
ویژگیهاي زلزله شناختی و لرزه زمین ساخت
1400آبان 23زمینلرزه دوگانه  
شمال غرب بندرعباس -فین 



 :شامل دائمی نگاري لرزه ایستگاههاي موقیت نقشه .1شکل
 دسیمهن و شناسی زلزله المللی بین پژوهشگاه ایستگاههاي

 ناسیش زمینلرزه مرکزتحقیقات و ژئوفیزیک موسسه زلزله،
فردوسی دانشگاه

نقشه موقیت ایستگاههاي لرزه نگاري مورد . 2شکل
ستقر استفاده در سامانه پردازش اتوماتیک سایزکامپ م
ی زلزلهدر  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
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Agency Initial Final Correction(km)

IIEES 27.59 , 56.05 27.668 , 56.075 9.01

IRSC 26.802 , 55.865 27.557 , 56.132 88.00

USGS 27.717 , 56.067 27.721 , 56.065 0.48

GFZ 27.580 , 56.210 27.690 , 56.090 17.00
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و  وضعیت ثبت زمینلرزه، ارسال

پردازش آن در هنگام وقوع زلزله



چالش هاي  
پردازش  
زمینلرزه  

دوگانه

 عدم تشخیص صحیح فازهايS از رویداد اول در ایستگاههاي دور
رویداد دوم؛ Pفازهاي 

 عدم تشخیص دقیق فازهايP رویداد دوم در ایستگاههاي نزدیک؛

 عدم امکان تشخیص صحیح پالریته فازهايP رویداد دوم؛

 عدم امکان اندازه گیري دامنه فازهايP  وS   رویداد دوم؛

چالش ثبت 
وارسال داده  

زمینلرزه 
دوگانه

تعمیر و نگهداري مستمر تجهیزات ایستگاهها و کالیبراسیون زمان و دامنه سیگنال؛
انی به روز رسانی امکانات سخت افزاري و نرم افزاري سامانه پردازش اتوماتیک و به روز رس

؛پارامترهاي پردازش
 کنترل و نظارت هوشمند بر نحوه کارکرد ایستگاهها)SHM(

یک عدم امکان محاسبه دقیق اتومات
موقعیت رویداد دوم؛

ی عدم امکان محاسبه سازوکارکانون
رویداد دوم از طریق پالریته و 

نسبت دامنه؛
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کیلومتري  26در فاصله رومرکزي ) 12:07:27.685، ساعت 2021نوامبر  14(شمالغرب بندرعباس –فین 1400آبان  23لرزه زمین

  14-9در عمق هاي  ML=6.4-6.0بزرگی این رویداد . پیوستهرمزگان بوقوع در شمال غرب بندرعباس از توابع استان شهرستان فین 

ثانیه با همان گستره بزرگی و عمق کانونی  90رویداد دوم حدود . مختلف محاسبه و گزارش شده استدر مراکز لرزه نگاري  کیلومتر

.بدنیال رویداد اول در همان منطقه رخ داده است

اس لرزه خیزي گستره صد کیلومتري اطراف بندرعب

M≥5  ،N=70
2021-1975در بازه زمانی 

1977/03/21    21:18:52.0 .0      27.58  56.37  5     Mw6.7
1977/03/21     21:33:16.0 .0      27.554 56.363 10 mb5.2
1977/03/21    21:51:39.0 .0     27.707 56.506 33 mb5
1977/03/21    22:42:05.0 .0     27.602 56.467 15  Mw6.1

2021/11/14       12:07:04.0 15:37:04.0 27.668 56.075 14  ML6.3
2021/11/14      12:08:36.9 15:38:36.9 27.565 56.367 15  ML6.4 
2021/11/15       13:36:10.8 17:06:10.8 27.636 56.112 12  ML5 



گسلها و خطواره هاي نقشه هاي  لفیق ت: شکل
Yousefi(مغناطیس هوایی ایران  1:250000 and 

Friedberg., 1978( زمین ساخت  1:1000000، نقشه
Nogol(ایران -Sadat et al., 1993(  نقشه ،

جنوب خاور (منحنی پی سنگ 1:1000000
، نقشه عناصر ساختاري  )Tabatabai, 1997)(ایران

,Bahroudi(اصلی کمربند چین راندگی زاگرس 

ش ، نقشه گسلهاي اصلی منحرف کننده بخ)2003
، نقشه  )Jahani, 2005(شمال خاوري فارس 

خطواره هاي گسلی و خطواره هاي جنوب خاور 

)Yassaghi, 2006(زاگرس

8



Jahani(گسل راندگی زاگرس بلندموقعیت .شکل 2005, Sheikholeslami et al., 2014(  و
دیاپیرهاي نمکی مرتبط با راندگی
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هاآننمکی مرتبط با دیاپیرهاي بستانه و بستک و  هايگسل:  شکل 
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: گسل پیشانی کوهستان زاگرس و دیاپیرهاي نمکی مرتبط با آن 1شکل 

.و دیاپیرهاي نمکی که در مسیر گسل قرار دارند) Jahani, 2005(رمندان  نهگسل  2شکل 



دالها در تصویر ماهواره اي دیاپیر نمکی فینو بیانگر کارستها و گو A: شکل 
نقشه زمین شناسی Cآبراهه هاي منطقه،  Bاست، یر پدیاسوي شمال باختري 

محدوده دیاپیر نمکی فینو

ختري نیمرخ عرضی از تاقدیس فینو از سوي با:شکل 
ذردگپایانه چین فینو که از باختر دیاپیر نیز می 

D     Jahani برشبرگرفته از ( et al., 2009, (
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تصویر ماهواره اي دیاپیر نمکی هندون: شکل 

اسی نقشه زمین شن: آبراهه هاي منطقه، پاییننقشه  : راست باال: شکل 

محدوده دیاپیر نمکی هندون
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:با سپاس و قدردانی از 

سرکارخانم آذر افشار کارشناس ارشد تکتونیک و زلزله شناسی

جناب مهندس حمید خسروي دانشجوي دکتري زلزله شناسی

و

همکاران محترم مرکز ملی شبکه لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه

دکتر رامین موقري –دکتر سعید سلطانی مقدم 
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