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پژوهشگاه بينالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
گزارش مقدماتی زمينلرزه  4تيرماه  ،0410شمال خاوری جزیره کيش ،استان
هرمزگان با بزرگای محلی ( 5/7ویرایش)0
آرش اسالمی ،مسعود تقابنی

 -0معرفی رخداد
در ساعت  80و  80دقیقه و  11ثانیه (بهوقت محلی) روز شنبه  4تیرماه  1481هجریشمسی ،مطااب باا سااعت  80و 00

گزارش مقدماتی زمینلرزه  4تیرماه  ،0410شمال خاوری جزیره کیش ،استان هرمزگان با بزرگای محلی 5/7

دقیقه و  11ثانیه (بهوقت جهانی) روز شنبه  52ژوئن  5855میالدی زمینلرزهای با بزرگای  2/0در مقیاس امااا محلای()ML
در  12کیلامتری شمال خاوری جزیره کیش در استان هرمزگان بهوقاع پیاست (شکل .)1
رومرکز این رویداد براساس لرزهنگاشتهای ثبت شده در مرکز ملی شبکه لارزهنگااری باناد پهان پهوهااگاه در مات اا
 50/08درجه عرض شمالی و  24/14درجه طال خاوری قرار دارد .از آنجا که بزرگای این زماینلارزه بیااتر از زماینلارزه 52
خردادماه  ،1481خاور بندر چارک با بزرگای  2/0در مقیاس اماا محلی ( )MLمیباشد ،نمیتاان پسلرزه آن زمینلرزه دانست،
بلکه یک رویداد جدید است و بهطار احتمال زمینلرزههای رویداد در این باز زمانی ( 18روز) یکسری زمینلرزههای خاشاهای
یا فا گانه ( )Swarmهستند.

شکل ( :)1موقعیت مرکز سطحی زمینلرزههای  4تیرماه  )ML 5.7( 1411شمال خاوری کیش (ستاره قرمز رنگ) ،زمینلرزه  52خردادماه
 )ML 5.3( 1411خاور بندر چارک (ستاره قهوهای رنگ) ،و زمینلرزه  1تیرماه  )ML5.4( 1411باختر بندر مقام (ستاره زردرنگ) مطابق با
مکانیابی مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن پژوهشگاه ،همچنین لرزهخیزی  11روز اخیر منطقه جنوب ایران در شکل نشان داده شده
است (دوایر سبز رنگ)(بر گرفته از مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران).
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عم کانانی زمینلرزه حادود  15کیلاامتر بارآورد شاده اسات .کاانان ایان زماینلارزه در نزدیکای گسال پایش ژرفاای
زاگرس( )ZFFقرار دارد (نگاه به شکل .)1
زمینلرزه اخیر در منطقه بندر چارک -جزیره کیش با زمینلارزهای در بعادازههر روز ساه شانبه  54خردادمااه  1481باا
بزرگای  4/2واقع در  10کیلامتری جناب بندر چارک و  04کیلامتری شمال خاوری جزیره کیش آغااز شاد .در اداماه بادنبال
رخداد چند زمینلرزه با بزرگای حدود  ،0زمینلرزهای با بزرگای گاتاوری ( 2/2آژانسهای بینالمللای) و بزرگاای محلای 2/0
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(مرکز ملی شبکه لرزهنگاری باند پهن ایران وابسته به پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزلاه) در سااعت  18و 00
دقیقه روز  52خردادماه منطقه وسیعی در باختر استان هرمزگان را به لرزه درآورد .ماقعیت این زمینلرزه در فاصاله حادود 10
کیلامتری خاور بندر چارک قرار میگیرد.
تا امروز مارخ  4تیرماه ،بیش از  158زمینلرزه با بزرگای باالی  5/2و حداقل  10زمینلرزه با بزرگاای بااالی  4در منطقاه
بندر چارک -جزیره کیش اتفاق افتادهاند .رخداد این تعداد زمینلرزه با بزرگای باالی  4همراه با دو زمینلرزه با بزرگاای بااالی
 2/2در منطقه تاحدودی کاچکی ،پدیدهای چندان طبیعی و رایج برای زمینلرزههای منطقه زاگرس نیست .به نظر میرساد در
این منطقه بیاتر از اینکه با یک زمینلرزه بزرگ و تعداد زیادی پسلرزه مااجه باشیم ،ماردی که بیاتر بارای زماینلارزههاای
زاگرس شاهد آن هستیم ،بیاتر با رخداد زمینلرزههای فا گانه ( ،)Swarmسروکار داریم .زمینلرزههای فا گاناه باه تعاداد
زیادی زمینلرزه با بزرگای ماابه اطالق میشاد که در بازه زمانی کاتاه چند هفتهای تا چناد ماهاه در منطقاه کااچکی اتفااق
میافتند.
گزارش کامل زمینلرزههای  52خردادماه  ،1481خاور بندر چارک و زمینلرزه  1تیرماه  ،1481باختر بندر مقام ،در باش
گزارش شناسایی زمینلرزههای وبسایت پهوهاگاه برای مطالعه عالقمندان ماجاد است.
شکل ( )5مالفههای قائم لرزهنگاشتهای ثبت شده از زمینلرزه  4تیرماه  ،1481شمال خاوری جزیره کیش در مرکز ملی
شبکه لرزهنگاری باند پهن پهوهاگاه را ناان میدهد .مراکز ماتلف لرزهنگاری ،سازوکار کانانی این زمینلرزه را مطاب با یک
گسل راندگی با مالفه فرعی راستالغز گزارش کردهاند (شکل  .)0شکل ( )4سازوکار کانانی زمینلرزههای گذشته جناب ایران را
ناان میدهد .طب گزارش خبرگزاریهای جمهاری اسالمی ایران ،این زمینلرزه در جزیره کیش احساس شد و باعث رعب و
وحات مردم شده و برخی از آنان را به علت ترس به خیابانها کاانده است .براثر زمینلرزه اخیر در بندر چارک ،قلعه آل علی
دچار  08درصد خسار شد .بر اساس بررسیهای انجام شده این زمینلرزه ماجب ترک خاردگی منازل در بافت قدیمی بندر
چارک و همچنین تعدادی از روستاهای اطراف مانند حَسینه شد .در اثر این زمینلرزه یک نفر کاته (بر اثر ترس ناشی از
زمینلرزه و سقاط از ساختمان) و  08نفر مجروح شدند.
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شکل ( :)5مولفههای قائم لرزهنگاشتهای ثبت شده از زمینلرزه  4تیرماه  ،1411شمال خاوری جزیره کیش در مرکز ملی شبکه لرزهنگاری
باند پهن پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله (تهیه شده توسط علیرضا اشعری).
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شکل ( :)3سازوکار کانونی زمینلرزه  4تیرماه  ،1411شمال خاوری جزیره کیش ( برگرفته از .)www.emsc-csem.org

شکل ( :)4سازوکارهای کانونی زمینلرزههای گذشته جنوب ایران(برگرفته از وبسایت .)www.emsc-csem.org
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 -2زمينشناسی عمومی و لرزهزمينساخت منطقه
محل رویداد زمینلرزه  4تیرماه  1481شمال خاوری جزیره کیش ،در استان هرمزگان در جناب ایران و در شمال تنگه هرمز
واقع شده است .هرمزگان در ف ل ماترک سه پهنه ساختاری زمینشناسی؛ زاگرس ،مکران و ایران مرکزی قرار دارد (شکل
.)2
استان هرمزگان به اخت ار به سه پهنه تقسیم میشاد:
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 -1پهنه زاگرس که گسترههای واقع در شمال بندرعباس تا باختر بندرلنگه را زیر پاشش دارند؛
 -5پهنه مکران که شامل نااحی واقع درخاور میناب تا خاور جاسک است؛
 -0پهنه سنند  -سیرجان که در پایانه شمالی استان هرمزگان قرار دارد.

محدوده تقریبی
استان

شکل ( :)2پهنههای رسوبی  -ساختاری عمده ایران (آقانباتی.)1333،

با تاجه به محل کانان زمینلرزه رویداده ،در این باش بهطار اجمالی به معرفی ویهگیهای زمینشناسی عمامی و
ساختاری پهنه زاگرس پرداخته شده است.
نااحی واقع در شمال و باختر بندرعباس ،قسمت جناب خاوری کاههای زاگرس است و از دو زیر پهنه زاگرس مرتفع و
زاگرس چینخارده تاکیل شده است .تفاو عمده این دو زیر پهنه ،در باش مرباط به استان هرمزگان ،بیاتر در راستای
تفاو های ساختاری است ولی از نظر تاالیهای سنگی تفاو چندانی ندارند .ردیفهای نمکی سری نمکی هرمز ،را میتاان
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بهصار تعداد زیادی گنبد نمکی در شمال و باختر بندرعباس دید .در مجاور با گنبدها نمکی سری هرمز تغییراتی در روند
چینها دیده میشاد .بیاترین تغییر در مجاور

گسل شمال -جنابی ،میناب دیده میشاد .در نااحی شمال – شمال

باختری و باختر استان هرمزگان عاامل مؤثر در چینخاردگی کماکان پایا هستند بههمین دلیل زمین حرکتهای رو به باال
دارد که با فاردگی و کاتاهشدگی پاسته و در نتیجه تمرکز انرژی همراه است .رها شدن انرژی کموبیش دائمی است بههمین
لحاظ تکانهای زمین بهصار زمینلرزه زیاد است که گاهی ،با ویرانی زیاد و تلفا انسانی همراه میباشد (درگاه پایگاه ملی
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دادههای علام زمین) .پهنه زاگرس را می تاان به ریز پهنههای کاچکتری نیز تقسیم کرد (شکل .)0

شکل ( :)6زیر پهنههای عمده زاگرس (آقانباتی.)1333 ،

از نظر زمینساختی هرمزگان باای از زاگرس میباشد .زاگرس درمیان کمربند کاهزایی آلپ -هیمالیا از جمله کاهزادهای
جاان و فعالی است که در اثر برخارد کموبیش شمالی -جنابی صفحا عربی و اوراسیا بهوجاد آمده است (ورنانت و همکاران،
 .)5884جزئیا

دادهها حاکی از گسترش فضایی و مکانی دگرشکلیهای فعال و رفتار لرزهزمینساختی در سراسر کمربند

زاگرس است که خاد تأییدی بر ساختار ضعیف این کمربند دارد.
باتاجه بهوقاع احتمالی زمینلرزه در یک ناحیه (بربریان1992 ،؛ طالبیان و جکسان )5884 ،و دادههای اخیر ( GPSتاتار و
همکاران5885 ،؛ والپرسدورف و همکاران )5880 ،میزان همگرایی در سراسر زاگرس ،مرتبط با پهنهی چینخارده ساده
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( )Simply Folded Zone:SFZمیباشد که متاکل از سیستم چینخارده پیشبام و کمربندهای راندگی است .باتاجه به
دادههای بهدست آمده از شبکه ( GPSتاتار و همکاران ،)5885 ،کاتاهشدگی بهمیزان  0-18میلیمتر بر سال در ناحیهی
زاگرس قابل مااهده است که میتااند برابر با  48-42درصد از کل همگرایی برآورد شده ( 51میلیمتر بر سال) از برخارد
صفحا اوراسیا و عربی باشد (ورنانت و همکاران.)5884 ،
با وجاد دادههای زمینشناسی و ژئافیزیکی ،ابهاماتی در خ اص گسترش دگرشکلی در پاستهی زاگرس وجاد دارد.
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چینهای غیرعادی که در رشتهکاههای زاگرس دیده میشاند بهطار معمال دلیلی از دگرشکلی ناشی از فاارش شمالی-
جنابی ماجاد در  18کیلامتر باالیی پاسته است که تاسط رسابا فانروزوئیک پاشیده شدهاند .چینهای گسترش یافته فاق،
دارای یک سطح دکالمنت پایهای هستند که در تبایریهای سری هرمز (کامبرین زیرین) روی پیسنگ کریستالین قرار
گرفتهاند (بربریان .)1992 ،از سای دیگر ،دادههای لرزهشناسی نااندهنده زمینلرزههای بزرگ در زاگرس میباشد که بیاتر
آنها در ژرفای  0-12کیلامتر پاسته باالیی تجمع یافتهاند (جکسان و مکنزی1904 ،؛ بکر و همکاران1990 ،؛ مگی و همکاران،
 5888و طالبیان و جکسان.)5884 ،
همچنین مطالعا اخیر برروی زمینلرزههای کاچک زاگرس مرکزی (تاتار و همکاران )5884 ،نااندهندهی مح ار بادن
احتمال وقاع زمینلرزه در باشهای فاقانی پیسنگ بلارین ،بین اعماق حدود ( 0پاشش رسابی) تا حدود  52کیلامتر( ،الیه
سایزماژنیک با ضاامت حدود  12کیلامتر) میباشد.
زاگرس تحت تاثیر دگرشکلی ناشی از فاارهای زمینساختی که حاصل حرکت رو به شمال صفحه عربی و برخارد آن با
صفحهی ایران هست ،قرار گرفته و دگرشکلیها همراستای ساختارها و شکستگیهای آلپی ،)NE-SE( ،و پیش از آلپی)N-S( ،
هستند ،و عملکرد ماترک این دو باعث برآیند نازمینساختی و لرزهزمینساختی و در نتیجه لرزهخیزی کنانی زاگرس
میشاد .بیاتر زمینلرزههای زاگرس در زیر رسابا

چینخارده رخ داده و زمینلرزههای ژرفتر و مرباط به زیر پاستهی

قارهای به تقریب وجاد ندارد.
رابطه میان زمینلرزه و زمینساخت زاگرس چینخارده بسیار پیچیده است .فالکن ( ،)1909با تاجه به گسترش گنبدهای
نمکی و عدم تطاب کانان زمینلرزهها با گسلهای مااص ،گنبدهای نمکی و حرکت آنها را در زمینلرزههای زاگرس ماثر
میداند .فراوانی زمینلرزههای زاگرس میتااند به علت حرکت گسلهای شمالی -جنابی پرکامبرین باشند .ولی این گانه
گسلها بر حسب معمال در سطح دارای حرکتهای نرمال و یا راستالغزند ،در حالی که سازوکار زمینلرزههای ژرف زاگرس،
گایای حرکتهایی از ناع رورانده است (آقانباتی.)1000 ،
بهدلیل وجاد الیههای نمکی سری هرمز در مرز پی سنگ و پاششهای رسابی رویی آن ،بیاتر زمینلرزههای زاگرس
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بدون گسلش سطحی هستند ،و برای داشتن گسلش سطحی به یکی از دو عامل ،زمینلرزههای کم ژرفا و یا زمینلرزه با بزرگی
بیاتر از  0نیاز است (بربریان .)1900
سری هرمز انرژی زلزلهها را نیز تعدیل میکند ،و رسابا گچی -انیدریتی سازندهای داالن و دشتک و کنگان و هیث و
بهویهه گچساران از عاملهای ماثر در کاهش انرژی و جلاگیری از گسلش سطحی هستند (آقانباتی.)1000 ،
مطالعه زمینلرزه های رویداده با بزرگای متاسط تا زیاد درطال قطعا

گسلی سازنده گسل پیاانی کاهستان ،ناانگر
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تمرکز رومرکز زمینلرزهها در محل انقطاع اثر محاری چینها در سطح زمین میباشد .بهعبار دیگر ،بهنظر میرسد که کانان
زمینلرزهها در مجاور نبادهای بین قطعهایی ،قطعا گسلی پی سنگی سازنده گسل پیاانی کاهستان قرار دارند (بربریان،
.)1992
بربریان ( ،)1992زاگرس را متاکل از واحدهای مارفاتکتانیکی متعددی میداند که با تاسعه راندگیهای اصلی ژرف زیر از
هم جدا شدهاند .وی و بسیاری از پهوهاگران ،گسل معکاس اصلی زاگرس را بهعناان زمیندرز واقع در حد فاصل صفحه
ایرانمرکزی و صفحه عربستان در نظر گرفتهاند.
کایی و همکاران ( )5888با بررسی پراکندگی رومرکز و بزرگی زمینلرزههای کمربند چینخارده و رانده زاگرس ،دو مدل
را برای باش شمال باختری و جناب خاوری زاگرس مطرح ساختهاند .ایاان برای دو باش یاد شده ،یک سطح جدایش
اصطکاکی (بهدلیل فقدان یا نازک بادن سازند هرمز) و شکلپذیر در نظر گرفتهاند و زمینلرزههای کم ژرف آنها نیز بهترتیب به
یک یا دو رمپ رانده پیاانی و راندگی فعال ماجاد در پاشش رسابی نسبت داده شدهاند.
علای ( ،)5884چینههای نئاپروتروزوئیک پایانی تا فانروزوئیک کمربند چینخارده -رانده زاگرس با ستبرای بین  0تا 15
کیلامتر را متاکل از  4گروه سنگی تاکیل شده در محیطهای تکتانیک  -رسابگذاری متفاو میداند.
طالبیان و جکسان ( ،)5884aگسلش سطحی مرباط به زمینلرزهها در زاگرس را نادر دانسته و تغییر جهتگیری گسلها
را در درازای کمربند زاگرس مارد بررسی قرار داده اند .در باش باختری کمربند ،همگرایی مایل سبب ایجاد مالفه راستالغز
شده و در باش جناب خاوری ،همگرایی عمادی سبب تاسعه گسلهای رانده شده است .در زاگرس مرکزی ،دگرشکلی در
گسلهای راستالغز ماازی چرخنده حال محارهای قائم رخ داده و سبب کاش در درازای آنها میشاد (قرشی و آرین.)1009 ،
زاگرس چینخارده ،تاان لرزهخیزی باالیی دارد ،ولی دادههای ماجاد درباره ژرفای کانان زمینلرزهها ،وجاد یک زون
بنیاف را در این ناحیه تاکید نمیکند (آقانباتی.)1000 ،
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 -3گسلهای اصلی در منطقه رویداد زمينلرزه
 -0-3گسل پيش ژرفای زاگرس ()Zagros Foredeep Fault, ZFF

این گسل با درازای چند صد کیلامتر از شمال خاور بندرعباس تا درون خاک کاار عراق امتداد دارد .راستای کلی این
گسل شمال باختر -جناب خاور با شیب بهسای شمال خاور است (شکل .)1سازوکار این گسل معکاس میباشد (بربریان،
 .)1992این گسل جداکننده کمربند پیش ژرفای زاگرس (در شمال و شمال خاوری) از دشت ساحلی زاگرس (در جناب و
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جناب باختری) میباشد .این گسل حد شمال خاوری آبرفتهای دشت ساحلی خیلج فارس را مااص میکند .همچنین فروبار
دزفال نیز که بین گسلهای پیش ژرفای زاگرس در جناب باختر و گسل پیاانی کاهستان زاگرس در شمال خاور قرار دارد
نیز از رسابا ماالسی سازندهای آغاجاری و باتیاری تاکیل شده است.
این گسل در باختر گسل فعال کازرون -برازجان قرار گرفته است .این گسل در سطح بهصار

شاخههای گسلی رانده

یالهای جناب باختری چینخاردگی های منطقه مانند تاقدیس اهااز را قطع کرده است .این گسل یک خط ناپیاسته و
کمو بیش ماازی با گسل پیاانی کاهستان زاگرس است که در ارتفاع چند صد متری باالی سطح دریا قرار دارد .این گسل در
امتداد گسل فعال کازرون -برازجان به میزان  128کیلامتر بهصار راستبُر جابهجا شده است (بربریان.)1992 ،
بربریان ( )1994رویداد زمینلرزههای تاریای زیر را به فعال شدن این گسل نسبت میدهد:
 زمینلرزه سال  519هجریشمسی ( 048میالدی) اهااز با بزرگای  0/4در مقیاس اماا گاتاوری ( )MWو شد ()VIIIدر مقیاس اصالح شدهی مرکالی؛
 زمینلرزه سال  000هجریشمسی ( 1490میالدی) هرمز با بزرگای  0/4در مقیاس اماا گاتاوری ( )MWو شد ()VIIIدر مقیاس اصالح شدهی مرکالی؛
 زمینلرزه  15مهرماه  1881هجریشمسی ( 4اکتبر  1055میالدی) بندرعباس با بزرگای بیش از  0/2در مقیاس امااگاتاوری ( )MWو شد بیش از ( )VIIدر مقیاس اصالح شدهی مرکالی؛
 زمینلرزه سال  1580هجریشمسی ( 1050میالدی) زرباطیه (شمالباختری مهران در کاار عراق)؛ زمینلرزه  10آذرماه  1540هجریشمسی ( 0دسامبر  1004میالدی) هرمز با بزرگای  0/0در مقیاس اماا گاتاوری( )MWو شد ( )VIIIدر مقیاس اصالح شدهی مرکالی.
همچنین زمینلرزههای دستگاهی زیر را می تاان به این گسل نسبت داد:
-

زمینلرزه  15تیرماه  1500هجریشمسی ( 4ژوئیه  1980میالدی) بندر عباس با بزرگای  0در مقیاس اماا پیکری
()mb؛
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-

زمینلرزه  4اردیبهاتماه  1050هجریشمسی ( 54آوریل  1949میالدی) شمال خاوری بندرعباس با بزرگای 0/0
در مقیاس اماا سطحی ()MS؛

-

زمینلرزه  14تیرماه  1050هجریشمسی ( 2ژوئیه  1949میالدی) شمال خاوری بندر عباس با بزرگای  2/2در
مقیاس اماا پیکری ()mb؛

-

زمینلرزه  10آبانماه  1028هجریشمسی ( 0ناامبر  1901میالدی) جناب خاوری بستک با بزرگای  2/9در مقیاس

-

زمینلرزه  10آذرماه  1028هجریشمسی ( 9دسامبر  1901میالدی) شمال خاوری بندرعباس با بزرگای  2/0در
مقیاس اماا

گاتاوری (.)MW

این گسل مانند گسل پیاانی کاهستان از قطعا
راندگی از قطعا

گسلی پنهان ماتلفی تاکیل شده است .در گستره خازستان این

گسلی متعدد و ناپیاستهای تحت عناان گسلهای اهااز ،میش داغ ،آغاجاری ،مارون و رگ سفید تاکیل

شده است.
بهگمان بربریان ( )1992این گسل همانند گسلهای  MFFو  HZFگسل ژرفی است که پس از برش پاشش رسابی پاسته
باالیی تا پایینترین باش های پاسته نیز کایده شده و در محل ماها به پهنه برشی خمیری میرسد (شیخاالسالمی و
همکاران.)1095 ،

 -2-3گسل جبهه (پيشانی) کوهستان ()MFF

گسل جبهه کاهستان بهعناان مرز زاگرس چینخارده ساده با کاهپایهها و دشت ساحلی خلیجفارس تاکیلدهنده حد
جنابی برونزد سنگآهکهای ائاسن– الیگاسن آسماری میباشد که با شااهد ساختاری ،تاپاگرافی ،ریات زمینساختی و
لرزهزمینساختی مااص میگردد .گسل رانده پاشیده جبهه کاهستان با درازای بیش از  1025کیلامتر در ایران از قطعا
رانده متعددی با طالهای  12تا  112کیلامتر تاکیل شده است (شکل .)1
فرسایش ارتفاعا

زاگرس در شمال خاوری این گسل (کمربند چینخارده ساده و زاگرس مرتفع) باعث رسابگذاری مااد

آواری در کمربند پیش ژرفای زاگرس ،در جناب باختری گسل جبهه کاهستان شده است .میزان جابهجایی شاغالی در امتداد
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اماا گاتاوری ()MW؛

این گسل بیش از  0کیلامتر تامین زده میشاد .گسل جبهه کاهستان در خاور گسل عرضی فعال کازرون– برازجان در استان
فارس و در باختر کبیرکاه در استان لرستان بر منحنی میزان  288متر منطب میباشد و در ارتفاعا باتیاری واقع در بین
گسل فعال کازرون– برازجان در خاور و تاقدیس کبیرکاه در باختر ،بر منحنی میزان  1888متر منطب میباشد .این گسل در
هسته تاقدیسهای نامتقارن با یالهای جناب باختری برگاته و برشی شده واقع در لبه جنابباختری کمربند زاگرس
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چینخارده ساده قرار دارد .گسل طالی جبهه کاهساتان تاسط گسل فعال کاازرون -بارازجان بیش از  148کیلامتر بهصار
راستبُر جابهجا شده است .ایان میزان جابهجایی با  288متر اختالف ارتفاع در طال گسل جبهه کاهستان همراه باده است
( 288متر در خاور و  1888متر در باختر گسل کازرون -برازجان) .مطالعه پهنههای مهلرزهای زمینلرزههای روی داده با
بزرگای متاسط تا زیاد در طال قطعا گسلی سازنده گسل جبهه کاهستان ،ناانگر تمرکز رومرکز زمینلرزهها در محل انقطاع
اثر محاری چینها در سطح زمین میباشد .بهعبار دیگر ،به نظر میرسد که کانان زمینلرزهها در مجاور

نبادهای بین

بهطار مثال رو مرکز زمینلرزه  401هجریشمسی ( 1825میالدی) با بزرگای برآورد شده  0/0در مقیاس اماا سطحی (،)MS
زمینلرزه  404هجریشمسی ( 1802/82میالدی) با بزرگای برآورد شده  2/0در مقیااس اماا سطحی ( ،)MSزمینلرزه 1505/80/54
هجریشمسی ( 1000/18/10میالدی) با بزرگای برآورد شده  2/0در مقیاس اماا سطحی ( ،)MSزمینلرزه 1080/84/54
هجریشمسی ( 1959/80/12میالدی) با بزرگای  0/0در مقیاس اماا پیکری ( ،)mbزمینلرزه  1050/18/59هجریشمسی
( 1928/81/19میالدی) با بزرگای  2/0در مقیاس اماا پیکری ( ،)mbزمینلرزه  1020/89/50هجریشمسی ( 1900/15/14میالدی)
با بزرگای  0/5در مقیاس اماا سطحی ( ،)MSزمینلرزه  1000/81/18هجریشمسی ( 1900/80/08میالدی) با بزرگای  2/9در مقیاس
اماا گاتاوری ( )MWو زمینلرزه  1008/80/10هجریشمسی ( 1991/11/84میاالدی) با بازرگای  2/0در مقیاس اماا سطحی
( )MWتأییدکننده این مطلب میباشند .سازوکار ژرفی این زمینلرزهها بیاتر یک راندگی را با صفحا گرهی ماازی با ساختارهای
زمینشناختی و گسل جبهه کاهستان ناان میدهند (بربریان.)1992 ،
بربریان ( )1994رویداد زمینلرزههای تاریای زیر را به گسل جبهه کاهستان زاگرس نسبت میدهد:
-

زمینلرزه  11888سال پیش ،سیمره که با بزرگای برآورد شده  0در مقیاس اماا گاتاوری ( )MWو شد  9در مقیاس
مرکالی ( )Io= IXباعث رویداد ابر زمینلغزش سیمره گردید؛

-

زمینلرزه  521/84/85هجریشمسی ( 005/80/55میالدی) دره شهر با بزرگای برآورد شده  0/0در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VIII+؛

-

زمینلرزه بهار  000هجریشمسی ( 920/84میالدی) سرپل ذهاب با بزرگای  0/0برآورد شده در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VIII؛

-
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قطعهای ،قطعا گسلی پیسنگی سازنده گسل جبهه کاهستان قرار دارند.

زمینلرزه  020/80/50هجریشمسی ( 900/80/10میالدی) سیراف با بزرگای برآورد شده  2/0در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VII؛
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زمینلرزه بهار  000هجریشمسی ( 1880میالدی) سیراف با بزرگای برآورد شده  0/4در مقیاس اماا گاتاوری ()MW
و شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VIII؛

-

زمینلرزه  401هجریشمسی ( 1825میالدی) ارجان با بزرگای برآورد شده  0/0در مقیاس اماا گاتاوری ( )MWو
شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VIII+؛

-

زمینلرزه  404هجریشمسی ( 1802/82میالدی) ارجان با بزرگای برآورد شده  2/0در مقیاس اماا گاتاوری ( )MWو

-

زمینلرزه  259/81/11هجریشمسی ( 1128/84/81میالدی) حلاان با بزرگای برآورد شده  2/0در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VII+؛

-

زمینلرزه  220/85/80هجریشمسی ( 1109/84/59میالدی) اربیل با بزرگای برآورد شده  0/2در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VIII؛

-

زمینلرزه حدود سال  925هجریشمسی ( 1200میالدی) شهرزور با بزرگای برآورد شده  0/0در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  9در مقیاس مرکالی ()Io= IX؛

-

زمینلرزه سال  1544هجریشمسی ( 1002میالدی) مقام با بزرگای برآورد شده  2/2در مقیاس اماا گاتاوری ()MW
و شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VII؛

-

زمینلرزه  1505/80/54هجریشمسی ( 1000/18/10میالدی) کنگان با بزرگای برآورد شده  2/0در مقیاس اماا
گاتاوری ( )MWو شد  0در مقیاس مرکالی (.)Io=VII+

 -4پيشينه لرزهخيزی منطقه
در حالی که بیاتر لرزهخیزی روی گسلهای نهفتۀ معکاس زیر یا درون پاشش رسابی چینخارده و ضایم رخ میدهند،
گسلش سطحی به نقاه درآمده در زاگرس بسیار نادر است بنابراین تازیع زمینلرزهها اطالعاتی حیاتی در مارد محل
گسلهای فعال در عم فراهم میکند .باید تاجه نماد که در اصل باش بزرگی از راندگی روی گسلهایی اتفاق میافتد که
هناز به نقاه در نیامدهاند.
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شد  0در مقیاس مرکالی ()Io=VII+؛

در بازه  188سال اخیر حدود  1450زمینلرزه (تا تاریخ  4تیرماه  )1481در گستره حدود  1درجه در  1درجه اطراف
کانان زمینلرزه ثبت شده است (شکل  )0که  91مارد از آنها دارای بزرگای بیاتر و مساوی  2است .این نااندهنده
لرزهخیزی بسیار باال در منطقه میباشد .بزرگترین این زمینلرزهها ،زمینلرزه  9آبانماه  1002هجریشمسی ( 01اکتبر
 1920میالدی) شمال خاوری بستک با بزرگای  0/0در مقیاس اماا سطحی( )MSمیباشد.
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تیرماه  1411شمال خاوری کیش ،ستاره قهوهای رنگ ،زمینلرزه  52خردادماه خاور بندر چارک و ستاره آبی رنگ ،زمین لرزه  1تیرماه
 ،1411بختر بندر مقام را نشان میدهند)(اطالعات زمینلرزهها بر گرفته از وبسایت پژوهشگاه).
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شکل ( :)7لرزهخیزی  111ساله اخیر در گستره حدود  1درجه در  1درجه اطراف کانون زمینلرزهها (ستاره قرمز رنگ ،زمینلرزه 4
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استان هرمزگان و مناط همجاار آن با داشتن گسلهای جنبا و بنیادی (گسل پیاانی کاهستان زاگرس ،گسل پیش
ژرفای زاگرس ،گسل زاگرس مرتفع ،گسل اصلی معکاس زاگرس ،گسل میناب و  58 ،) ....زمینلرزه تاریای و  2910زمینلرزه
دستگاهی یکی از لرزهخیزیترین مناط کاار است.
بیاتر شهرهای این استان از نظر خطر لرزهای در درجه باال خطر قرار دارند .در  15سال اخیر  029رویداد لرزهای مساوی و
بیاتر از  2در استان و مناط همجاار رخ داده است که تعداد قابل مالحظه میباشد و ناانه لرزهخیزی بسیار باال این استان

زمینلرزههای با بزرگای  0و بیاتر در پیرامان شهرهای بندرعباس ،حاجیآباد ،قام ،سردشت و بستک رخ دادهاند .با تاجه به
لرزه ای بسیار باال این استان الزم است عالوه بر افزایش تعداد ایستگاههای لرزهنگاری در سطح استان ،مطالعا دقی تر و جامع
زلزلهشناسی و مطالعا پهنهبندی لرزهای در این استان انجام شاد .همچنین به مقاومسازی ساختمانها و سازههای دیگر تاجه
خاصی صار گیرد ( اسالمی و همکاران.)1094 ،
-0-4زمينلرزههای تاریخی

برای شناخت الگای لرزهخیزی بلندمد در گستره استان ،بررسی داده زمینلرزههای تاریای از اهمیت ویههای برخاردار
است .زمینلرزههای تاریای بهطار کامل دقی

و صحیح نمیباشند .این دادهها از کتب تاریای ،ناریا

و متان علمی

جمعآوری شدهاند؛ بنابراین بزرگی ،شد و ماقعیت رومرکز این زمینلرزهها دارای خطای زیاد میباشند .رویداد زمینلرزههای
تاریای بسیار دور ،یعنی رویدادهایی که به زمان پیش از میالد مسیح ارجاع داده میشاند با عدم قطعیت زیادی در زمان و
مکان همراهند؛ اما با تمام اوصاف فاقالذکر ،اطالعا ماجاد از وضعیت زمینلرزههای زمانهای دور (قبل از  1988میالدی)
کمک شایانی در ارائه مدلی از تکرار مجدد زمینلرزههایی که دارای دوره بازگات طاالنی هستند ،میباشد و بنابراین نقش
مهمی در برآورد احتمال وقاع زمینلرزههای آتی خااهند داشت.
تازیع مکانی زمینلرزههای تاریای پیش از  1988میالدی در گستره استان هرمزگان و مناط پیرامان آن در شکل ( )0و
جدول ( )1آورده شده است .در محدوده ماردنظر  58زمینلرزه تاریای در بازه زمانی پیش از سال  1988میالدی گزارش شده
است.
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است .از این تعداد رویداد لرزهای 59 ،رویداد لرزهای دارای بزرگای مساوی و بیاتر از  0هستند .از نظر ماقعیت مکانی این
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استان ،چندضلعیها :زمینلرزههای تاریخی را نشان میدهد.
جدول ( :)1زمینلرزههای تاریخی (قبل از  1011میالدی) در گستره استان هرمزگان و مناطق پیرامون آن.
Ref.
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
BER
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

q

Magnitude

r

ro

io

c
c
b

5.3
5.3
7.1

Ms
Ms
Ms

3
3
1

c
b
b
b
c
e
c
d
c
b
a
a
a
b

6.5
6.5

Ms
Ms

6.4
6.8

Ms
Ms

2
2
3
2

5.6

Ms

6.4
6.4

Ms
Ms

100
260
300
100

100
130
120
250
250

6
15
12
14

3
3
4
3
2
3
3
2
2

Lat.

Long.

26.60
26.80
26.90
27.70
28.40
25.70
27.20
27.70
27.10
27.90
26.60
27.70
28.50
26.70
27.70
27.20
27.10
26.90
28.80
26.90

56.20
55.90
56.20
54.30
53.10
53.30
56.30
54.30
56.40
54.20
54.90
54.30
53.60
55.30
57.60
53.10
54.10
56.00
53.50
56.00

Hour

Day

3

12

4

23
18

12
24
21

19
25
10

Month

11
9
10

2
3

8
5
3
1

Year
1306
1360
1361
1400
1440
1482
1497
1593
1622
1677
1703
1766
1808
1829
1849
1865
1880
1884
1890
1897
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شکل ( :)3توزیع زمینلرزههای تاریخی استان هرمزگان و مناطق پیرامون آن .ستاره :مرکز استان ،مربعهای مشکیرنگ :شهرهای مهم

15

IIEES

پژوهشگاه بينالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

مفهام ناانههای بهکار رفته در جدول (:)1

درجه عبارتند از:
درجه ( :)1ویرانی کامل همهی سازه ها به همراه کاته شدن شمار زیادی از مردم و تلفا کلی دامها؛
درجه ( :)5ویرانی همه خانهها و بسیاری از ساختمانهای همگانی با تلفا انسانی بسیار و از میان رفتن شماری دام؛
درجه ( :)0ویرانی بسیاری از خانهها و کاته شدن شمار اندکی از مردم؛
درجه ( :)4ویرانی شمار اندکی از خانهها و شکاف برداشتن ساختمانهای همگانی بدون تلفا انسانی؛
درجه ( :)2حس شدن زمینلرزه در گسترهای وسیع و ایجاد نگرانی و هراس همگانی.

منابع
 آقانباتی ،ع .)1000( .زمینشناسی ایران ،سازمان زمینشناسی و اکتاافا معدنی کاار.
 آمبرسیز،ن.ن،.ملایل،چ.پ .)1905(.تاریخ زمینلرزههای ایران،ترجمه :اباالحسن رده ،انتاارا آگاه.1008 ،
 باش جستجای زمینلرزههای ایران وبسایت پهوهاگاه بینالمللی

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.www.iiees.ac.ir ،

 اسالمی ،آ .و تقابنی ،م .)1481( .گزارش مقدماتی زمینلرزه  52خردادماه  ،1481خاور بندرچارک استان هرمزگان با
بزرگای محلی ( 2/0ویرایش ،)1وبسایت پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.
 اسالمی ،آ .و تقابنی ،م .)1481( .گزارش مقدماتی زمینلرزه  1تیرماه  ،1481باختر بندر مقام استان هرمزگان با بزرگای
محلی ( 2/4ویرایش  ،)1وبسایت پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.
 اسالمی،آ ،.محمادی کاهی ،ع .و یمینی فرد ،ف .)1094( .بررسی لرزهخیزی و لرزهزمینساخت در پهنه استان هرمزگان و
اهمیت ایستگاههای لرزهنگاری باند پهن ،پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،گزارش داخلی پهوهاگاه

گزارش مقدماتی زمینلرزه  4تیرماه  ،0410شمال خاوری جزیره کیش ،استان هرمزگان با بزرگای محلی 5/7

 = qکیفیت تعیین جای رو مرکز مهلرزهای
 = aتعیین رومرکز با دقت خاب .اطالعا کافی ،گااه تاریای بر گسلش.
 = bدقت متاسط ،تعیین محل با استفاده از گااههایی که مبنی بر وجاد بیاینه شد در یک محل یا دهستان.
 = cتعیین محل تنها بر پایه گااههایی مبنی بر رویداد زمینلرزهای با شد باال که از یک محل یا شهر گزارش شده.
 = dزمینلرزه بهطار محلی حس شده یا زمینلرزه با دادههای ناکامل.
 = eمحل بسیار تقریبی زمینلرزهها ،بهطار احتمال رویدادهای بزرگ با جزئیا ناکافی.
 = rشعاع دریافتپذیری برحسب کیلامتر
 = roشعاع منطقه کالنلرزهای برحسب کیلامتر.
 = ioشد زمینلرزه (که تاضیحا آن در زیر آمده است).
در جدول ( )1نماد  ioیک مقیاس بسیار سادهای برای شد زمینلرزه میباشد (آمبرسیز و ملایل .)1905،این مقیاس تنها پنج درجه دارد ،این پنج

بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.
 حسامی آذر ،خ ،.طبسی ،ه .و مبین ،پ .)1091( .نساه جدید گسلهای جنبا در ایران ،پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و
مهندسی زلزله.
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 پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و، نقاه گسلهای فعال ایران.)1005( . ه، و طبسی. ف، جمالی. خ، حسامی آذر
.مهندسیزلزله
.www.ngdir.ir ،درگاه پایگاه ملی داده های علام زمین



 دانانامهی.)1095( . ب، و وحدتی دانامند. م، کاهپیما،. ا، آقا حسینی،. م، اسدی سرشار، . ح، جاادی،ر. م، شیخاالسالمی
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. پهوهاکده علام زمین سازمان زمینشناسی و اکتاافا معدنی کاار،گسلههای ایران
. ناشرمربع آبی.  تکتانیک ایران.)1009( .م، و آرین.م،قرشی



.http://www.iiees.ac.ir/fa/  به ناانی، وبسایت پهوهاگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
.http://irsc.ut.ac.ir  وب سایت مرکز لرزه نگاری ایران به ناانی
.http://geofon.gfz-potsdam.de/
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