندگی اصلی زاگرس محدود 

اغلب . ها پایین استبزرگای آنخیزی باال ولی لرزه شرقی زاگرس،

لومتر و در درون پی سنگ کی 18تا  4سازوکارهای کانونی در اعماق 

های این سازوکارها مرتبط با گسلش .)Baker  1993(  اندواقع شده

جایی راستالغز راستگرد همعکوس پر شیب در پی سنگ بوده و جاب

اد بیشترین ها مسئول ایجلاست، این گس  NW-SEهایی با روند گسل

فعباشند کیلومتر می 20ای با عمق کمتر از های لرزهتالی(Tatar et al. 

2002, Talebian & Jackson 2004) .یدر منطقه مکران فعهایتالی 

 ,Quittemeyer 1979)صورت مهلرزهصی نه بهای مشخّلرزه

Ambraseys & Melville 1982) ای صورت ریز لرزهو نه به

)Yamini- Fard et al. 2007(  ای لرزه یتنها واقعهثبت نشده است و

در قسمت دریا . و در نزدیکی کهنوج رخ داده است 1849در سال 

فرورانش مکران رخ داده  در محلّ 7چندین زلزله با بزرگای باالتر از 

 1483ای دیگر که در سال لرزه یواقعه. )Byrne et al. 1992(است 

-نظر میهفرورانش مکران رخ داده است ب یمیالدی، در غرب ناحیه

 زاگرس و یا زون گذار زاگرس مکران باشد یرسد وابسته به ناحیه

)Byrne et al. 1992(.  

  

–   

–

 کیلومتر از غرب شهر جیرفت 150گسل سبزواران با طولی نزدیک به 

در ). 2 تصویر(تا جنوب غرب کهنوج کشیده شده است ) سبزواران(

های ، پرتگاههای جنوبی آناستای این گسل و به خصوص در قسمتر

خت زمین ساخت قطع شده از شواهد ری هایو پشته هاآبراهه گسلی ،

ی گسل در باشند، شواهد یاد شده به همراه اثر خطّجنبای این گسل می

اشاره به عمودی بودن  )27o,47`N,57o,38`E(بسیاری از نواحی 

کوچک  یلفهو حرکت راستا لغز به همراه مؤ(180o/80o)  سطح گسل

  ).3 تصویر( معکوس امروزی آن دارند

  :نمایدقلمرو ریختی را مشخّص می 2ول خود گسل سبزواران در ط

) ت تا شمال شهر کهنوجاز حوالی شهر جیرف( در قسمت شمالی -

ی قطع کننده رسوبات پلیوسن ـ کواترنری صورت اثر خطّاین گسل به

  .عمل نموده است

 صورت پرتگاه گسلیبه) جنوب غرب کهنوج(در قسمت جنوبی  -

غرب از دره بند بارگاه در شرق گیری در ی پیشانی کوهکنندهجدا



 ي سبزوارانزمین ساخت جنبا و برآورد خطر زمین لرزه در منطقه: امیر شفیعی بافتی و همکاران

 

 
 

  3شماره – 5سال - زمین شناسی کاربردی 232

  
  

شناسی هاي زمینبا تغییرات و تلفیق از نقشه( هاي سبزواران و جیرفتگسل ، همرا باجیرفت ـ کهنوجاختی مناطق زمین شن يساده ينقشه  -2تصویر 

  )شناسی کشورسازمان زمین

  

  
  

نمایی از پرتگاه گسلی سبزواران در مجاورت روستاي کریم  -3تصویر 

هاي پلیوسن و نهشتهبه ترتیب نشانگر  Qtو  Plc .آباد، جنوب جیرفت

  .کواترنري است

 های مخروطباعث قطع و جابجایی آبرفت ، گسل)4 تصویر( باشدمی

این قطعه ). 1جدول  -5 تصویر(ها گردیده است و آبراهه ایافکنه

گسلی به  یط دو قطعهکیلومتر است و توس 60دارای طولی نزدیک به 

  .گرددص میکیلومتر مشخّ 26و  32ی هاطول

  

 

رو  یکیلومتری جیرفت آغاز گردیده، با انحنا 10گسل جیرفت که از 

 40به شرق از خاور جیرفت گذشته و با روندی شمالی جنوبی تا 

این گسل در ). 2تصویر (کیلومتری جنوب شرق شهر کهنوج ادامه دارد 

  تی وـیهای افیولمرز بین آمیزه) جنوب کهنوج(خود  های جنوبیقسمت
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هاي از گسل) 7و  4، 3باندهاي (اي لندست تصویر ماهواره -4تصویر 

هاي سفید کانهاي گسلی با پیران و جیرفت در جنوب کهنوج، روندسبزوا

 .اندرنگ نمایش داده شده
  

  
  

انحراف راسـت بـر رودخانـه در طـول گسـل      ) a: تصویر باال -5تصویر 

در ایـن  . )مشخص گردیده اسـت  4این تصویر در شکل  محلّ(سبزواران 

 d2و  d1مقـادیر  ) bشکل رودخانه رسوبات کواترنر را جابجا نموده است 

  d1ه بـه اینکـه مقـدار    دهند اما با توجدو نسبت از جابجایی را نمایش می

هاي آبرفتـی مخـروط   اي را بدون دگرشکلی داخلی نهشتهجابجایی پیوسته

حدود  d1جابجایی  مقدار. رسدتر به نظر میدهد صحیحمیاي نمایش افکنه

  . متر است 100ود .حد d2متر  150

هـاي آبرفتـی در طـول    نمایش دیگر از جابجایی مخروط) a: تصویر پایین

گیري شده از روي خطـوط  اندازه) d(مقدار جابجایی ) bگسل سبزواران  

گیـري  متر اندازه 80تا  50هاي جدید و قدیم از حدود میانی مخروط افکنه

  )Regard et al. 2004با تغییرات از . (گردیده است

. دهدهای گودال جازموریان را تشکیل میدگرگونی مزوزوئیک با نهشته

ه با توج. این گسل در جنوب کهنوج به موازات گسل سبزواران است

پیوسته با طول مین ساختی، این گسل به قطعاتی نابه شواهد ریخت ز

دهد؛ افتادگی جازموریان را تشکیل میمرز غربی فروکیلومتر  40تا  10

ر حوالی روستای دشت کوچ آرایش گسل جیرفت در قسمت شمالی د

کند صورت واضح قطع میبی داشته و رسوبات کواترنر را بهاسدم

  ).7 تصویر(

 یجایی راسـتبر قابـل مشـاهده در راسـتای ایـن سـامانه      جاب یبیشینه

مجاورت  های پلیوسن زیرین درکیلومتر در نهشته 8/7ی به میزان گسل

در قسـمت  ). 6 تصـویر (گیـری شـده اسـت    روستای کریم آباد انـدازه 

ط قطعات گسلی با رونـد  جنوبی، گسل جیرفت با گسل سبزواران توس

افتادگی جازموریان بـا  ی جنوبی فرورب متصل گشته و در لبهشمال غ

های میانی خود قسمتفت در گسل جیر. یابندتصال میراندگی مکران ا

مت جنوبی شواهد های بارز زمین ساختی نبوده اما در قسدارای فعالیت

  ). 1جدول (باشد خوبی قابل مشاهده میحرکتی این گسل به

های میدانی نرخ لغزش راستا لغز راستگرد برای این گسل را برداشت

ــ(  2/3 � 5/0و حــداکثر   2/2�8/0حــداقل  7/2� 7/0ط متوس (

�17Eجهت حرکت این گسل . دهدمیلی متر در سال نشان می N18 

-همراه سامانهی گسلی سبزواران ـ جیرفت بهسامانه. گیری گردیداندازه

ای در قـاره  های گذار برخوردسیستم گسلی زندان ـ میناب ـ پالمی،   ی

  .باشندی فرورانش در مکران میگرس و منطقهزا

ی و بـر پایـه   جنـوبی بـوده   -های گسلی فـوق شـمالی  سامانهروند  

 جایی برای ایـن میزان نرخ جاب اس،پیهای جیحاصل از دادهاطّالعات 

 Regard et)باشـد در سال میمیلی متر  7/5 �7/1ها حدود سامانه

al. 2005)، یانتقال دگرشکلی از منطقه یاین حرکت راستالغز وظیفه 

-گوک به -گسلی نایبند یمکران به البرز و کپه داغ را به همراه سامانه

 . عهده دارد
  

های دستگاهی، لزلهه به توزیع مراکز سطحی زبا توج)IlEES 2007( 

توزیع ها زمین لرزهها برخالف زاگرس که در ایران مرکزی زمین لرزه

بوده و  های گسلیدهند، محدود به پهنهای از خود نشان میناحیه

مکران  یدر ناحیه). 1 تصویر(دهند روندهای خاصی را نشان می

این تعداد کم در ی شمالی و بهها فقط در حاشیهرومرکز زمین لرزه

-مشخّص کننده خیزی تاریخی در این منطقه،لرزه. شوندیمنطقه دیده م

 & Ambrasayse)ای در اطراف تنگه هرمز بوده ی توزیع مراکز لرزه

Melville 1982) ها در غرب بندرعباس و درو بسیاری از زمین لرزه 

ای ی لرزهتنها واقعه .اندزاگرس واقع شده یرانده -کمربند چین خورده
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خوبی ثبت نگردیده داده است که اثرات آن بههنوج رخ در جنوب ک

که  )Ms~7(  ان چندین جنبش قوی با بزرگاهایدر دریای عم. است

حه فرو رونده در مکران صف یتواند وابسته به گسیختگی حاشیهمی

عالوه های دستگاهی زلزله .)Byrne et al. 1992(داده است باشد، رخ 

های کم عمق را ی نبود زمین لرزههای تاریخبر پراکندگی در مرکز زلزله

   .ندنمای یم دییمکران تأار زاگرس ـ گذ یدر منطقه

  

هاي ساختار و یا ها بر اساس لبهگیرياندازه) McCall  1985سن رسوبات اقتباس از (هاي سبزواران و جیرفت نرخ جابجایی راستا لغز گسل  -1جدول 

  .ها انجام پذیرفته استمیانی آن خطّ
  

  ات سطح گسلمختص  گیريمکان اندازه  نام گسل
جدایش اندازه 

  )متر(گیري شده 

گیري عارضه اندازه

  شده

سن رسوبات قطع 

  )هزار سال(شده 

میلی (نرخ جابجایی 

  )متر در سال

  سبزواران
E ` 40 ˚57  

N ` 47 ˚27  
E 177،78  130  2.98�0.75 42  مخروط آبرفتی آبراهه  

  جیرفت
N ` 35 ˚27  

E ` 48 ˚57 

E 52 .180  

E S 60 .184  

49 

133  

  مخروط آبرفتی

  رودخانه

22  

42  

2/2  

2/3  
  

  

  
  

گسل سبزواران در مجاورت روستاي کریم آباد،  میـزان جابجـایی در رسـوبات     ياز سامانه) 7و  3،4باندهاي (اي لندست تصویر ماهواره) a -6تصویر

هاي قرمز رنگ هاي زرد رنگ و راستاي گسل با پیکانجهت حرکت گسل با پیکان. کیلومتر است 8/7پلیوسن زیرین در راستاي گسل داراي تقریبی برابر 

   .)ید به سوي شمال غربد(نماي میدانی از جابجایی انجام شده ) bنمایش داده شده است 

  
  

  
  

هاي قرمز و سفید رنگ پیکان)مراجعه شود 1 تصویربه (   تصاویري از گسل جیرفت در مجاورت روستاي دشت کوچ در شمال غرب جیرفت، -7 تصویر

متـر  و جابجـایی قـائم     100به میزان ) تصویر سمت چپ(سن رسوبات قطع شده کواترنر بوده و میزان جابجایی افقی . دهندجهت حرکت را نمایش می

  ).دهندبوته ها مقیاس عکس را نمایش می( .گیري گردیدحدود پنجاه سانتی متر اندازه) ستتصویر سمت را(
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)Yamini- Fard et al. 2007( ) ی مکـران  ناحیـه در ) 8 تصـویر

ب ـــ غلاای در ارتباط با فرورانش مکران بـوده و  پراکندگی مراکز لرزه

هـا،  اند، ساز و کار ایـن زمـین لـرزه   شرقی مکران واقع شدهدر قسمت 

ا ـت 20ها بین عمق اغلب زمین لرزه. دهدگسلش معکوس را نمایش می

کیلومتر در  100با عمق ) 1970(کیلومتر بوده و تنها یک زمین لرزه  30

علـی رغـم   . )Maggi et al. 2000(ایـن مکـان اتفـاق افتـاده اسـت      

ـ   سیماهای هـای گسـلی جیرفـت ـ     سـامانه ال در طـول  دگرشـکلی فع

ها، بلوک لـوت و فـرو افتـادگی    از این گسل گوک -سبزواران و نایبند

وت ــباختری ل یدر حاشیه. باشندمیال جازموریان فاقد دگرشکلی فع

زیع گردیده است، به نحوی که های فوق توبین گسلبرش راستگردی 

زای این ی جنبش لرزهه سازوکار و نحوهسته بخیزی این منطقه وابلرزه

های ی مورد مطالعه زمین لرزهیزی ناحیهخمطالعات لرزه. ها استگسل

پایین را برای این منطقـه نشـان   ای همراه سطح فعالیت لرزهکم عمق به

های انجام برّرسی  .)Harvard CMT 2006  و IIEES 2007( دهدمی

ورتــه صــب رای گسلش را ــب ونی ــکان یات صفحهــگرفته مختص 

  ن

 )N5˚E, 42˚SE( برای برّ. دهدنشان می ـ رسی میـزان فع ت و تـوان  الی

اسـتفاده   )Kijko & Sellevol 2000(ای  ایـن منطقـه از روش   لـرزه 

  در این د،ـــگردی
   

  
  

ي بـراي پهنـه  ) MW>3.5(هاي دسـتگاهی  مراکز سطحی زلزله -8تصویر 

ي سبزواران در کادر سفید منطقه. ایران مرکزي و مکرانگذرا بین زاگرس، 

 .Yamini-Fard et al هاي اقتباس ازداده(رنگ نمایش داده شده است 

2007(  

  

  
  

ي سبزواران  بزرگاهاي بین ت محاسبه شده براي هر بزرگا در منطقهي بازگشي محتمل ایجاد شده در برابر مقادیر دورهبرّرسی بزرگاي زلزله  -9تصویر 

.اندآورده شده) Dتا  A(اعداد صحیح در جداول جداگانه 
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هاي و بزرگی زلزله ر در نظر گرفتتوان فواصل زمانی را متغیروش می

ت مربوط به خود وارد محاسبات نمود که نتایج حاصله مختلف را با دقّ

بـر ایـن اسـاس پارامترهـاي     . ت بیشتري برخوردار خواهنـد بـود  از دقّ

�� ,,MAXM   ــینه ــال بیش ــه روش احتم ــه )M.L.E( ب  يدر منطق

به مقـدار   bمحاسبه گردید و  4/6و  13/1، 47/3جیرفت را به ترتیب 

محتمل  يبر طبق این محاسبات بزرگترین زلزله.  محاسبه گردید 49/0

حـدود   =MW  6هـاي بـا  ي بازگشت زلزلـه و دوره 4/6داراي بزرگاي

  ).10و 9تصاویر و  2جدول ( سال برآورد گردیده است 1300

  

به همراه ) M(به ازاء بزرگا �مقادیر محاسبه شده ضریب   -2جدول 

  مورد مطالعه يها براي منطقهدورة بازگشت زمین لرزه
  

(M) Richter Lambda (λ) R.P (year) 
3.5 3.47±01 2.9 
3.6 2.78±01 3.6 
3.7 2.20±01 4.5 
3.8 1.74±01 5.7 
3.9 1.38±01 7.3 
4 1.09±01 9.2 

4.1 8.64±02 11.6 
4.2 6.84±02 14.6 
4.3 5.41±02 18.5 
4.4 4.28±02 23.3 
4.5 3.39±02 29.5 
4.6 2.68±02 37.3 
4.7 2.11±02 47.3 
4.8 1.67±02 59.9 
4.9 1.32±02 76 
5 1.04±02 96.5 

5.1 8.14±03 122.8 
5.2 6.39±03 156.6 
5.3 4.99±03 200.3 
5.4 3.89±03 257 
5.5 3.02±03 331.5 
5.6 2.32±03 430.3 
5.7 1.78±03 563.2 
5.8 1.34±03 745.8 
5.9 9.96±04 1003.6 
6 7.24±04 1382.1 

6.1 5.07±04 1971.2 
6.2 3.36±04 2976.3 
6.3 2.00±04 4994.1 
6.4 9.27±05 10788 
6.5 7.48±06 133765.5 

 

  

  
  

 با بزرگاي هابازگشت زمین لرزه ينمودارهاي دوره: باال  -10تصویر 

  نرخ رخداد :پایین سال 1000000تا  1زمانی  يمختلف براي دوره

  ها با بزرگاي مختلفي زلزلهسالیانه

  

ـ گسلی زندان  يگسلی سبزواران ـ جیرفت به همراه سامانه يسامانه

از جنوب  اي در انتقال تنش واردهمیناب ـ پالمی نقش قابل مالحظه

ه دارند، اما در این تر را به عهدهاي شمالیشرق ایران زمین به قسمت

-تالیبه ندرت رخ داده و اغلب فعM>4.5 هاي با بزرگاي منطقه زلزله

   .باشندمی )M<3(منطقه داراي بزرگاي اي هاي لرزه

واتنش مکران با دو ویژگی  يمنطقه يبر طبق مطالعات انجام شده

شود، همین مطالعات ط شناخته میاي متوسژئودتیک باال و واتنش لرزه

اي پایین و واتنش ژئودتیک پایین ان مرکزي را با ویژگی واتنش لرزهایر

ي بازگشت دوره يمحاسبات انجام گرفته، نمایدمیفی ط معرّتا متوس

ي زمانی بلند نمایش ط و باال را با دورهها با بزرگاهاي متوسزمین لرزه

تواند بیانگر واتنش ژئودتیک هاي فوق میدهند که تلفیق دادهمی

حرکات خزشی در طول. اي پایین باشدط تا باال و واتنش لرزهمتوس 

و  9/2راستا لغزي حدود  لغزش هاي سبزواران و جیرفت و نرخگسل

خیزي ، لذا علل لرزهکندمتر در سال نیز نتایج باال را تأیید میمیلی 7/2

بازگشت  يهاي بزرگ با دورهتواند ناشی از رویداد زلزلهکم منطقه می

کما . هاي جیرفت و سبزواران باشدطوالنی یا حرکات خزشی گسل

بازگشتی  يبا دوره 4/6رگاي محتمل داراي بز ياینکه بزرگترین زلزله

از . باشدي جیرفت و سبزواران میسال در منطقه 1300حدود 

ط تا باال و مقدار هاي با بزرگاي متوسي بازگشت زلزلهدوره یهمقایس

توان ي سبزواران را میهاي منطقهي گسلنرخ لغزش ژئودتیک سالیانه

 -سبزوارانی گسل يبه عدم قفل شدگی و خزش پیوسته سامانه

اي و لغزش مداوم هاي ریز لرزهتالیطوري که فعجیرفت ارتباط داد به

هاي بزرگ لرزههاي گسلی راهکاري براي عدم وقوع زمین این سامانه

 ياین نظر با جدایش پوسته. ها استبازگشت طوالنی آن يو یا دوره

نپالمی بیا - میناب -گسلی زندان يط سامانهزاگرس و مکران توس 
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باشد کما این که تفاوت در لرزه خیزي و گردیده داراي انطباق می

ي یاد شده ها در دو ناحیهي پراکندگی مراکز سطحی زمین لرزهنحوه

ل ماي که در این قسمت قابل تأاما نکته .گذاردنیز بر این امر صحه می

اي اي با بزرگاهه به رخداد وقایع لرزهباشد این است که با توجمی

ي جیرفت، در مناطق همجوار منطقه) بم ياز قبیل زلزله(ط تا باال متوس

هاي با بزرگاي ي بازگشت زلزلهبایست نتایج حاصل از دورهشاید می

  !باال را با احتیاط بیشتري بکار گرفت

زمین ساخت و تعیین نرخ واتنش  پوسته در " ،1385 ،.بافتی، ا شفیعی

نامۀ پایان ،"و شواهد تکتو نیکی GPSشمال و شرق کرمان بر پایۀ  داده هاي  

دورۀ دکتراي زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 
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بازسازي حرکت سامانه گسلی کوهبنان در باختر بهاباد از " ،1386، .خ
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