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 گروه زمين شناسي تكتونيك، دانشگاه شهيد بهشتي تهران) 1
 شمالآزاد اسالمي واحد تهراندانشگاه  پايه،گروه زمين شناسي دانشكده علوم ) 2

  گروه زمين شناسي دانشكده علوم دانشگاه شهيد باهنر كرمان) 3
  دار مكاتبات عهده)*

. رسد، چرا كه اين معدن در محلّ تالقي دو گسل نسبتاً بزرگ و فعال قرار گرفته استنظر ميخيزی فعال بهی معدني گل گهر از لحاظ لرزهمنطقه
اند كيلومتری اين معدن قرار گرفته 100های نايين ـ بافت و دهشير در شعاع ی زاگرس مرتفع و گسلهای متعدد پهنههمچنين گسل اصلي زاگرس، راندگي

  .باشدهای بزرگ زياد ميرزهو احتمال بروز زمين ل

  .خيزی، لرزه زمين ساختهای فعال، لرزهگل گهر، گسل

همواره  ،هيماليا ـعنوان بخشي از كمربند كوهزايي آلپ كشور ايران به
ای كه به گونه ،خيزی بااليي در طول تاريخ برخوردار بوده استاز لرزه
دی پيوسته های ويرانگر متعدلرزهط زمينهای مختلف كشور توسبخش

عنوان مهمترين بالی طبيعي به ،تاكنون و اين پديدهتخريب شده است 
 Ambrasseys) آورده است بارتلفات و خسارات سنگيني را به ،كشور

1978, Armijo 1999, Armijo et al. 2002).  های بخشدر بيشتر
هاست و  ت گسلاليخيزی در ارتباط مستقيم با تجديد فع ايران، لرزه
ال روی داده های فع متداد گسلخيزی در ا لرزه ميزانبيشترين 

 ایلرزهی زمينها گسل .)1387آزاديخواه ،  (Berberian 1977است
لرزه و  زمين ای در طي سازوكار رهاسازی انرژی لرزهی هتوانند دربار مي

های  بيشتر گسل .دهنده دست العات الزم را باطّ ،های ناحيه نيز تنش
ارند و  كيلومتر د 40ايران، طولي بيش از  یهای شناخته شد لرزه زمين

درجه در مقياس  7ب با بزرگي بيشتر از های مخرّ ها با زلزلههمة آن
ای ايران  لرزه های زمين ها، جهت گسل در تمام حالت .اند ، همراهريشتر

است كه با جهت  NNE -SSWگويای جهت فشاری در راستای
 .Kaya et al) داردصفحة عربستان هماهنگي  حركت شمال خاوری

های فشارشي ناشي از بازشدگي دريای سرخ در ايران تنش .(2007
شمال خاوری و نيز  ـدر راستای شمال  يعرب -آفريقا  یوحركت ورقه

شمال باختری موجب حركت  ـهند در راستای شمال  یحركت ورقه
ای و هها و قطعات گوناگون قارجايي نسبي متفاوت در پوستههو جاب

و در نتيجه عامل فراواني  )1383آقانباتي ( شوديانوسي ايران مياق
ی معدني منطقه .)1376 و آرين پوركرماني( ها در ايران استلرزهزمين

كيلومتری جنوب غربي شهرستان سيرجان، در  50 یگهر در فاصلهگل
 30.55́تا  15.55́استان كرمان به ترتيب در بين طول و عرض جغرافيايي

تاكنون ساختارهای فعال منطقه از . واقع شده است 29. 15́تا  29و 
هدف . لرزه مورد مطالعه قرار نگرفته استلحاظ پتانسيل ايجاد زمين

الي است كه اصلي از انجام اين پژوهش شناسايي ساختارهای فع
  .توانند در ايجاد زمين لرزه نقش ايفا كنند مي
  

زمين لرزه یی نقشههدر اين مطالعه، جهت تهيه و ساختي ابتدا با تهي
شناسي با مقياس های زمينای، هوايي و نقشههای ماهوارهرسي عكسبرّ

ر ها دو يا در مناطقي كه نقشه) 1373و همكاران  ایسبزه( 1:100000
 150تا شعاع  1:250000های اين مقياس وجود نداشته از نقشه

های گهر استفاده شده و تمامي گسلگل كيلومتری معدن سنگ آهن
در ). 1 تصوير( موجود در اين شعاع شناسايي و رقومي شده است

) كيلومتر 10حاً كمتر از ترجي( بوده ها كمهايي كه طول آنگسل ادامه،
ديگری كه اين  ینقشه اند و، حذف گرديدهاندت چنداني نداشتهو اهمي

  فصلنامه زمين شناسي كاربردی

  193-205: 3، شماره)1388( 5سال
www.appliedgeology.ir 
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و اي شناسي، تصاوير ماهوارههاي زمينسنگ آهن گل گهر كه بر اساس نقشه كيلومتري معدن 150هاي موجود در شعاع ي تمامي گسلنقشه -1 تصوير
امل ش) هار گرفتن ارزش لرزه زمين ساختي آنبدون در نظ( هاي موجود در اين شعاع رااين نقشه تمامي گسل. استومي شده هوايي تهيه و رق هايعكس

 .شودمي

 

  
 

هاي با بزرگي زمين لرزه ساز وكار كانوني بيستم ميالدي و حلّ يهاي سدهو مراكز زمين لرزهكيلومتر  10هاي با طول بيش از ي گسلنقشه -2 تصوير
 .كيلومتري معدن گل گهر سيرجان تهيه شده است 150ريشتر تا شعاع  5بيش از 
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بر اين اساس ). 2 تصوير( شود تهيه گرديده استها را شامل ميگسل
رين و تاز مهم جهاني اينترنت، یای از طريق شبكهلرزههای زمينداده

شناسي ای بين المللي همچون سازمان زمينمعتبرترين مراكز زمين لرزه
، مركز )USGS, U.S. Geological Survey( آمريكا یاياالت متّحده

 NEIC, National Earthquake Information) اطّالعات ملّي زلزله

Center) بخش علوم زمين دانشگاه هاروارد ، (HRVD, Harvard 

Seismology)شناسي، مركز بين المللي زلزله (ISC, International 

Seismological Centre)، شناسيالمللي زلزله پژوهشگاه بين، 
 IIEES, International Institute of) ايران یمهندسي زلزله

Earthquake Engineering and Seismology)  سهو مؤیس 
 IGTU, Institute of Geophysics) ژئوفيزيك دانشگاه تهران

Tehran University) یهای سدهكاتالوگ زمين لرزهو آوری ، جمع 

قابل  .)2 و 1 ولاجد( بيستم ميالدی در اين شعاع تهيه گرديده است
تاريخي در اين محدوده گزارش نشده  یلرزهگونه زمينهيچ ذكر است،

 یهای سدهلرزهن و پياده نمودن مراكز زمين سپس با رقومي كرد. است
به طول، نوع و ه ها، با توجه شده از گسلتهي یاخير بر روی نقشه

ها و سازوكار كانوني ها و عمق كانوني زلزلهشيب و جهت شيب گسل
به يكي از ها بعضي از زمين لرزه). 4و  3 تصاوير(اسبه شدند محها آن

برای ای در ادامه به كمك تصاوير ماهواره. ها ارتباط داده شدگسل
ها وجود ی آنای در محدودههايي كه هيچ رومركز زمين لرزهگسل

مورد  ها آن ساختيساختي و ريخت زمينعوارض نوزميننداشت، 
زمين  رای ارزش لرزههای دادر نهايت گسل. رسي قرار گرفتبرّ

زمين  لرزه یو نقشه شدندهای فاقد اين ارزش جدا ساختي از گسل
 ).  4 تصوير( ی مورد نظر تهيه شدساختي برای محدوده

  

  
  .اندنشان داده شدهگهر رسم و كيلومتري معدن گل 150ترين ساختارهاي فعال در شعاع در اين نقشه مهم -3 تصوير
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اي و هوايي و هاي ماهوارهعكسهاي زمين شناسي، بر اساس نقشهكيلومتري معدن گل گهر  150زمين ساختي تا شعاع  يلرزه ينقشه -4 تصوير
 هاي فاقد ارزش لرزه زمين ساختي تهيه شده وها و حذف گسلساز و كار زمين لرزه ين شعاع، حلّدر ا .است آوري شدههاي جمعكاتالوگ زمين لرزه

  .باشدر اين محدوده ميها دساز و كار ژرفي گسل ي بيستم و حلّههاي سدال، مراكز زمين لرزهساختارهاي فع ينشان دهنده
  

لغز با گهر ـ خيرآباد، گسل امتدادگسل گل: گهر ـ خيرآبادگسل گل
ای از شامل مجموعهاين گسل . راستگرد قابل مالحظه است یمؤلفه

ي شمالي ـ جنوبي و طول راستگرد با روند كلّ زهای امتداد لغگسل
های تراس های شمالي گسل،در قسمت. كيلومتر است 115تقريبي 

در ادامه، . اندشدهت اين گسل ايجاد است كه در اثر فعاليآبرفتي جوان 
ای هتر روند خود، سبب برش آبرفتهای جنوبياين گسل در قسمت

در غرب های فرونشست كوچك و كواترنری و همچنين ايجاد حوضه
 PRdو جنوب روستای خيرآباد سبب چرخش ساعت گرد واحدهای 

Rn به سن پرمين پسين ـ ترياس پيشين و 
ترياس پسين شده به سن 1

جايي و جدايش تر سبب جابههای جنوبيباز در قسمت. است
گرد و نسبتاً قابل چاه ميل از باغ چوبي به شكل راستارتفاعات 

ی جنوبي، خود همچنين در پايانه. )1372 مطيعي( مالحظه شده است

گهر ـ گرد راندگي گل اين گسل سبب چرخش و جدايش ساعت
چرخش ساعتگرد ارتفاعات چاه بره نسبت به عين البقر به باغات يعني 

به عالوه اين گسل تمامي . درجه شده است 25ميزان حدود 
صورت يك گسل عرضي ـ های موجود در مسير خود را به راندگي

شامل عوارض نوزمين ساختي  .قطع كرده است )Tear fault( برشي
ها، ايجاد ايي آبراههجهای كواترنری، جابههای آبرفتي، برشپادگانه
های فرونشست كوچك و بزرگ همچون كفه نمكي خيرآباد حوضه

عالوه بر . (Cherven 1986)باشد كواترنری مي یسيرجان در دوره
ی اين موارد وجود دو رومركز زلزله در مجاورت اين گسل در همه

بنابراين . دهدميال بودن اين گسل را نشان فع 1994و  2006سال 
تواند بسيار مهم و خطرناک بوده و به گهر ـ خيرآباد ميگسل گل

های كمبود داده. بزرگ در آينده باشد های نسبتاًزلزله احتمال زياد منشأ
ی غير فعال بودن اين گسل لرزه بر روی اين گسل نشان دهندهزمين

صد كيلومتری نگاری تا فواصل چند های لرزهبلكه نبود ايستگاه نيست،
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های رخ داده روی اين های اخير كه بتواند كهلرزهطقه تا سالاز اين من
ت اين گسل كه از بازگشت طوالني فعالي یگسل را ثبت كند و يا دوره

باشد و به احتمال ميهای امتداد لغز ايران مركزی سلات گخصوصي
د شدن تدريجي ديگر خزش دائمي بر سطح اين گسل كه سبب آزا

  . توان عنوان كردرا مي ،شودانرژی در سطح آن مي
راندگي از دو كيلومتری غرب معدن اين : گهر باغاتراندگي گل

راندگي . سنگ آهن گل گهر شروع شده و تا نزديكي باغات ادامه دارد
كيلومتر و امتداد شمال غرب ـ جنوب  50گل گهر ـ باغات دارای طول 

 باشد كه اينن جهت شيب آن به سمت شمال شرق ميشرق، همچني
. شودمي امتداد به سمت جنوب شرق كمي به سمت جنوب منحرف

Pz3اين راندگي سبب شده تا واحدهای 
am و Pz3

gn وPz3
gn .m  وpz4

m 
J1به سن پالئوزوييك پاييني بر روی واحد   pz4و 

f  به سن ژوراسيك
گهر در معدن سنگ آهن گل. )1383آقانباتي ( پاييني فرارانده شوند

های اين راندگي در بخش. ع گرديده استدگي واقی اين رانفراديواره
گهر در جهت ي روند خود، در جنوب غرب معدن گلشمال غرب
تواند به كه اين مي های ساعت دچار چرخش شده استقربهحركت ع

 گهر ـ خير آباد باشدعلّت عملكرد گسل امتداد لغز راست گرد گل
(Ambraseys 1975) .ال و دایمؤلفهرای يك اين راندگي همچنان فع 
 های پرشيب و فرسايش نيافته و حدپرتگاه.باشدراستالغز چپگرد نيز مي

های كواترنری در شت مستقيم و واضح، وجود دگرريختيكوه و د
ی اين راندگي كه ناشي از تداوم نيروها در اين دوره است، به فراديواره

ی فعال نشان دهنده ،2006رومركز زمين لرزه در سال  4عالوه ثبت 
تالقي  گهر در محلّی معدني گلمنطقه. باشندبودن اين راندگي مهم مي
بنابراين از . استگهر ـ خيرآباد قرار گرفته اين راندگي و گسل گل

 البته بايد. ای و خطر زلزله بسيار حائز اهميت استلرزهلحاظ زمين
ه گسلها نسبت بها در راندگيی بازگشت زلزلهه داشت كه دورهتوج-

های ايجاد سيار بيشتر است و در نتيجه زلزلههای امتدادلغز و عادی ب
-سال لرزه مربوط بههای زمينداده. تر خواهد بودشده نيز بسيار بزرگ

حاكي از فعال شدن اين راندگي  گهر ـ باغات،گل های اخير راندگي
  .باشندمي

: (MZRF, Main Zagros Range Fault) اصلى زاگرس راندگي
1350 بااس تا ناحية مريوان، راندگي اصلي زاگرس از شمال بندرعب 

شده ناميده   (Main Thrust Line)خط راندگي اصلي طول، كيلومتر
سازوكار گسل زاگرس راندگي . )Talbot 2005& Ghasemi ( است
دهد كه راندگي اصلي زاگرس يك  مطالعات نشان مياين . است

حقيقت دو گسل راندگي اصلي است كه شكستگي تنها نيست، بلكه در 
طور گاهي نيز به ولي ،گاه با هم موازی بوده و گاه بر هم منطبق شده

از نظر زمان پيدايش، دو گسل . شوند از يكديگر دور مي  قابل مالحظه
تر كه در جنوب باختری  گسل قديمي. دارند  ی با يكديگر تفاوتتا حد

جنوب  حد یهكنند شخصقرار دارد، يك گسل معكوس كم شيب و م
جايي افقي حدود  اين گسل جابه. باختری ايران مركزی و زاگرس است

تر به سمت شمال خاور شيب زياد دارد و  گسل جوان. كيلومتر دارد 40
. راستگرد است یيك گسل معكوس با زاوية نزديك به قائم و با مؤلفه

 .كنند شناسي حركت راستگرد اين گسل را تأييد مي مشاهدات زمين
كيلومتری از معدن سنگ  45حداقل  یراندگي اصلي زاگرس در فاصله

ي شود، راندگكه گفته ميرغم اينعلي. گهر قرار گرفته استآهن گل
ای غير فعال است، بر اساس كاتالوگ لرزهاصلي زاگرس به لحاظ زمين

آوری شده گهر جمعكيلومتری معدن گل 150اع ای كه در شعلرزه زمين
قرار ی اين راندگي رو مركز زمين لرزه در فراديواره 60 حدود .است

توان گفت در اين شود، بنابراين ميگرفته است و به آن منسوب مي
آن را  توانمي شعاع مورد مطالعه راندگي اصلي زاگرس فعال بوده و

كه معدن گل گهر را متأثّر  ایلرزه های مهمسرچشمهعنوان يكي از به
  .)3 تصوير( ي كردــرّفـكند، معمي

عد از راندگي ب: )HZF, High Zagros Fault( گسل زاگرس مرتفع
كيلومتری معدن  150ها در شعاع ای از راندگياصلي زاگرس، مجموعه

 اين زون باشود، های زاگرس ديده ميراندگيی پهنهدر زيرگهر گل
صورت نواری كم پهناست كه بلندترين كيلومتر، به 65تا  10پهنای 

گاهي به آن  دليلدهد و به همين  های زاگرس را تشكيل مي قسمت كوه
مرز شمال خاوری اين . شود گفته مي )High Zagros(زاگرس مرتفع 

زير پهنه به راندگي اصلي زاگرس و مرز جنوب باختری با يك راندگي 
دهنگان و كوه سبزو  نو و جنوب شود كه از شمال كوه كي مهم بسته مي

وقوع های بهدرصد زمين لرزه 70بيش از  ).1372مطيعي ( گذرد مي
گهر در اين زير پهنه به كيلومتری از معدن گل 150پيوسته در شعاع 

مناطق  از مهمترين گسل زاگرس مرتفع بنابراين. قوع پيوسته استو
-ار ميشمی تأثيرگذار روی معدن گل گهر، بهلرزهزمين یايجادكننده

ها نسبت دی در آن وجود دارد و راندگيهای متعدرود، چرا كه راندگي
ذخيره توانند در خود تداد لغز و عادی انرژی بيشتری ميهای امبه گسل

  ).5 تصوير( های شديدتری ايجاد نمايندكرده و بنابراين زمين لرزه
 500به احتمال (كيلومتری  350اين گسل : گسل نايين ـ بافت

جنوب جنوب خاوری و  ـ ، روند شمال شمال باختری )كيلومتری
كه از  و يك گسل امتدادلغز راست گرد است شيب نزديك به قائم دارد

جنوب باختری شهرستان نايين شروع و تا نزديك سيرجان ادامه 
تا ) شمال غرب سيرجان( ز تنگوئيهو ا از دهشير تا شهربابك. يابد مي

های افيوليتي ايران مركزی در بخش  قسمتي از آميزه نزديك بافت
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كيلومتر رخنمون دارد كه ممكن  200باختری آن و در طول بيش از 
ايران مركزی باشد یهاست نشانگر مرز جنوب باختری ريزقار 

(Gansser 1955, 1974, Ricou 1971). ّگسل نايين ـ بافت محل 
 دهدرا قبل از پالئوژن، نشان ميبسته شدن اقيانوس نايين ـ بافت 

)Talbot 2005 & Ghasemi( . كيلومتری  150اين گسل در شعاع
  .شودمي گسل 3گهر شامل معدن گل

 ـ مروست نيز مشهور است دهشير كه به ندوشن یقطعه: گسل دهشير
ال باختر ـ شود و روند آن از شمو از گسل نايين ـ بافت منشعب مي

شود، باعث برش خاوری كمي به سمت شمال منحرف مي جنوب
اين گسل در . های كواترنری به شكل كامالً واضحي شده استآبرفت
نرخ . گهر قرار گرفته استكيلومتری از معدن گل 80 تقريباً یفاصله

-متر در سال اندازهميلي2دهشير معادل   دست آمده برای گسلهلغزش ب

دست آمده تا زمين درز ههای بجائيهجاب كه مجموع كلّگيری شده 
 40ـ 25از اين مقدار  .كيلومتر بوده است 65 ±15نائين بافت معادل 

.  (Meyer et al. 2005)ميليون سال پيش در آن جمع شده است

 كنونيتغيير شكل  ه بهبا توجنيز در غرب مروست  عادیگسلش 
كيلومتری جنوب غربي  70در  و ،همچنين در غرب شهر هرات ،باهادا

ها فقط در اين گونه گسل شود،ديده ميپايانه گسل در اطراف نيريز نيز 
 Armijo) كنندرشد مي  در حال توسعهامتداد لغز  يهائگسل یپايانه

et al. 2005, Armijo et al. 2003). كه  رسدنظر ميبهسان بدين
 گسترش است تابه سمت جنوب در حال در حال حاضر گسل دهشير 

با . )Meyer et al. 2005( آغوش زاگرس وارد شودهم یناحيه به
شواهد  ای اخير وعدم شواهد لرزه ه به نرخ لغزش گفته شده وتوج

له های بازگشت چندين هزار سادوره ،حوادث بزرگ بر روی گسل
 .)3تصوير ( (Meyer et al. 2005) شودبرای اين گسل پيشنهاد مي

خصوص در ای اخير بههای زمين لرزهواضح كواترنری و دادههای برش
باشد و با بودن اين گسل مي زافعاليت و لرزه ینشان دهنده 2006سال 

تواند اين منطقه را مي گهر دارد،ای كه از معدن گلتوجه به فاصله
  .ثير قرار دهدتحت تأ
از گسل نايين ـ بافت به  اين گسل كه بخشي: شهربابك گسل

گذرد مي آيد از دهشير شروع و در ادامه از جنوب شهربابكحساب مي
و تا نزديك روستای دوچاهي در شمال سيرجان تداوم دارد و بعد از 

دو  2006ل شود، چرا كه در ساها پوشيده ميتوسط آبرفت آن احتماالًً
های پوشيده از آبرفت در حوالي روستای مركز زمين لرزه در بخش

 200طول آن حدود  .حسين آباد سيرجان رخ داده و ثبت شده است
-های كواترنری بهاين گسل سبب برش واضح آبرفت. اشدبكيلومتر مي

های متعدد موازی در غالب گسل صورت راستگرد، در طول روند خود،

گسل امتدادلغز همچنين به موازات اين گسل كه يك . هم شده است
-های رنگين فرارانده شدهها و آميزهآيد، افيوليتميراستگرد به حساب 

كيلومتر  75گهر حدود اين گسل تا معدن گل یترين فاصلهنزديك. اند
گهر را تواند معدن گلدر صورت بروز زلزله بر روی آن ميباشد كه مي

ه نشده سل مشاهدای بر روی اين گلرزهرومركز زمين هيچ. متأثّر سازد
های كواترنری، بروز های واضح آبرفتاست، ولي با توجه به برش

ها بازگشت زمين لرزه یزلزله بر روی آن محتمل است و احياناً دوره
  .طوالني است

شي از گسل نايين ـ بافت اين گسل نيز بخ: گسل تنگوئيه ـ بافت
 75راست گرد با طول  یمؤلفهشود و يك گسل رانده با محسوب مي

كيلومتر كه  40بعد از ( گسل شهربابك یباشد و در ادامهمي كيلومتر
ي به نام اين گسل از محلّ. قرار گرفته است) ط آبرفت پوشيده شدتوس

ادامه  تنگوئيه واقع در شمال شرق سيرجان شروع و تا نزديك بافت
اند، در رانده شدهها فراهای رنگين و افيوليتبه موازات آن آميزه. دارد

ايران مركزی را  یهسطح رخنمون دارند و مرز جنوب غربي خرده قار
يا زمين درز ) suture zone( شوند و يك زون جوش خوردهشامل مي

گهر سل تا معدن گلاين گ یترين فاصلهنزديك. اندوجود آوردهرا به
روی مركز زمين لرزه در مجاورت اين گسل  8. باشدكيلومتر مي 80

  .ها بوده استب بروز آنكه احتماالً اين قطعه مسب داده است
ها باعث فرارانده شدن و كج اين راندگي: هاي كواترنريراندگي

اند كه اغلب در شده) Qplcبه خصوص ( شدگي واحدهای كواترنری
ی شوند و نشان دهندهگهر ديده ميو جنوب غرب معدن گل غرب

اضر در اين منطقه ره كواترنری و عهد حتداوم نيروهای فشارشي در دو
  .باشندمي

: گهرهاي پوشاننده معادن گلهاي عادي موجود در آبرفتگسل
های عهد حاضر گهر توسط آبرفتی گلهای ششگانهمجموعه آنومالي

 یمؤلفهدی كه های عادی متعدی گسلوسيلهبه اند وپوشيده شده
 روند. اندجا و دگرريخت شدهدادلغز راست گرد نيز دارند، جابهامت

-ست كه از روند عمومي ساختارها بها، N300، هاغالب اين گسل

 به اعتقاد. كنندت ميهای موجود در منطقه تبعيخصوص راندگي
ی وقوع زمين ها نشان دهندهاين گسل )Berberian1987(بربريان 

باشند و سال در اين منطقه مي 4000متر از بزرگ در ك ی نسبتاًهالرزه
های راندگي منطقه و در گسلط های قائم بلوكي توسدر پي باالآمدگي

تپي فعگهر ـ اندگي گلبه خصوص ر( هاای اين راندگيهای لرزهالي
گسل  (Ambraseys 1975)آمبراسيز  به باور.اندايجاد شده) باغات

صورت در تواند، ميگهر كيلومتری از معدن گل 200ر فاصله كوهبنان د
  .ثير قرار دهدرا تحت تأ گل گهر یمنطقهای بزرگ، ايجاد زلزله

 

   3شماره – 5سال - زمين شناسي كاربردی 198
  www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ی معدني سنگ آهن گل گهر سيرجانلرزه زمين ساخت منطقه: و همكاران امين آزاديخواه

 
 

ي لغزشي، جهت مؤلفهلرزه زمين ساخت، اين جدول شامل طول هر گسل به كيلومتر، نوع،  يهاي فعال رسم شده در نقشهمشخّصات گسل -1جدول 

  .باشدگهر به كيلومتر ميمعدن گلز ها اهر كدام از گسلي شيب و فاصله
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 ...ی لرزه زمين ساختهای فعال رسم شده در نقشهمشخصات گسل -1ی جدول ادامه

  

ای از های زمين لرزهتفكيك گسل برای رسم نقشه و سپس جدول فوق، پس از شناسايي و. اندشدهنشان داده  با شماره هاهر كدام از گسل -5 تصوير
  .، تهيه شده است Arc gisها با استفاده از نرم افزار آن ها و نهايتاًرقومي نمودنساير گسل
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جهاني  یای اين كاتالوگ از طريق شبكههای زمين لرزهداده .گهر سيرجانكيلومتری معدن گل 150های رخ داده تا شعاع كاتالوگ زمين لرزه -2جدول 
آمريكا، مركز اطّالعات ملي زلزله، بخش  یای بين المللي همچون سازمان زمين شناسي اياالت متّحدهرين و معتبرترين مراكز زمين لرزهتاز مهم اينترنت،

ژئوفيزيك دانشگاه  یين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران، موسسهعلوم زمين دانشگاه هاروارد، مركز بين المللي زلزله شناسي، پژوهشگاه ب
  .آوری گرديده است، جمعتهران
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 ...گهر سيرجانكيلومتری معدن گل 150های رخ داده تا شعاع كاتالوگ زمين لرزه -2ی جدول ادامه
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 ...گهر سيرجانكيلومتری معدن گل 150های رخ داده تا شعاع كاتالوگ زمين لرزه -2ی جدول ادامه
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 ...گهر سيرجانكيلومتری معدن گل 150های رخ داده تا شعاع كاتالوگ زمين لرزه -2ی جدول ادامه

 
 

 
بزرگ و فعال به لحـاظ   تالقي دو گسل نسبتاً گهر در محلّمعدن گل

گهـر ـ    ه است يكي زون گسلي گـل ت ايجاد زمين لرزه قرار گرفتقابلي
گهـر ـ باغـات بـه      كيلومتر و ديگری راندگي گل 115آباد به طول خير

بـودن  ال ه به شواهد ذكر شده كه داللت بر فعكيلومتر، با توج 55طول 

ـ ، همچنين با توجدارنداين دوگسل  ت ايـن دو گسـل، يعنـي    ه به ماهي
ی بازگشت زمين لرزه طوالني ها كه دورهبودن آن امتداد لغز و راندگي

تي كه در صور توانند در خود ذخيره نمايند،ا ميدارند و انرژی زيادی ر

ود به احتمال قوی تدريج رها نشاين انرژی ذخيره شده به هرصورت به
. ر اسـت گهـر قابـل تصـو   های شديد برای معـدن گـل  وقوع زمين لرزه
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هـای  كيلومتری از معدن، راندگي 45ی صلهراندگي اصلي زاگرس به فا

 یسل زاگرس مرتفع به فاصلهمتعدد موجود در زون زاگرس مرتفع و گ

 80 یهای دهشير به فاصلهكيلومتری از معدن، گسل 150 تا تقريباً 45
كيلـومتری و تنگوئيـه ـ بافـت بـه       75 یبه فاصله كيلومتری، شهربابك

عـالوه  جزء گسل نايين ـ بافـت هسـتند، بـه     كيلومتری كه 80 یفاصله

تـرين سـاختارهايي   گهر، مهمی معدني گلهای نام برده در منطقهگسل
گهر ايجاد زمين كيلومتری معدن گل 150ند در شعاع توانهستند كه مي

  .ثير قرار دهندگهر را تحت تأمعدن گللرزه كرده و 
 

 
گهر به دليل فـراهم  لدفتر اسناد فني معدن گمسئوالن بدين وسيله از 

ايـن  . گـردد ينمودن امكان استفاده از مدارک موجود در دفتر تشكر مـ 

صورت كامالً مستقل و بـر اسـاس مطالعـات نويسـندگان و     پژوهش به
 . ، انجام پذيرفتاستفاده از منابع ذكر شده
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