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منطقههايگسلباآنارتباطومکرانسواحلخیزيلرزهبررسی
3، ناصر شهرکی2،نسیم الیاس پور1عزیزاله بزي

هیئت علمی دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار*1
ادي، دانشگاه سیستان و بلوچستاندانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتص2

شناسی ارشد رسوب شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهداندانشجوي کار3

چکیده
جنوبی-شمالیامتدادیکدرمنطقه،دستگاهیهايلرزهزمینغالبسطحیکانونکهدهدمینشانمکرانفرورانشزونهايلرزهزمینسطحیکانونبررسی

درراباالتريايلرزهفعالیتمکرانشرقیبخشبنابراین،نداشدهواقعفیروزآبادوقصرقندهممهايگسلحوالییعنیشمالیبخشهايدربیشتروچابهارشرقدر
هايلرزهزمینبرايجنوبی–شمالیکلیروندوجودباکهدهدمینشانمنطقههايلرزهزمینسطحیکانونروندبررسی.دهدمینشانغربیبخشبامقایسه
باهايلرزهزمینکهحالیدرکردهتبعیتغربی - شرقیروندیعنیمنطقههايگسلروندازخوبیخیلیحدتامنطقهدرکمبزرگیبالرزه هايزمینروندمنطقه،
بهتنسببزرگهايلرزهزمینکانونیعمقکهشدمتذکرباید. دهندمینشانجنوبشرق–شمالغربروندبیشترومی کنندتبعیترونداینازکمترباالتر،بزرگی
همینباهاییگسلبهراآنهاتوانمیبزرگ،هايلرزهزمینجنوبشرق–شمالغربروندوامراینبهتوجهبابنابراینباشد،میبزرگترنسبتاًکوچکهايلرزهزمین
کوچکترهايلرزهزمینرخدادوسطحیهايگسلشدنفعالباعثآنهافعالیتکهطوريداد،نسبتمکراندر منطقهفلیشسنگهایی با رخسارهزیردروروند
.شودمی

گسلسطحی،کانونلرزه،زمینسواحل مکران،:کلیديواژه هاي

مقدمه- 1

ساختیي زمینمنطقهاست، جزوگستردهپاکستاندرکراچیبندرغربحدودتاایرانجنوبدرهرمزتنگهشرقازکهعماندریايشمالیسواحل
شناسی، از دیدگاه زمین). 2و1شکل(شودمیدر پاکستان محدودنالاورناچگسلبهشرقازومینابگسلبهغربازکهدشومیقلمدادمکران

ترشیري پیشین تا افزایشی، از کرتاسۀ پسین یاکهن است که به چهرة یک منشور بر، یک زمیندرزمنطقهبر این باور است که این ) 1968(اشتوکلین 
در این ناحیه، اگرچه عمل فرورانش از کرتاسۀ پسین آغاز شده، ولی هنوز . رة یک زون فرورانش کم ژرفا و کم شیب قرار دارددیواهولوسن، در فرا

احتمال آن می بنابراین.رو، در حال حاضر عمل کوهزایی در مکران همچنان در حال انجام استبه همین. ها صورت نگرفته استبرخورد نهایی صفحه
به عنوان اما خیزي باال است، رود، مقدار لرزهاي به زیر صفحۀ دیگر میهنگامی که صفحهباید یادآور شد . داشته باشدباالیی اي لرزهپتانسیلرود که

که دوم این و شیبیکی فرورانش کماتفاق افتد؛ دلیل می تواند به دو این امر. نیستچندان باالخیزي یک زون فرورانش فعال، در مکران توان لرزه
گفتۀ دیگر، وجود به. ها پالستیک است و نه شکنندهها، رفتار سنگو به دلیل وجود آب در منافذ سنگقرار داردآب در مکران مجموعۀ برافزایشی در
ست که از آن جمله ، نشانۀ پویایی این پهنه ادر منطقهفشانگل9ظهورهاي دریایی و با این حال، وجود پادگانه.دهدآب، نیروهاي مؤثر را کاهش می

میچابهارشهرکیلومتري200شعاعتحقیقایندرنظرموردمنطقه.اشاره کرد3/8پاسنی اورمارا پاکستان با بزرگی 1945لرزة توان به زمینمی
بهنسبتچابهاررقیشنیمهدرمتفاوتخیزيلرزهفعالیتيدهندهنشانمنطقهدررخدادهدستگاهیهايلرزهزمینسطحیکانونتوزیع.باشد
نشانبزرگرخدادهايبرايخصوصاًم،منطقهساختارهايباراکمیکه همخوانیاستشکلیبههاکانونتوزیعهمچنینباشد،میآن غربینیمه
منطقهرگ و کوچکبزهايگسلباآنرابطهمکران،در سواحل خیزيلرزهفعالیتبررسیمقاله تالش شده است تا باایندربنابراین.دهدمی

.مشخص گردد
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تصویر ماهواره اي منطقه مکران بین دو گسل میناب در غرب و اورناچ نال در شرق: 1شکل 

بحث-2
منطقهدرهالرزهزمینسطحیکانونپراکندگی- 2-1

شدهواقعفیروزآبادوقصرقندمهميهاگسلحوالییعنیشمالیبخشدربیشترمنطقه،دستگاهیهايلرزهزمینغالبسطحیکانون
گسلیاگسلبهراآنهامی توانکهاندگردیدهواقعدریاداخلوچابهارشرقجنوبدرغربی-شرقیروندباکانونچندهمچنین). 3شکل(اند

چابهارشرقینیمهدرتنهاهالرزهمینزسطحیکانونکهاستاینشودمیاستخراجتصویراینازکهدیگريمهمنکته. دادنسبتدریاداخلهایی
ازخالیغربینیمهکهاستحالیدراین. استغربی-شرقیمنطقههايگسلروندکهحالیدراندگرفتهقرارجنوبی-شمالیتقریباًرونديباو

مکانیزمآنهاازتاسهبرايکهبزرگبتاًنسلرزهزمینچندسطحیکانوناستمشخصتصویردرکههمانطور،منطقهایندر. باشدمیلرزهزمین
عالوه دهند،مینشانخودازراجنوبشرق-شمالغربخاصرونداست،شدهآوردهنیز)دهدمینشانراامتداديمولفهبامعکوسگسلش(کانونی
هاکانونبقیهاست،گردیدهواقعقصرقندلگسرويکه18/7/2006لرزهزمینکانونبنحوي است که  بجزنقشهرويآنهاگیريقرارمحلبر این،
میبنظروباشدمیمشکلدر منطقه،موجودهايگسلبهآنهادادنارتباطبنابراینداشته،زیادييفاصلهنقشههاي موجود درگسلبهنسبت

نشانشدهآوردهکانونیسازوکارهاي، اینبرعالوه. باشندداشتهقرارعمقدرروندهمینباکهباشندهاییگسلیاگسلفعالیتحاصلکهرسد
هايگسلروندباهارونداینکهجنوبغرب،–شمالشرقروندیاداشتهجنوبشرق- شمالغرب روندیا10/1/1979تاریخ لرزهزمینمسببدهندمی

مورديمحدودهدرمنطقههايگسلروندازديحتاکوچکترهايلرزهزمینروندکهاستتوجهجالبنیزنکتهاین. نداردهمخوانیمنطقهآشکار
درآمدهنقشهبههايگسلرونداینکهباچراکهآیدمیپیشسوالاینحال. گیردمیقرارهاگسلرويآنهاسطحیکانونوکنندمیتبعیتنظر
ممکنکهگفتتوانمیسوالایندرجوابکند؟ینمتبعیتامراینازبزرگنسبتاًهايلرزهزمینروندولیدنباشمیغربی-شرقی،منطقهدر

ترسطحیهايگسلشدنفعالوهالرزهزمیناینایجادباعثآنهافعالیتوباشندداشتهوجودجنوبی-شمالیروندباهاییگسلاعماقدراست
.خواهد شددر ادامه بحثموضوعاینرهدربا. استشدهکوچکترهايلرزهزمینرخدادباعثخودترسطحیهايگسلاینفعالیتکهشده

Minab Fault

Ornach-Nal Fault
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محلسیاههايمثلث.باشدمیمشخصمکرانافزایشیهمبرمنطقهمحلدرآنکهاوراسیاوهندوستانعربی،صفحهتکتونیکینقشه:2کلش
پیکان هاي سیاه اندازه وبوده سانتیمتر بر سال ر حسبهمگرایی بنرخ.باشدمیاوراسیازیربهعربیپلیتفرورانشبهمربوطهايآتشفشان

که توسط  همگراییسرعتسفیدهاياندازه گیري شده و پیکان.(Vernant et al.,2004)همکارانوورنانتکه توسط GPSسرعت همگرایی با 
G.Grando and)اقتباس از.محاسبه گردیده را نشان می دهد(DeMets et al.,1994)همکارانودمتس K.McClay, 2007)

.منطقهدررخدادهدستگاهیهايلرزهزمینسطحیکانون: 3شکل 
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منطقهآشکارهايگسلباهالرزهزمینسطحیکانونرابطهبررسی-2-2
قبالً کههمانطور. استشدهآورده3شکلدرناحیهآشکارهايگسلبهنسبتآنهاموقعیتورخدادههايلرزهزمینازتعداديسطحیکانون
کنندمیتبعیتنظرمورديمحدودهدرمنطقههايگسلروندازحديتاکوچکترهايلرزهزمینروندباشدمیمشخصدر شکل نیزوشدگفته

بیشتربررسیبراي.باشدمیشرقجنوب–شمالغرببیشتربزرگهايلرزهزمینروندکهحالیدرگیردمیقرارهاگسلرويآنهاسطحیکانونو
لرزهزمیناستنمودارمشخصایندرکههمانطور). 5شکل (استشدهترسیمآنهاکانونیعمقمقابلدرهالرزهزمینبزرگینمودارموضوعاین

وکانونیعمقبهتوجهبابنابراین.ارندبرخوردباالتريکانونیعمقازبزرگهايلرزهزمینودارندپایینکانونیهايعمقغالباًکمبزرگیباهایی
کانونیعمقازکهراباالبزرگیبايهالرزهزمینتوانمیها،گسلبهنسبتهالرزهزمینسطحیکانونموقعیتهمچنینوهالرزهزمینبزرگاي
،استشدهآورده3شکل درکهزمینلرزهچندکانونیسازوکار. دادنسبتجنوبشرق–شمالغربروندباپنهانهاییگسلبهبرخوردارندنیزباالتري

منطقهآشکارهايگسلبهتوانمیرادارندتريپایینکانونیعمقکهنیزکوچکتربزرگیباهايلرزهزمین. باشدموضوعاینمویدتواندمینیز
ايلرزهکاتالوگدرمعموالًکهاستاینکرداشارهآنهبتوانمیکهدیگريوجهتجالبنکته.باشدمیمشخص4در شکل امراینکهدادنسبت
فاقدبزرگيهالرزهزمینمعموالًوهستیمکمترکانونیعمقباکوچکتريهالرزهزمینرخدادشاهدمابزرگيهالرزهزمینوقوعبعدمنطقه

- لرزهزمینرخدادارتباطبرتاییديتواندمینیزموضوعاین).6شکل (شوندمیهمراهیهاییپسلرزهباکهحالیدرباشندمیمشخصهايپیشلرزه

یکدرزمانیلحاظازبزرگيهالرزهزمینرخدادطوریکهباشندکمترکانونیعمقباکوچکهاي لرزهزمینرخدادوباالکانونیعمقبابزرگهاي 
.استکوچکترهاي لرزهزمینرخدادبرمقدممشخصبازه

آشکارهايگسلباراخوبینسبتاًتطابقکوچکهايلرزهزمین، منطقهآشکارهايگسلبارخدادههايلرزهزمینسطحیانونکرابطه:4شکل 
.دهندمینشانمنطقه
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منطقهدررخدادههايلرزهزمینکانونیعمق: 5شکل 

.منطقههايلرزهزمینزمانیتوزیع: 6شکل 
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زمانطولدرهالرزهزمینیسطحکانونمهاجرت- 2-3
مشخصاین تصاویردرکههمانطور.استشدهآورده8و 7شکل درمطالعهموردمنطقهطولوعرضدردستگاهیهايلرزهزمینسطحیکانون
سمتبهاخیرهايسالبهشدننزدیکباوانددادهرويشرقیدرجه62طولدرهالرزهزمینمنطقهايلرزهکاتالوگدراولیههايسالدراست
درجه61طولدرراخاصیتمرکزهالرزهزمینکهمی توان دریافت این استاینازکهدیگرينکته. دهندمینشانمهاجرتکمترجغرافیاییطول

شمالیدرجه27تا26دحدوعرضدرهالرزهزمینغالبکهدهدمینشاننیزمنطقهعرضدرهاکانونتوزیع. دهندمینشانمنطقهدرشرقی
.دینارکالکوفیروزآبادقصرقند،مهمهايگسلحوالییعنیباشندمیمتمرکز

.منطقهطولدرهالرزهزمینسطحیکانونتوزیع: 7شکل 

.منطقهعرضدرهالرزهزمینسطحیکانونتوزیع:8شکل 
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گیرينتیجه- 3
کمکمنطقهزمینساختیلرزهفعالیتنحوهسی بررجهتآنازتوانمیومی باشدبرخوردارخاصینظمازمکراندرها لرزهزمیننکانوپراکندگی

بخشدرهاکانونتمرکزکهویژگیاینبا. گیرندمیقرارچابهارشرقدروجنوبی-شمالینواریکدرمنطقهدرهالرزهزمینکانوناغلب. گرفت
راباالتريبسیارايلرزهفعالیتچابهارشرقبنابرایناستبیشتروضوحه بفیروزآبادوقندقصرهايگسلترشرقیهايبخشیعنینواریناشمالی

نسبتاًهاي لرزهزمینبرايخصوصاًمنطقهدردرآمدهنقشهبههايگسلروندباها لرزهزمینکانونتوزیعیعنی. دهدمینشانآنغرببامقایسهدر
دادنسبتپنهانهاییگسلبهرابزرگهايزمین لرزهبرايصاخصوکانونیتوزیعنحوهاینتوانمیبنابرایندهد،نمینشانخوبیتطابقبزرگ

ترتقریبیروندبامکرانهايفیلیشاعماقدرNNWبا روندکوچکهايلرزهزمینرخدادوسطحیهايگسلشدنفعالباعثآنهافعالیتکه
.استشدههاگسلاینروي

شرقیدرجه62طولدرها لرزهزمینمنطقهايلرزهکاتالوگدراولیهسال هايدرکهدهدمینشانمنطقهدرها لرزهزمینسطحیکانونمهاجرت
درراخاصیتمرکزها لرزهزمینهمچنین. دهندمینشانمهاجرتکمترجغرافیاییطولسمتبهاخیرهايسالبهشدننزدیکباوانددادهروي
27تا26حدودعرضدرها لرزهزمینغالبکهدهدمینشاننیزمنطقهعرضدرهاکانونتوزیع. دهندمینشانمنطقهدرشرقیدرجه61طول
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