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 اي ها با توجه به انرژي و گشتاور لرزه بررسي سازوكار و زمين لرزه
از شرق تنگه هرمز درايران تا حدود غرب بندركراچي در پاكستان 

 )منطقه مكران(
  دكتراي ژئوفيزيك- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد مشهد-اردالن فاضل ولي پور

 شگاه تهران عضو موسسه ژئوفيزيك دان–دكتر محمد رضا قيطانچي 
 

 چكيده
هاي لرزه خيزي و زمين ساختي در منطقه مكران و طبيعت زمين شناسي آن، مطالعه و تحليل  روند فعاليت

هاي مكران عالوه بر كمك به رعايت  هاي زمين لرزه شناخت ويژگي. كند دقيقتري از اطالعات منطقه را طلب مي
هاي آينده را نيز مورد  سازد كه خصوصيات زمين لرزه ضرايب دقيق تر در محاسبات، اين امكان را فراهم مي

 .مطالعه و پيش بيني قرار گيرد
 در 1998 تا 1900هاي دريافتي از  جهت شناسايي بيشتر و تفسير روابط حاكم بر منطقه مكران كليه زمين لرزه

 زمين  درجه طول شرقي جمع آوري و سپس كاوشها و مطالعات55-73 درجه عرض شمالي و 23-30محدوده 
 ريشتر مقدار -فيزيكي در ارتباط با رژيم زلزله خيزي منطقه انجام گرفته است و سپس به كمك رابطه گوتنبرگ

 . ساله محاسبه شد5هاي زماني مختلف  اي دربازه انرژي و اترين و ممان ساليانه متوسط مرتبط منابع لرزه
 

Abstract  

The character of convergence along the Arabian-Iranian plate boundary changed radically estward 
from Zagros range to the Makran region. To the wast of the strait of Hormuz, the sybduction of what is 
apparently oceanic lithosphere in the Gulf of Oman, has resulted in the very different tectonic 
character of the Makran ranges in Iran and Pakistan. 

 مقدمه

منطقه زمين ساختي مكران از نظر گسترش جغرافيايي شرق تنكه هرمز در شمال درياي عمان تا حـدود                  
 1000 غربـي كمتـر از       –طـول آن در امتـداد شـرقي         . شـود   غرب بندر كراچي در پاكستان را شامل مـي        
 كيلـومتر  600 جنوبي است كه مقدار آن در شرق در حدود –كيلومتر بوده و عرض آن در امتداد شمالي    

اين منطقه از شرق توسط سيستم گسل امتداد لغـز چـپ گـرد              . باشد   كيلومتر مي  400و در غرب حدود     
 نال و كمبربند افيوليتي مربوط به آن با صفحه هنـد مجـاور بـوده و در غـرب توسـط سيسـتم                        -اورناچ

قيانوسـي دريـاي   حد جنوبي آن گودال ا. شود  ميناب از منطقه زاگرس جدا مي–گسلهاي رورانده زندان  
الزم به ذكر اسـت  . عمان و كمربند افيوليتي شمالي آن با رشته كوههاي چين خورده زاگس مجاور است         
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اي در اين منطقه نيست بلكه يكي از گسلهاي متعدد سيستم             كه گسل ساحلي مكران مرز تكتونيكي ويژه      
هـاي بـزرگ مكـران        گسـل . باشـد   هاي بين ساحلي مكران و گودال اقيانوسي درياي عمان مي           روراندگي

هـاي منطقـه      دسته ديگري از گسل   .  شرقي است  –اغلب معكوس، طولي و با روند عمومي تقريبا غربي          
برشي و عرضي هستند كه غالبا به طور مزدوج نمايـان شـده و از گسـلهاي طـولي رورانـده جـوان تـر                          

هاي طـولي و      عرضي گسل هاي برشي     در ناحيه مكران داخلي ايران مالحظه شده است كه گسل         . هستند
 .كنند چينها را قطع مي

اي از سمت سـاحل       شود كه فعاليت لرزه     هاي مكران چنين استنباط مي      از مطالعه بر روي عمق زمين لرزه      
شـود بـدين معنـي كـه فعاليـت            عميق تر مي  »  سلطان – تفتان   –بزمان  «مكران به طرف قوس آتشفشاني      

در . يابـد    ساحل شروع شده و در داخل خشـكي ادامـه مـي            اي كم عمق از درياي عمان در نزديكي         لرزه
اي به تـدريج افـزايش يافتـه و در جنـوب               كيلومتري شمال ساحل مكران عمق فعاليت لرزه       170حدود  

اين افزايش عمـق هـر چنـد بواسـطه كمبـود          . رسد   كيلومتر نيز مي   100 تا   80قوس آتشفشاني به حدود     
دهد اما تصوري از منطقه بنيوف را بازسـازي نمـوده و مسـير              اطالعات تغيير شيب روشني را ارائه نمي        

توان انتظـار   مي. كند اي لوت را آشكار مي احتمالي فرورانش بستر اقيانوسي درياي عمان به زير توده قاره      
هاي نيمه عميق در قرن جاري دليلي بر ادامه اين فعاليـت باشـد واحتمـاال تـا      داشت كه وقوع زمين لرزه    

 .درياي عمان ادامه خواهد داشتبسته شدن كامل 

 بحث
هاي بزرگ و مخرب در منطقـه مكـران اشـاره نشـده               هاي تاريخي به وقوع زمين لرزه       متاسفانه در نوشته  

توان با پايين بودن كيفيت زندگي در اين نـواحي و پراكنـدگي توزيـع                 است كه البته فقر اطالعات را مي      
هـاي    با وجود اين فراواني گسل    . منطقه مرتبط دانست  جمعيت، و همچنين با ساختار ويژه زمين شناسي         

. باشد  بزرگ و كوچكي كه به آنها اشاره شد، شواهدي دال بر وقوع رويدادهاي گذشته و آينده منطقه مي                 
هاي جنوبي ايران تا سواحل پاكستان در قرن جاري حاكي از آن است كه             مقايسه لرزه خيزي رقمي كناره    
صـرفنظر  . اي مداوم دارد، متفاوت است      ين خورده زاگرس كه فعاليت لرزه     لرزه خيزي مكران با منطقه چ     

دهنـد، بـه طـور كلـي      هاي محلي كه با فاصله زماني بيشتري نسبت به منطقه زاگـرس روي مـي          از زلزله 
هـاي بازگشـت نسـبتا     هـاي بـزرگ و دوره   اي در منطقه مكران به صورت بروز زمـين لـرزه           فعاليت لرزه 
قه مكران ساحلي پاكستان در قرن اخير فعال بوده و حداقل دو زمين لرزه بزرگ در             منط. باشد  طوالني مي 

در مقابل ناحيـه مكـران   . آنجا رخ داده است در حاليكه ادامه همين منطقه در ايران تقريبا آرام بوده است            
ايـن  در . هايي با بزرگـي متوسـط در آن روي داده اسـت    داخلي ايران تا حدودي فعال بوده و زمين لرزه 
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هاي آژانسهاي معتبر بـين   مطالعه، زلزله خيزي قرن حاضر منطقه مكران بر مبناي اطالعات موجود و داده            
 طي دوره زمـاني     2001 تا نوامبر    1995 و همچنين از     1995 تا   1965 بازه زماني پنج ساله از       6الملي در   

ني و تغييرات عمـق ترسـيم       هاي توزيع زماني و مكا      سه ساله مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و نقشه         
 به جهت كم بوده امكانات لرزه نگـاري از اعتبـار بـااليي              1965 تا   1900هاي سالهاي     زمين لرزه . گرديد

هاي متعدد و بـزرگ       شوند، اما به دليل وقوع زمين لرزه        برخوردار نيستد و به نوعي تاريخي محسوب مي       
ها نشـان دهنـده تغييـرات         قايسه توزيع زمين لرزه   م. در اين بازه زماني مورد توجه و بررسي قرار گرفتند         

فعاليت لرزه خيزي در فواصل زماني مختلف بوده و به كمك تفسيرهايي كه از مكانيسم و انرژي زمـين                   
توان به چگونگي روند و طبيعت لرزه خيزي منطقه مكران پي             ها و تغييرات عمق خواهيم داشت مي        لرزه
 .برد

شوند كه در ايـن        ميالدي چنين استنباط مي    1900-1965ان، طي سالهاي    هاي منطقه مكر    از بررسي زلزله  
 8/5 بـا بزرگـي      1933اي در سـال       اما رويداد زمين لـرزه      بازه زماني نواحي كناره غربي مكران آرام بوده،       

براي زلزله بزرگ   ) Precursor(تواند بعنوان زلزله پيش رسي        درجه ريشتر در مقياس امواج سطحي مي      
كـه بشـتر    » تسـونامي «توام با دريـاي لـرزه       (در سواحل شرقي مكران     ) Ms=9,2( اورمره   پاسني   1945

اي   از مهمترين رويـدادهاي لـرزه     . تلقي گردد ) هاي مناطق فرورانش هستند، رخ  داد        مرتبط با زمين لرزه   
ـ    5/5 و   5هـاي      بـا برگـي    1946 اوت   7 مارس و    17توان به زلزله      ديگر در اين بازه زماني مي      ه  ريشـتر ب

 نـوامبر   14 ريشـتر و     6 با بزرگـي     1950هاي نهم ژوييه      هاي زمين لرزه پاسني و به زلزله        عنوان پس لرزه  
.  مكران داخلي وضـعيت آرامـي دارد  1955 تا 1945بين سالهاي  .  ريشتر اشاره كرد   5/5 به بزرگي    1950

. كنـد  نظـر مـي  اي قابـل تـوجهي جلـب        اين در حالي است كه در مكران ساحلي آزاد شدن انرژي لـرزه            
اي زماني در سواحل مكران شرقي ناميد در حالي كـه             توان دوره سكون لرزه      را مي  1955-1965سالهاي  

هاي نيمـه عميـق در ايـن          اي در قسمتهايي از زونهاي مكران داخلي به گواه وقوع زمين لرزه             جنبش لرزه 
هاي اخير در باال رفتن تعـداد         گسترش و بهبود ايستگاههاي لرزه نگاري در دهه       . دروه وجود داشته باشد   

اي در دو بـازه       صرفنظر از اين عامل، فعاليت لـرزه      . هاي موثر بوده است     و كيفيت تعيين محل زمين لرزه     
 در بخش غربي منطقه مكران در داخل خشكي، بـرعكس ناحيـه سـاحلي آن بـوده                  1965-1975زماني  
داخلي با جهتي تقريبي از جنوب شـرقي        اي به مناطق       اكثر فعاليت لرزه   1998-1975طي سالهاي   . است

 در منطقـه مكـران غربـي و در          1975-1980هـا طـي سـالهاي         به شمال غربي كوچ كرده و تمركز زلزله       
 در مناطق مركزي مكران پاكستان تاييدي بر ايـن مطلـب       1990-1995داخلي خاك ايران، در بازه زماني       

 .است
در برخـي زمـين     . كران مورد بررسي قرار گرفته است     هاي منطقه م    در اين پژوهش ساز و كار زمين لرزه       

اكثـر  . افتـد   اي در آن اتفـاق مـي        هاي محور كشش موازي با منطقه شيب داري است كه فعاليت لرزه             لرزه
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هايي با مولفه نرمـال شـباهت    ساز و كارهاي تعيين شده بويژه در منطقه مكران ساحلي به مكانيسم زلزله            
. هاي عميـق مـرتبط نمـي شـود          اوال مولفه نرمال به زلزله    . جا ضروري است  دارند اما ذكر دو نكته در اين      

لذا تفسير قابل قبول ايـن اسـت        . ثانيا گسلش نرمال با زمين ساخت تراكمي منطقه مكران مطابقت ندارد          
) منطقـه بنيـوف   (اي    هاي مذكور به كشش درمحل انحناي منطقـه شـيب دار فعاليـت لـرزه                كه زمين لرزه  

 27هايي در منطقه با مولفه امتداد لغز يا رورانده همانند زمين لـرزه   وجود زمين لرزه. دشو نسبت داده مي  
توان احتماال بر اساس فـرورانش    درجه ريشتر در مقياس امواج سطحي را مي2/8 با بزرگي  1945نوامبر  

 .ليتوسفر اقيانوسي و در مرز ژنوتكتونيكي توجيه كرد
اي موجـه تـوجهي    له خيزي منطقه با بيان رياضـي آمـاري بگونـه   در اين مقاله سعي شده است روند زلز     

 ريشـتر در منطقـه مشـخص        <M= 4،  5/4،  5/7هاي با بزرگي      بدين منظور ابتدا تعداد زمين لرزه     . گردد
 براسـاس روش حـداقل      M و ترسـيم نمـودار خطـي آن برحسـب            Log(N)سپس با محاسبه    . گرديد

 كه نمايانگر زمين ساخت منطقه اسـت و         aريكه ضريب   بطو. مربعات بهترين برازش خطي انجام گرفت     
 كه بيـانگر    bنقش مهم در تعيين فعاليت لرزه خيزي و در نتيجه پهنه بندي مناطق لرزه زا دارد و پارامتر                   

هاي كوچك و بزرگ نسبت به هم و به عنوان پارامتري مهم در زمـين شناسـي                   مقدار فراواني زمين لرزه   
.  ساله و همچنين نرماليز شده براي يك سال محاسبه گرديدند          98ه زماني   ساختماني مطرح است، در باز    

هـاي آنهـا در منطقـه     ها متناسب بـا بزرگـي       عالوه بر محاسبه پارامترهاي فوق، دوره بازگشت زمين لرزه        
اي با تـوان لـرزه خيـزي بـاال در             ضرايب زلزه خيزي مذكور وجود منطقه بالقوه      . مكران مشخص گرديد  

 .كنند د ميآينده را تايي
اي زمين لرزه بعنوان كميت فيزيكي چشمه لـرزه زا و عـاملي كـه مقـدار                   توجه به انرژي و گشتاور لرزه     
در اين مطالعـه منطقـه مكـران بـه          . كند، حائز اهميت است     اي توصيف مي    تخريب را بهتر ازبزرگي لرزه    

مقدار انرژي و اسـترين     ) 1956( ريشتر   -اي تقسيم گرديده و به كمك رابطه گوتنبرگ         مربعات نيم درجه  
هـاي    ساله محاسـبه و منحنـي  5هاي زماني مختلف  اي در بازه و ممان ساليانه متوسط مرتبط با منابع لرزه 

مربوطه بر روي نقشه رسم گرديده و اهميت زمين ساختي نرخهاي آزاد سازي استرين در برخي نواحي                 
 .بحث و مورد مقايسه قرار گرفت

 نتيجه گيري
هاي تغيير شكل رسوبات درياي عمان و زمـين سـاخت             بدست آمده شواهد مختلف در زمينه     كليه نتايج   

منطقه، مورفولوژي عمومي و لرزه زمين ساخت مكران روي هم داللت بر انجام پديده فرورانش در اين                 
بر مبناي اطالعات موجود مناطقي در رابطه با توجيه لـرزه خيـزي مكـران قابـل تشـخيص                   . ناحيه دارند 
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هـايي بـا عمـق نرمـال و           هاي همجوار آن كه محل بـروز زلزلـه           اورمره و زون   - حوزه زلزه پاسني   :است
منطقه ديگر مكران داخلي است كه با پتانسـيل ايجـاد           . باشند  بزرگي متوسط با زمينه زلزله خيزي باال مي       

 سوم يك حاشيه    منطقه. هايي با عمق و بزرگي متوسط كه فرايند زيرراندگي در آن تداوم دارد              زمين لرزه 
اي آن بسيار پايين بوده امـا   باشد كه فعاليت لرزه  غير فعال در مكران ايران، بين جاسك و بندر چابهار مي          

اند به طوري كه تصـور   هاي ساحلي باال آمده هاي دريا ظاهرا به پيروي از امتداد گسل    در اين حوزه كناره   
اي آن در آينـده محتمـل         بروز فعاليتهاي لـرزه   دخالت نيروهاي زمين ساختي را قوت بخشيده و احتمال          

ها   اي به كمك بررسي توزيع انرژي آزاد شده در اثر زمين لرزه             عالوه بر توجه به منطقه بندي لرزه      . است
هاي توزيع زماني و مكاني و تغييرات عمق و همچنين نمـودار سـه بعـدي      وجود نقشه . در منطقه مكران  

 انرژي و نبودهاي لرزه اي
)Seismic Gap(   هايشـان   ، اهميت مناطق مختلف براساس توزيع جمعيت يا اهميـت اقتصـادي سـازه

 .مورد بررسي قرار گرفت
 

 آوريل در شـهر هاوانـا كوبـا        8 الي   5 در تاريخ    2005مقاله فوق در اولين همايش زمين شناسي در سال          
 بصورت شفاهي ارائه شده است
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  ميالدي2001 تا 1964ها در منطقه مكران از  تغييرات انرژي آزاده شده زمين لرزه -1شكل 

 

 
  ميالدي2001 تا 1964 نمودار فراواني زمين لرزه هاي مكران از -2شكل 
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  براساس بزرگي زمين لرزه ها و دوره بازگشتb و a محاسبه ضرايب -3شكل 
 

 
  2001 تا 1965 نمايش عمومي انرژي آزاد شده در منطقه طي سالهاي -4شكل 
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 2001 تا 1900 توزيع زمين لرزه ها در مرز صفحات در سالهاي -5 شكل

 
 
 

 
 2001 تا 1900 توزيع زمين لرزه ها در مرز صفحات در سالهاي -6شكل 
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 جنوب– توزيع عمق كانوني زمين لرزه ها در قرن جاري در امتداد شمال -7شكل 

 

 
 2001 تا 1967 بيشينه بزرگي در هر سال در منطقه از -8شكل 
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