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بررسي لرزه زمين ساخت و جنبش نيرومند زمين در گستره بم با نگرشي 
   بم1382 دي ماه ويژه به زمين لرزه 

 
 اسماعيل فرزانگان

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 

 چكيده
 شهر بم   Mw=6,5  به وقت محلي ،زمين لرزه اي با بزرگي        5:26:26 در ساعت    1382 دي ماه    5سحرگاه روز جمعه    

 نفر از ساكنان اين منطقـه ويرانـي         26000ن بيش از    و روستاهاي پيرامون آن را به لرزه در آورد و باعث كشته شد            
بررسي هاي لرزه خيزي تاريخي و سده بيستم اين منطقه نشان مي دهد كه تـا قبـل   .شهر و ارگ تاريخي بم گرديد 

عليـرغم  .از رويداد زمين لرزه اخير ،شهر بم و مناطق پيرامون آن شاهد رويداد زمين لرزه هاي مخـرب نبـوده انـد                     
مبني بر فعاليت دوباره گسله كواترنر بم در اين زمين لرزه،بررسي داده هاي بدسـت آمـده از پـس                    تصورات اوليه   

لرزه هاي رويداده در منطقه كالنلرزه اي و همچنين جابجايي هاي سـطحي اسـتخراج شـده از داده هـاي تـداخل        
ن كه درست از زير شـهر بـم    نشان داد كه زمين لرزه در اثر فعاليت يك گسله پنها          Envisatسنجي مربوط به رادار     

 دسـتگاه شـتابنگار     27داده هاي شتابنگاري بدست آمده از اين زمين لرزه توسـط            .عبور مي كند بوجود آمده است     
ثبت گرديده كه يكي از مهمترين شتابنگاشتهاي نزديـك بـه چشـمه زمـين لـرزه و گسـل مسـبب آن در ايسـتگاه          

 از ايـن رويـداد نزديـك بـه شـتاب ثقـل زمـين در ايسـتگاه               بيشينه شتاب ثبت شده   .فرمانداري بم ثبت شده است    
اثر جهت پذيري گسل بـر روي نگاشـت ثبـت شـده در ايـن ايسـتگاه كـامالً مشـخص                 .فرمتانداري بم بوده است   

 شتابنگاشت از پسلرزه هاي رويداده در منطقه توسط دستگاههاي شتابنگاري گه پس از رويداد 170افزون بر .است
در اين مقاله ضمن بررسي جنبه هاي لرزه زمـين     .قه نصب شده اند، تاكنون بدست آمده است       زمين لرزه بم در منط    

 .ساختي زمين لرزه بم به مطالعه داده هاي بدست امده از جنبش نيرومند زمين از اين زمينلرزه خواهيم پرداخت
 

  مقدمه-1
 شهر بم و روستاهاي  دقيقه زمين لرزة مخربي26 و 5، در ساعت 1382 دي ماه 5سحرگاه روز جمعه 

اين زمين لرزه در منطقه اي روي داد كه بنا به شواهد تاريخي . پيرامون آن را به تلي از خاك تبديل كرد
اگر چه . و داده هاي دستگاهي در دو هزار سال اخير شاهد رويداد زمين لرزه ويرانگري نبوده است

منتظره بود و ليكن عواملي چند بر اين حجم تخريب در مقياس با بزرگي زمين لرزه بي تناسب و غير 
زمين لرزه در ساعتي اتفاق افتاد كه قريب به اتفاق اهالي در منازل خود . مسئله تاثير بسزايي داشته است
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همچنين نزديكي رو مركز به شهر . در حال استراحت بوده و فرصتي براي گريز از حجم آوار را نيافتند
 ثانيه 9انرژي كل زمين لرزه در مدتي كمتر از % 90اد شدن حدود بم، عمق كم زمين لرزه و همچنين آز

ويژگي ديگر اين رويداد، . باعث افزايش شدت و تراكم خرابيها در محدوده شهر بم و اطراف بوده است
شكستگي گسله پنهاني بوده كه يافته هاي تكميلي نشان دهندة گذر آن از زير شهر بوده و همين پنهان 

اهد ريخت شناسي در سطح زمين عامل عدم شناخت آن تا قبل از اين رويداد بوده بودن و نداشتن شو
كه با توجه به تجربيات قبلي نظير زمين لرزه طبس و سفيدابه سيستان كه هر دو در اثر شكستگي و 
فعاليت گسل هاي پنهان روي داده بودند، توجه بيشتري به شناخت زمين ساخت ايران زمين را ايجاب 

 .مي نمايد
 نفري شهر بم و روستاهاي 142000از جمعيت ) 1383مركز آمار ايران ( نفر 26271در اثر اين رويداد 

 و (NEIC) 5/6بزرگاي گشتاوري اين زمين لرزه . اطراف آن كشته و دهها هزار نفر مجروح گرديدند
ز ركورد اگر چه يافته هاي مركز تحقيقات ا.  كيلومتر توسط همين آژانس گزارش گرديد10عمق آن 

 09/29 درجه طول شرقي و 35/58منحصر به فرد ايستگاه بم و بقيه ايستگاهها نقطــه اي با مختصات 
 . كيلومتر نشان مي دهد7درجه عرض شمالي را به عنوان رو مركز و فاصله كانوني آن را حدود 

ل دارا بودن ويژگي از اين رويداد، شتابنگاشتي در ايستگاه فرمانداري شهر بم به ثبت رسيد كه به دلي
هاي نزديك به چشمه و گسل عامل زمين لرزه از جالبترين نگاشتهاي مجموعه شتابنگاري ايران و دنيا 

 سانتي متر بر مجذور ثانيه بر روي مولفة عمودي و شتابي 970اين نگاشت با بيشينه شتابي معادل . است
 خصوصيات بارز جهت پذيري  بر روي مولفه هاي طولي و عرضي نشان دهندة623 و 783معادل 

 .باشد گسل و اثرات موثر چشمة زمين لرزه نزديك به ايستگاه مي
 27 دقيقه قبل از رويداد اصلي، 53مجموعه اطالعات شتابنگاشتي اين رويداد شامل يك پيش لرزه 

در مجموع شبكه .  پس لرزه در ايستگاههاي مختلف است170نگاشت از زمين لرزه اصلي و 
شور در اين زمين لرزه اطالعات كاربردي و نادري را گردآوري نموده كه از لحاظ شتابنگاري ك

 .مهندسي زلزله و زلزله شناسي مهندسي بسيار با ارزش هستند

  لرزه زمين ساخت و پيشينه لرزه خيزي گستره بم-2

سرزمين ايران در بخشـي از كـره زمـين جـاي دارد كـه از لحـاظ زمـين سـاختي بسـيار پرتكـاپو مـي                            
بازشدگي بستر درياي سرخ و حركت صفحه عربي بسمت شمالشـرق بسـمت فـالت ايـران و در                   .اشدب

نتيجه فشرده شدن پوسته اين فالت در ميان صفحه عربي و صفحه توران باعث فرازش،چين خـوردگي                 
 .،گسل خوردگي ، و در نهايت تجمع انرژي در پوسته و رويداد زمينلرزه هاي ويرانگر شده است
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 اوراسيا است،در اين طول جغرافيـايي       – افغانستان حد نهايي زون برخوردي عربي        – ايران   ناحيه مرزي 
ــدگي اوراســيا      ــامي كوتــاه ش ــاً تم ــرار مــي      –تقريب ــي ايــران ق ــي در درون مرزهــاي سياس  عرب

افغانستان غربي بصورت واقعي بي لرز است و اساساً لبه اوراسيا محسوب            ).Walker&Jackson,2002(گيرد
 Walker&Jackson,2004(. بسمت اقيانوس هند در زون فـرورانش مكـران توسـعه مـي يابـد              مي شود،كه   

 جنـوبي   -اعتقاد دارند كه برش راستبر بين ايران مركزي و افغانستان در واقع بـا يـك گسـلش شـمالي                   )
اگر چه مـدلهاي صـفحه اي       .راستالغز راستبر كه دشت لوت بي لرز را در بر گرفته است،جبران مي شود             

عربي را بـراي بـرآورد مجمـوع تقـارب و           – اوراسيايي و آفريقايي     -تركيبي از حركات آفريقايي   قديمي  
 جنوبي در شرق ايران با مقـاديري نزديـك          -همگرايي صفحات اوراسيا و عربي كه كوتاه شدگي شمالي        

 درجـه شـرقي نشـان مـي داده          60 ميليمتر در سـال در       40 درجه شرقي و     50 ميليمتر در سال در      30به  
  مقـاديرقبلي را بسـيار زيـاد    GPSوليكن مدلهاي جهاني جديد با اندازه گيريهـاي     ).Jackson,1992(تاس

 60 ميليمتر در سـال را بـراي كوتـاه شـدگي در طـول      26فقط حدود ) Sella et al.,2002(دانسته بطوريكه
 25ب   يـك تقـار    GPSنتايج بدست آمـده از يـك شـبكه ناحيـه اي             .درجه شرقي قابل قبول دانسته اند     

همانطور كه اشاره شد بخشي از همگرايي ). Vernant et al.,2004(ميليمتري را در شرق ايران ارائه مي كند
 جنـوبي امتـداد لغـز موجـود در          –بين صفحات عربي و اوراسيا در شرق ايران بوسيله گسلهاي شمالي            

وجـود گسـلهاي    .دار اسـت  ناحيه جبران مي شود كه در اين ميان استان كرمان از جايگاه ويژه اي برخور              
اساسي و لرزه زا در اين استان بهمراه وجود زونهاي پيچيده و ساختار فعال زمين ساختي همگي داللت                  

در عـين حـال گسـتره كالنلـرزه اي بـم در            . بر وجود پهنه هاي فعال زمين ساختي در ايـن اسـتان دارد            
ر شكل گيري زمين سـاخت ناحيـه        مجاورت گسلهاي اساسي و لرزه زايي قرار دارد كه نقش ويژه اي د            

وجود سيستم گسله هاي ناي بند ،گوك در شـمال ،گسـله هـاي سـبزواران ، سروسـتان در                    .داشته است 
از ديدگاه زمين شناسي گستره     . غرب و جنوبغرب و گسل كواترنر بم در شرق مؤيد اين مسئله مي باشد             

 1:250000ساس نقشه زمـين شناسـي   بر ا.كالنلرزه اي بم بخشي از زون زمين شناسي شرق ايران است        
 ليتولوژي مختلف در سازندهاي زمين شناسي ناحيـه مشـاهده           5) 1372سازمان زمين شناسي كشور   (بم  

،سيلتستون و ماسـه سـنگهاي كـواترنري پيشـين          )كواترنري(مي شود كه به ترتيب آبرفتهاي عهد حاضر         
شـهر بـم خـود      .يتهاي دروني هسـتند   ،سنگهاي رسوبي پالئوژن، سنگهاي آتشفشاني ائوسن و گرانوديور       

اين رسوبات جوان شامل سيلت و ماسه زرد تا قهـوه         .توسط سيلت و ماسه دانه ريز فرا گرفته شده است         
اي،شن هاي درشت دانه پهنه هاي سيالبي، ،شن هاي درشت دانه بادزنهاي آبرفتي، و نهشـته هـاي رود                   

اي سيالبي با ضخامت كم تا متوسط قسـمت         شنهاي درشت دانه پهنه ه     .خانه اي درشت دانه مي باشند     
در اين ناحيه گسله بم كه اصلي ترين ساختار تكتونيكي ناحيه           .اعظم ناحيه بم و بروات را پوشانده است       

در نتيجـه   .است ، رسوبات قديمي كواترنر را بر روي رسـوبات جـوانتر در شـرق بـم قـرار داده اسـت                     
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 دادند كه بوسيله سيسـتم آبراهـه در ناحيـه قطـع             رسوبات قديمي كواترنري يك ريخت تپه اي را شكل        
ــزش را بوجــود آورده اســت     ــين لغ ــق مســتعد زم ــالي عمي ــده اســت و كان  Amini Hosseini et(ش

al.,2004.(                 گوك،گسـله  -مهمترين ساختارهاي تكتونيكي ايـن ناحيـه ،عبارتنـد از سـيتم گسـله نـاي بنـد
ن گسله كواترنري به شهر بم محسـوب مـي          جيرفت، گسله ساردوئيه و گسله كواترنري بم كه نزديكتري        

 .شود
 تصـور غالـب   1382 دي مـاه    5مهمترين اين ساختارها ،گسله بم باشد كه در ابتداي رويداد زمين لـرزه              

. پژوهشگران اين بود كه  فعاليت دوباره اين گسل باعث بوجود آمدن ايـن زمـين لـرزه گرديـده اسـت                      
)(Berberian,1976    شـمالغرب،جنوب  - كيلومتر و امتدادشمال65زاي حدود اين گسل راكواترنري با درا– 

وي اعتقاد دارد گسل بم از شمال شمالشرقي        . كيلومتري شرق بم عبور مي كند      4جنوبشرق دانسته كه از     
او زمينلرزه اي را بدون قيـد مشخصـات         .بم آغاز شده و در جنوب به كوههاي جبال بارز ختم مي گردد            

 1382 دي مـاه  5اين گسل بعد از زمين لرزه Berberian,1976).(دهدبه قطعه جنوبي اين گسل نسبت مي   
 از روي اين تصاوير سـه بعـدي ،   . مورد بررسي قرار گرفتASTERبا كمك تحليل تصاوير ماهواره اي     

وي ايـن گسـل را در   .  شمالغرب معرفي گرديـد   - كيلومتر با امتداد  شمال       65طول گسل كواترنري بم       
 ).Fu et al 2004 (يك الگوي نردباني چپ پله در نظر گرفتدو تكه كامالً مشخص با 

قطعه شمالي گسل ،سنگهاي قبل از كواترنري شمال بم را قطع كرده و نهشته هاي كواترنري پسين بـين                   
يك خم گسله كوچك در جنوبشرقي شهر بم وجود دارد كـه        .شهرهاي بم و بروات را جابجا كرده است       

قطعه جنـوبي در نهشـته هـاي آبرفتـي كـواترنري             ).1شكل(ود مشاهده مي ش   ASTERدر شكل دوبعدي  
قطعـه شـمالي    .  بين قطعه شمالي و جنوبي تشخيص داده شـد )STEP OVER(يك نبود.پسين قرار دارد

گسل بم يك پرتگاه مشخص و تند رو به شرق را كه بين شهرهاي بم و بروات كشيده شده است نشان                     
از .تشخيص داده مـي شـود      ) 2شكل( تصوير سه بعدي   خم گسله بخوبي از روي     ).15-3شكل(مي دهد 

نهشته هاي  .لحاظ توپوگرافي تفاوت شاخصي بين توپوگرافي غرب و شرق گسل كواترنر بم وجود دارد             
كواترنري پسين در غرب گسل نمايي از يك شكل تپه ماهوري پيچيده را مشخص مي كند كه بـر روي                    

ين ويژگي زمين ريختـي مشـخص نتيجـه يـك           ا).2شكل(تصاوير سه بعدي بخوبي قابل تشخيص است      
به نظر ميرسـد ايـن گسـل فعـال       .دگرشكلي طوالني مدت انباشته شده در طي كواترنر پسين بوده است            
 .بوسيله گسلشي امتداد لغز با مولفه كوچك شيب لغز حاصل شده است

هـاي  به همين صورت قطعه جنوبي گسل كواترنر بم بصورت يك تنـده گسـلي رو بـه شـرق كـه بادزن                     
 stepنكته قابل توجه در اين تصاوير وجود يـك  .آبرفتي كواترنر را جابجا كرده است مشخص مي گردد

over                  در بين قطعات شمالي و جنوبي گسل است كه بصورت يك برجستگي در روي تصاوير مشـاهده 
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پ پله ناشي از همگرايي و فشرده شدن ناحيه اي در بين گسله هاي چ  step overاين ).2شكل(مي شود 
 .)transpertional(است كه معرف يك ناحيه تركيبي امتداد لغز و فشردگي است

 

 
 تصوير دو بعدي قطعات شمالي و جنوبي گسله بم:1تصوير سه بعدي گسله بم                                      شكل:2            شكل

 
 ذكر اين نكته ضروري است كه در منابع تاريخي، استان كرمان فاقـد داده               در مورد پيشينه لرزه خيزي بم     

كمـا اينكـه اولـين    .هاي تاريخي از زمينلرزه هاي رويداده بخصـوص در قبـل از سـده نـوزدهم اسـت،            
 ميالدي باز مي    1850گزارشات مستند تائيد شده از رويداد زمينلرزه اي مخرب در اين استان به سالهاي               

ه استان كرمان يكي از مناطق مهم تاريخي ايران بوده هيچ شكي وجود نـدارد، آيـا كمبـود                در اينك . گردد
گزارش زمين لرزه ها از اين ناحيه مي تواند بدليل وسـعت زيـاد، پراكنـدگي مراكـز تجمـع جمعيـت ،                       
ويژگيها و شرايط اقليمي و طبيعي ، دور بودن از مراكز سياسي كشور و بر كنـار بـودن از راههـاي مهـم            
تجاري و بازرگاني  باشد، يا اينكه دوره بازگشت طوالني زمين لرزه ها كه بخصوص در مناطق داخلـي                   

براي نمونه گستره طبس را مي توان نام برد كـه در طـول              .فالت ايران وجود دارد عامل اصلي مي باشد         
در آن گـزارش    زمينلـرزه اي    ) 1364بربريان و همكاران     (Ms=7,4 طبس   1357 سده تا زمان زمينلرزه      11

در مورد شهر بم مسئله پيچيده تر از ساير نقاط اين استان است چـرا كـه اگـر از سـاير نقـاط                        .نشده بود 
 سال اخير گزارش شده است و لـيكن         150بخصوص مناطق شمالي اين استان رويداد زمينلرزه هايي در          

ترديد شـهر بـم از قـديمي        بي  .در مورد شهر بم اين مسئله تا قبل از رويداد اخير صدق نمي كرده است              
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ترين شهرهاي استان كرمان محسوب مي شده، وجود ارگ و قلعه دختر در شـمال آن كـه منسـوب بـه                      
 اردشير بابكان است قدمت آن را آشكار مي كند

بررسي بانكهاي اطالعاتي لرزه اي ملي و بين المللي نشان مي دهد كه تا قبل از سده بيستم منطقه بـم و                      
داد زمينلرزه هاي ويرانگر نبوده است ، اگر چه بعيد بـه نظـر مـي رسـد زلزلـه هـاي                      پيرامون شاهد روي  

كوچك و يا متوسط در اين ناحيه ثبت شده باشند ولي چنانچه زمينلرزه نسبتاً بزرگي حتي اگر مركـز آن         
 ذكـر   .در ناحيه كويري باشد بايد در برخي از مناطق جمعيتي به صورت نسبتاً شديد احساس شده باشد                

ن نكته ضروري است كه نه تنها در مورد ناحيه بم و كرمان بلكه در مـورد سـاير نقـاط ايـران تـاكنون        اي
كاتالوگ جامع و منفردي كه تمامي زمين لرزه هاي سده بيستم ايران ، به ويژه زمينلرزه هاي بـا بزرگـي                     

هه شصت مـيالدي    داده هاي ابتدايي سده بيستم حتي تا اوايل د        .كوچك را دربربگيرد تدوين نشده است     
از دقت بااليي در گزارش بزرگي، رو مركز و حتي زمان رويداد برخوردار نبـوده و ايـن امـر مشـكالت                   

آنچه روشـن اسـت بخشـهايي از        .فراواني را در بكارگيري و نتيجه گيري از اين داده ها بدست مي دهد             
 25اف است كه اوج فعاليتش در       استان كرمان در سده اخير بسيار فعال بوده و بارزترين مثال آن دره گلب             

 در آن روي داده است كه شايد بتوان ادعا كرد شـهر             5 زمين لرزه با بزرگي بيش از        5ساله اخير بوده كه     
 .بم تنها در اثر اين رويدادها لرزيده است و ليكن خساراتي را متحمل نگرديده است

 1382 دي ماه 5مشخصات زمين لرزه -3
 سحرگاه روز جمعه پنجم دي      5:26:56 ميالدي مطابق با     2003 دسامبر   26 ثانيه روز    1:56:56در ساعت   

 26000 زمينلرزه اي ويرانگر شهر بم و روستاهاي پيرامون آن را به لرزه در آورد و افـزون بـر                1382ماه  
 را بـي خانمـان      نفر از ساكنان اين منطقه را كشت و بيش از سي هـزار نفـر را مجـروح و هـزاران نفـر                      

مراكز گزارش دهنده زمينلرزه در سراسر دنيا هـيچ پيشـلرزه اي از ايـن رويـداد را                  ).مركز آمار ايران  (كرد
 53يـك پيشـلرزه     )BHRC(ثبت نكرده در حاليكه بر اساس گزارش مركز تحقيقات سـاختمان و مسـكن             

ن محلي تعداد اين پيشـلرزه هـا        دقيقه قبل از رويداد زمينلرزه اصلي در منطقه حادث و بنا به گفته ساكنا             
 .در اين فصل به مشخصات كلي زمينلرزه و گسله مسبب زمينلرزه اشاره مي كنيم.بيش از سه بوده است

 
  رومركز زمين لرزه 3-1

بالفاصله پس از رويداد زمينلرزه اصلي مراكز مختلف اطالع رساني زمينلرزه در سراسـر دنيـا اقـدام بـه                    
رو مركـز ايـن     ) IGTU(موسسه ژئوفيزيك دانشـگاه تهـران       .ت آن نمودند  گزارش اين رويداد و مشخصا    

مركز اطالع رساني زمـين     . شرقي اعالم كرد   48/58 شمالي و    38/29زمينلرزه را در نقطه اي با مختصات        
 شـرقي را    266/58 شـمالي و     010/29نقطه اي بـا مختصـات       )NEIC(لرزه سازمان زمين شناسي آمريكا      
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 را  30/58 و   10/29در حاليكه مركز مديترانـه اي زمينلـرزه در استراسـبورگ            .ردبعنوان رو مركز اعالم ك    
 .بعنوان رومركز اعالم كرد

مركز تحقيقات ساختمان بر اساس نتايج بدست آمده از شـتابنگار بـم و سـاير شـتابنگارهاي مسـتقر در                 
پژوهشگاه بـين   .رد   شرقي را به عنوان مركز اعالم ك       35/58 شمالي و    12/29منطقه نقطه اي با مختصات      

 شـرقي را بـه عنـوان        26/58 درجه شـمالي و      01/29نقطه اي با مختصات     )IIEES(المللي زلزله شناسي    
 و 05/29پژوهشگران ژاپني بر اساس توزيع پسلرزه ها نقطه اي بـا مختصـات   .مركز زمينلرزه اعالم كرد     

ا توجـه بـه اخـتالف زمـاني رسـيد            را به عنوان رو مركز زمينلرزه انتخاب كه به نظر اينجانب ب            365/58
بـه واقعيـت   ) Nakamura et al 2004( بر روي شتابنگاشت بـم مركـز اعـالم شـده توسـط        s وpفازهاي 

 .نزديكتر است
 
  پارامترهاي چشمه زمينلرزه3-2

بـر  .ساز و كار كانوني اين زمين لرزه توسط سازمان زمين شناسي آمريكا و گروه هاروارد بررسي گرديد                
رااز ) Best Double-Couple Solution( ساز و كار بهترين چشمه دوجفتي زمين لرزه USGS حل ،پايه اين

جنـوب جنـوب   -نوع راستالغز كامل اعالم كرده، صفحه ترجيحي گسل ،داراي روند شمال شمال بـاختر  
ايـن سـازمان ژرفـاي      . اعالم شد  5/6بزرگاي گشتاوري اين رويداد     .خاور و شيب تند بسوي باختر است      

 . كيلومتر بدست آورده است14دماتي را به روش برگردان مق
حل تانسور گشتاور لرزه اي انجام شده توسط دانشگاه هاروارد سازوكاري راستالغز با مولفه فشـاري را                 

18108.81Moاين گروه گشتاور لرزه اي      .نشان مي دهد   نيوتن متر را براي اين زمين لرزه برآورد        =∗
 . استMw6,6ادل بزرگي گشتاوري نموده است كه مع

)Yagi 2004( با استفاده از داده هاي دورلرزه اي بدست امده از شبكهIRIS) 16 و بـا اسـتفاده از   ) ايسـتگاه
وي گشـتاور لـرزه اي را       .روش معكوس، پارامترهاي چشمه اين زمينلرزه را به اين شرح استخراج كـرد            

18
 0 108.6M  Maximum(وي بيشـينه لغـزش  . بدست آورد5/6وري را محاسبه و بزرگاي گشتا =∗

slip ( مگا پاسكال برآورد كرد1/6 متر و بيشينه افت تنش را 2/1را . 
 
  گسله مسبب زمين لرزه بم-4

اگر چه در روزهاي ابتدايي پس از رويداد زمين لرزه تصور پژوهشگران به سـوي گسـل كـواترنري بـه                     
ن با بررسي داده هاي بدست آمده از تصـاوير تـداخل سـنجي              عنوان عامل زمين لرزه بم مي رفت وليك       

 و همچنين نتايج استخراج شده از بررسي پسلرزه هاي ثبت شـده از ايـن رويـداد ،ثابـت                    Envisatرادار  
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گرديد كه اين زمين لرزه در اثر فعاليت يك گسله پنهان كه درست از زير شهر بم عبور مي كرده بوجود                     
كـه  (  روزه35 كاهشي با يك فاصله زماني ASARاز يك جفت تصوير ) Talebian et al 2004.(آمده است

خـط پايـه    .اسـتفاده شـد   ) مـي توانسـته پوشـش دهـد        Envisatكمترين فاصله زماني بوده كـه مـاهواره           
)Baseline(             موثر تداخل سنج بدست آمده بوسيله تفاوت موجود با يك تداخل سنج ديگـر كـه از قبـل از

 . همبستگي تداخل سنجها را بررسي نمودندآنها. آمده بود اصالح گرديدرويداد زمين لرزه بدست
در يـك تـداخل    ).فاز و دامنه  (اين همبستگي شامل اندازه گيري شباهت فضايي برگشتي هاي رادار است          

تغيير كنـد،  بـين       SARسنج اگر توزيع اشيا منعكس شده توسط رادار در داخل يك سلول تفكيك شده               
بـا وجـود خـط پايـه بلنـد فضايي،همبسـتگي            .  و همبستگي كاهش پيدا مي كند      دو تصوير گرفته شده     

نشان مي دهد كه شـهر بـم و          ) c-3شكل(اگرچه تصوير منطبق شده     .درتداخل سنجها معموالً باال است    
قسمتي از اين عدم همبستگي  بدليل پوشش گياهي         .بروات داراي درجه خيلي كمي از همبستگي هستند       

از ديگر داليل اين مسئله حجـم تخريـب         . مراكز توليد خرما و صيفي جات است       منطقه است كه يكي از    
در عين حال در مناطقي در شمال و جنوب بم بانـدهاي            .باالي اين دو شهر در طي زمين لرزه بوده است         

كه مشابه رخساره هايي بودند كـه در   )c-3شكل(خطي باريكي از همبستگي هاي بسيار كم مشاهده شد      
 ). Talebian et al.2004( قبلي مويد گسلش سطحي بودندزمين لرزه هاي 

 

 
 

همبسـتگي  )b(تداخل سنج ساخته شده از همان ناحيه بر اسـاس بهتـرين مـدل لغـزش دو گسـل                    ).ASAR)aجزئيات تداخل سنج     : 3شكل
 تداخل سنجي 
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 d(  )Talebian et(توزيـع لغـزش روي گسـل اصـلي امتـدادلغز     )c( ميدهد،رنگ قرمز همبستگي باال و رنگ آبي همبستگي پايين را نشان

al.2004( 
 
رويداد زمـين     بررسي داده هاي ناشي از رويداد پسلرزه ها و نقش آنها در تعيين گسل مسبب   4-1

 لرزه
 

گروه پژوهشگران  .مطالعه پسلرزه هاي زمين لرزه بم توسط دوگروه محقق ژاپني و ايراني صورت گرفت             
 ايسـتگاه تعيـين   5 پسلرزه بصورت اتوماتيك بوسيله استفاده از زمان رسيد امـواج در   8132كانون  ژاپني  
 ثانيه و ميانگين خطا در تعيـين محـل كـانون            44/0 كمتر از    pريشه ميانگين مربعات رسيد امواج      .كردند

ق مـي    غـرب و عمـ     – جنوب ،شـرق     - كيلومتر به ترتيب براي شمال     34/0،  14/0،  17/0پسلرزه ها بين    
توزيع رومركز پسلرزه ها را بر روي تصاوير گرفته شـده توسـط مـاهواره هـاي ناسـا نشـان مـي                       . باشد
بطرز شگفت آوري بيشتر رومركز ها بر روي گسل كواترنري بم قرار نمي گيرند بلكه تمركزآنها در        .دهد

ا در  توزيـع رومركـز هـ     . كيلومتري غرب گسـل كـواترنري بـم مـي باشـد            5/3طول يك خط موازي در      
زاويه شيب توزيع كانون پسلرزه ها تقريباً عمودي است يا در امتـداد             .تقريباً خطي است   N2W-S2Eامتداد

S88W-N88E مقطع عمودي قرار مي گيرند)Nakamura et al 2004(.  
)Tatar et al 2004(         با استفاده از يك شبكه لـرزه نگـاري موقـت داده هـاي بدسـت آمـده از يـك هفتـه 

ايـن  . . پسـلرزه را مـورد تفسـير قـرار دادنـد           500د تجزيه و تحليل قرار داده و بـيش از           برداشت را مور  
 شـمالي و    10/29ايـن زون پيرامـون نقطـه        .نگاشتها يك زون باريك شمالي جنوبي را نمايش مي دهـد          

 شرقي متمركز است كه درست زير شهر بم قرار دارد كه ميتواند ميزان تخريب زياد اين منطقه را                   37/58
 كيلـومتري  30توزيع پسلرزه ها يك زون با روندي شمالي جنوبي را كه از جنوب شهر بم تا               .يه كند توج

بـر اسـاس نتـايج      . كيلومتر گسترده شده است را نشـان مـي دهـد           7شمال شهر بم در پهنه اي به عرض         
 جنوبي و شـيبي عمـودي تشـخيص داده    -بدست آمده از روي پسلرزه ها گسلي فعال با روندي شمالي          

 .ه استشد
 
  داده هاي جنبش نيرومند زمين ناشي از رويداد زمين لرزه-5

يكي از جنبه هاي مهم زمين لرزه بم كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،جنـبش نيرومنـد                     
زمين ناشي از اين رويداد در منطقه بم و پيرامون آن  و تاثير گسلش ميدان نزديك بر روي نگاشت ثبت                     

در اين زمين لـرزه يكـي از مهمتـرين نگاشـتهاي جنـبش      .زمين لرزه در ايستگاه بم مي باشد  شده از اين    
نيرومند زمين در فاصله بسيار نزديكي از گسل مسبب زمين لرزه و كانون آن به ثبت رسيد كه بـا توجـه                   
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اين در  .به اين ويژگي از اهميت بسيار زيادي در زلزله شناسي مهندسي و مهندسي زلزله برخوردار است               
 نگاشت در ايستگاههاي مختلـف اسـتان كرمان،سيسـتان و بلوچسـتان و هرمزگـان بـه ثبـت               27رويداد  
دهها پسلرزه توسط دستگاههاي موجود در منطقه به ثبت رسيد كه برخي از آنها به دليل                ).4شكل  (رسيد

تنهـا  .ده انـد  فاصله زماني نزديك تا لرزه اصلي توسط شبكه هاي لرزه نگاري ملي و بين المللي ثبت نش                
نگاشت موجود از يكي از پيشلرزه هاي روي داده در منطقه توسط دستگاه شتابنگار موجود در بم ثبـت                   

 .گرديد
 
  بررسي شتابنگاشت ثبت شده از پيشلرزه زمين لرزه بم5-1

يكي از مواردي كه در زمين لرزه بم مورد بحث قرار گرفت، وقوع پيشلرزه هايي بود كـه بنـا بـه گفتـه                        
بررسي داده هاي ثبـت     .هالي از چند روز قبل از وقوع زمين لرزه اصلي در ناحيه اتفاق افتاده بودند              هاي ا 

شده از شبكه هاي لرزه نگاري ملي و بين المللي نشان مي دهد كه تا قبل از رويداد زمـين لـرزه اصـلي                        
ر مسـتقر در    امـا وجـود دسـتگاه شـتابنگا       .بم، هيچ پيشلرزه اي توسط اين شبكه ها ثبـت نگرديـده بـود             

 دقيقه قبـل از رويـداد زمينلـرزه         53درست  .فرمانداري بم در اينجا كمك شاياني به حل اين مسئله نمود          
اصلي پيشلرزه اي توسط دستگاه شتابنگار بم ثبت گرديد كه تنها مدرك محكم رويداد پيشلرزه هـا قبـل       

سـتگاه شـتابنگار بـم ماننـد     الزم به ذكر است كه آستانه تحريك د.از حادث شدن زمين لرزه اصلي است 
 ثقل زمين تنظيم شـده بـود و ايـن بـدان             01/0ساير دستگاههاي شبكه شتابنگاري كشور بر روي شتاب         

معني است كه اگر رويدادي نيز در منطقه قبل از زمين لرزه اصلي رخ داده باشد و شتاب ناشي از آن بـه      
بنابر اين عدم ثبت پيشلرزه اي غير از آنچـه          .اين آستانه تحريك نرسيده باشد اين رويداد ثبت نمي گردد         

اما پيشلرزه ثبت شـده داراي بيشـينه شـتابي برابـر بـا              .كه ثبت شده است دليلي برعدم رويداد نمي باشد        
شـتاب تصـحيح    ( برروي مولفه عمودي بوده اسـت      08/0 شتاب ثقل زمين بر روي مولفه افقي و          017/0
 ).نشده

  اصلي داده هاي ثبت شده از زمين لرزه-5-2
 دستگاه شتابنگار در استانهاي كرمان، سيسـتان و بلوچسـتان و هرمزگـان              27زمين لرزه اصلي بم توسط      

 ثقل زمين تنظـيم و همگـي داراي         01/0آستانه تحريك تمامي اين دستگاهها بر روي شتاب         .ثبت گرديد 
 300رزه بم در شعاع درهنگام رويداد زمين ل. ثانيه بودندPre-Event Memory(15(حافظه پيش از رويداد 

 دستگاه شتابنگار ديجيتال نصب بوده،دورترين ايستگاهي كه اين زمين لرزه           78كيلومتري شهر بم ،تعداد     
 كيلـومتري از رومركـز زمينلـرزه بـوده و نزديكتـرين ايسـتگاه ،              289را ثبت كرده ايستگاه راوردرفاصله      

رت آباد در استان سيسـتان و بلوچسـتان در   ايستگاه نص.دستگاه مستقر در فرمانداري شهر بم بوده است         
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 كيلـومتري تكـان اصـلي       236 كيلومتري و ايستگاه حسن لنگي دراستان هرمزگان در فاصله           181فاصله  
زمين لرزه را ثبت كرده اند كه براي زمين لرزه با اين بزرگي و با اين آستانه تحريك دستگاهي،از نكـات      

 ).9-4كلش(جالب توجه در اين زمين لرزه مي باشند
زاويه مولفه طـولي    .تكان اصلي زمين لرزه توسط شتابنگار فرمانداري بم به طور كامل ثبت گرديده است             

مولفـه طـولي    . درجـه بـوده اسـت      T (8( درجه و زاويه مولفه عرضي       278نسبت به شمال    ) L(دستگاه  
تگاه تقريبـاً   و مولفـه عرضـي دسـ      .غربي و در جهت مولفه نرمال گسل بوده اسـت         -دستگاه تقريباً شرقي  

بيشينه شتاب ثبت شده بر روي مولفه طـولي         .جنوبي و در جهت مولفه موازي گسل بوده است        –شمالي  
بـوده  g988/0وبر روي مولفه قـائم دسـتگاه        g636/0وبر روي مولفه عرضي دستگاه      g799/0دستگاه بم   

ار بـم ثبـت     ركورد اصلي كه توسط دستگاه شـتابنگ      ).همگي مقادير بصورت تصحيح نشده هستند     (است  
لذا پسلرزه هـايي نيـز كـه در         ) ثانيه 32حدود  (شده ،بدليل اينكه داراي حافظه پس از رويداد بااليي بوده         

فاصله كمي از زمين لرزه اصلي روي داده بودند در خود جاي داده است، لذا طول كلي ركورد به بـيش                     
ر بـم در دقـايق اوليـه رويـداد      ثانيه مي رسد كه در عين حال نشان دهنده لرزش بسيار زياد شـه        190از  

 . زمين لرزه است
 

 
 نقشه ايستگاههاي ثبت كننده زمين لرزه اصلي  :4شكل 
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  بررسي ويژگيهاي شتابنگاشت ثبت شده در شهر بم-5-3
ان  بم، شتابنگاشت ثبت شده در سـاختم       1382 دي ماه    5 شتابنگاشت ثبت شده از زمين لرزه        27از ميان   

فرمانداري بم به لحاظ اينكه نزديكترين ايستگاه به كانون و گسل مسبب زمـين لـرزه بـوده و بيشـترين                      
بيشينه شـتاب ثبـت     .مقادير شتاب در اين ايستگاه به ثبت رسيده است از اهميت باالتري برخوردار است             

 مجموعه شتابنگاري  بر روي مولفه قائم بوده است كه اين شتاب در 1gشده در اين ايستگاه نزديك به 
 زنجيران فارس ثبت شده كه آن رويداد از لحاظ اهميت لرزه            1373كشور ايران تنها يكبار در زمين لرزه        

اين شتابنگاشـت  .اي و دامنه خسارات در مرتبه بسيار پايين تري نسبت به زمين لرزه بم قرار داشته است     
شتاب، سـرعت،جابجايي و طيفهـاي پاسـخ و     هرتز پردازش و تاريخچه زماني     33-1/0با فيلتر باندگذر    

بيشينه شتاب تصحيح شده در اين نگاشـت بـر روي مولفـه قـائم و برابـر بـا                    .فوريه آن استخراج گرديد   
عمود بر امتـداد گسـل و       ( ساتيمتر بر مجذور ثانيه و بيشينه سرعت بر روي مولفه طولي دستگاه            95/979

 متر بر ثانيه و بيشينه جابجـايي نيـز بـر روي همـين                سانتي 51/123برابر با   )در جهت مولفه نرمال گسل    
اولين ويژگي بارز اين شتابنگاشت چيرگي بيشينه شتاب قائم ثبـت           . سانتي متر بوده است    26/34مولفه و   

اگر چه در مهندسي زلزلـه بـه شـتابهاي قـائم توجـه              .شده به شتاب ثبت شده در مولفه هاي افقي است         
ددودر كاربردهاي مهندسي اغلب فرض مي شد كه شتاب بيشـينه           كمتري نسبت به شتابهاي افقي مي گر      
اما با افزايش داده هاي شتابنگاشـتي نزديـك بـه گسـل و چشـمه                .قائم دو سوم شتاب بيشينه افقي است      

زمين لرزه مشاهده شده است كه در بعضي موارد اين نسبت بين شتاب قائم به افقي نـه تنهـا از نسـبت                       
در ).Kramer1996( برخي از موارد اين نسبت به بيش از يك نيزمي رسـد  معمول تبعيت نمي كند بلكه در     

 . مورد زمين لرزه بم نيز اين نسبت بيش از يك مي باشد
يكي از ويژگيهاي مهم شتابنگاشت ثبت شده در بم مشاهده پالسهاي با پريود بلند كه بفاصله بسيار كمي          

لفـه طـولي شتابنگاشـت كـه تقريبـاً در جهـت       بر روي مو.  بر روي شتابنگاشت بم، است     pاز آغاز فاز    
 غربي و در امتداد مولفه نرمال گسل مسبب زمـين لـرزه مـي باشـدمقادير سـرعت و جابجـايي                      -شرقي

نزديك به دو برابر مقادير ثبت شده در جهت عرضي شتابنگاشت كه تقريباً هم امتداد  با مولفـه مـوازي                     
 جهت پـذيري پيشـرونده  گسـل در امتـداد نرمـال        اين مسئله بدليل وجود پديده    .گسل است ،مي باشد     

اين پديـده همچنـين بـر       .گسل مسبب زمين لرزه كه همان مولفه طولي دستگاه شتابنگار است، مي باشد            
روي طيف هاي پاسخ محاسبه شده براي مولفه هـاي طـولي و عرضـي شتابنگاشـت بـم مشـاهده مـي                       

 ) .5شكل(شود
 



 
 
 

 و جنبش نيرومند زمين در گستره بمبررسي لرزه زمين ساخت 
 

 494

 
 )پايين(و مقايسه طيفهاي مربوط)باال(گسل شتابنگاشت بم) راست(و موازي) چپ(مقايسه بين مولفه هاي نرمال:   5شكل 

 

  داده هاي جنبش نيرومند زمين مربوط به پسلرزه ها-5-4
دسـتگاه شـتابنگار شـهر بـم تـا          . بم با پسلرزه هاي متعددي همراه بوده است        1382 دي ماه    5زمين لرزه   

 رويداد را ثبـت  9فعال بوده و تا زمان پر شدن حافظه،      )وقت بين المللي  ( دسامبر 26 روز   2:20:21ساعت  
 ثانيه ،تعدادي پسـلرزه     32بدليل داشتن پارامتر حافظه پس از رويداد در اين دستگاه به مقدار             .كرده است 

 كه متعاقب زمين لرزه اصلي در منطقه اتفاق افتادند بر روي شتابنگاشت اصلي ثبـت شـده و بررسـيهاي                   
 پسلرزه در فاصله كمتر از از دو دقيقه از زمـين لـرزه اصـلي اتفـاق                  9نگارتده نشان مي دهد كه حداقل       

با توجه بـه  .  پسلرزه ديگر نيز ثبت كرده است   9دستگاه شتابنگار بم تا زمان پرشدن حافظه آن         .افتاده اند 
اه موقـت در محـل    ساعت پـس از زمـين لـرزه اولـين دسـتگ       30پرشدن حافظه دستگاه و اينكه حداقل       

در اين فاصله زماني هـيچ پسـلرزه        .ساختمان مسكن و شهر سازي كه نسبتاً سالم مانده بود نصب گرديد           
 در منطقـه بوقـوع      3/5 پسلرزه اي بـا بزرگـي        26/12/2003در تاريخ   .اي توسط دستگاه بم ثبت نگرديد     

 سانتي متر بر مجذور ثانيـه  19ادل  پيوست كه ايستگاه شتابنگاري ابارق اين رويداد را با بيشينه شتابي مع           
 وقت بين المللي همـان روز ،ايسـتگاه ابـارق و            14:8:22در ساعت   .بر روي مولفه افقي ثبت كرده است      

بيشـينه شـتاب ايـن رويـداد در         . را ثبـت كـرده انـد       6/4محمد آباد نگاشتي از پسلرزه ديگري با بزرگي         
 سانتي متـر بـر مجـذور    16و در ايستگاه محمد آباد  سانتي متر بر مجذور ثانيه    19ايستگاه ابارق نزديك    

نكته ضروري در اين زمين عدم ثبت رويداد اولـي در ايسـتگاه محمـد آبـاد مسـكون و                    .ثانيه بوده است  
همچنين شتاب بيشتر پسلرزه دوم در ايستگاه ابارق بوده اسـت كـه نشـاندهنده نزديـك بـودن رومركـز          

وز پس از زمـين لـرزه بمنظـور پوشـش بهتـر پسـلرزه هـاي                 چند ر . پسلرزه اول به ايستگاه ابارق است     
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 دستگاه شتابنگار در روستاهاي پشت رود، بروات، خواجه عسگر، ميچ و قطب آباد              5رويداده در منطقه    
اين دستگاهها همچنان در منطقه كالنلرزه اي زمين لرزه بم نصب بـوده و بـر                .نصب و راه اندازي شدند    

 شبكه شتابنگاري كشور برخي از اين ايسـتگاهها تـا پايـان خـرداد               اساس آخرين اطالعات ثبت شده در     
يكي ديگر از ويژگي هاي مشاهده شده        . همچنان پسلرزه هايي از زمين لرزه بم را ثبت مي كردند           1384

در برخي از نگاشتهاي ثبت شده از پسلرز هاي رويداده در ايستگاه بم چيرگي بيشـينه شـتاب قـائم بـر                      
 مشاهده مـي    27/12/2003ه اين مورد به وضوح در دو نگاشت ثبت شده در روز             ك.ساير مولفه ها است   

بررسي آماري شتابنگاشتهاي ثبت شده كه بعد از دستگاههاي مستقر در شـهر بـم بيشـترين تعـداد                   .شود
ثبت شده و كمترين آنها توسـط ايسـتگاههاي         )  نگاشت 47(پسلرز ها توسط دستگاه شتابنگار پشت رود      

اين مسئله با توجه به موقعيت اين دو ايسـتگاه  .ثبت شده است ) نگاشت 4( اد و ميچ    شتابنگاري قطب آب  
كه در جنوب رومركز زمين لرزه قرارداشته و در عين حال ايستگاه پشت رود كه در شمال رومركز و در                    
جهت شكستگي گسل واقع بوده داللت بر گسترش شكستگي به سمت شمال و فعاليت بيشتر لـرزه اي                  

 .در اين ناحيه بوده استگسل مسبب 
 نتيجه گيري  -6
 بررسي پيشينه لرزه خيزي تاريخي و سده اخير در گستره بم نشاندهنده عدم گزارش زمين لرزه هـاي                   -

 .مخرب در مدت زمان بسيار طوالني است
 وجود گسله هاي لرزه زا و فعالي نظير گسـله بـم ،گسـله گوك،گسـله سبزواران،گسـله سـاردوئيه و                      -

ين لرزه هايي با بزرگي نسبتاً باال بر روي برخي از اين گسله ها ،نشاندهنده فعاليت لرزه زمين                  رويداد زم 
ساختي اين پهنه از كشور در اثر حركت صفحه عربي به سمت ايران و جبران بخشي از كوتاه شـد گـي                      

راي اين منطقه پوسته در امتداد اين گسله هاي طويل و جنبا است كه مي تواند در آينده خطر بالقوه اي ب               
 .از كشور باشد

 بم نه در اثر فعاليت گسله كواترنر بم كه از بين شـهر هـاي بـم و بـروات                     1382 دي ماه    5 زمين لرزه    -
عبور مي كند، بلكه در اثر فعاليت يك گسله پنهان امتداد لغز كه شكستگي آن از جنوب شهر بم آغـاز و              

 . اي در اين منطقه  است،روي داده استاز ميان اين شهر عبور كرده و باعث تخريب گسترده
 دي مـاه در  5 داده هاي بدست آمده از يك شبكه متراكم لرزه نگاري كه بعـد از رويـداد زمـين لـرزه                   -

گستره كالنلرزه اي بم بمنظور ثبت پسلرزه هـاي متعاقـب رويـداد زمـين لـرزه اصـلي نصـب گرديـده                       
مطالعه صورت گرفتـه بـر روي ايـن         .ه بوده است    بودند،نشاندهنده رويداد پسلرزه ها ي زيادي در منطق       

 5/3 كيلـومتر در  20جنـوبي بـا طـولي حـدود     –پسلرزه ها نشاندهنده روند توزيع خطي تقريباً شـمالي        
بر اين اساس و با توجه به عدم انطباق اين توزيع با گسـله              .كيلومتري غرب گسل كواترنري بم مي باشد      
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 گسله مسبب معرفي گرديد و بر اسـاس نتـايج بدسـت آمـده               كواترنر بم ،گسله جديد ارگ بم به عنوان       
 تعيين و عمق اين رويداد كمتـر از         365/58 و 050/29رومركز زمين لرزه اصلي در نقطه اي با مختصات          

 . كيلومتر مي باشد7
 به موازات تفسير نتايج بدست آمده از پسلرزه ها، نتـايج حاصـل از داده هـاي تـداخل سـنجي رادار                       -

 نشاندهنده وجود مناطقي با همبستگي بسيار پايين در جنوب شهر بم و بين شهر هـاي                 Envisatماهواره  
بم و بروات مي باشد كه با بررسي هاي صحرايي شكستگي هـاي مشخصـي از گسـله مسـبب در ايـن                       

 .مناطق شناسايي گرديد كه با تاييد نتايج پسلرزه ها توام شد
ثبت شتابنگاشتهاي منحصر بفرد از اين رويداد در فاصـله           بم،   1382 دي ماه    5 ويژگي بارز زمين لرزه      -

بيشينه شـتاب ثبـت شـده از ايـن         . بسيار كمي از گسله مسبب زمين لرزه و چشمه زمين لرزه بوده است            
 بر روي مولفه عمودي رسيد،در عين حال بيشينه سرعت و جابجايي اين نگاشـت               1gرويداد به نزديك    

 شتابنگاشت حاصل   27از اين زمين لرزه     .مشاهده مي شود    ) غربي–شرقي  (بر روي مولفه طولي دستگاه      
مقـادير  . كيلومتري از كانون زمين لرزه بوده اسـت        290كه دورترين آنها از ايستگاه راور در فاصله حدود        

استخراج شده از شتابنگاشت ثبت شده در ايستگاه بم اثر مشخص جهت پذيري گسل را بر روي مولفه                  
محاســبه مــدت دوام ايــن .بخــوبي نشــان مــي دهــد)لفــه نرمــال گســل مو( غربــي دســتگاه–شــرقي 

اگرچه داللت بر زمان كوتاه آن دارد وليكن دامنه هاي با پريود بلند حدود              ) ثانيه 10 تا   7بين  (شتابنگاشت
 ثانيه در جهت نرمال گسل و جهت قائم باعث تخريب بسيار گسترده در مناطق شمال و شمالشـرقي               10

 .شهر بم شده است
سي شتابنگاشتهاي ثبت شده از پسلرزه هاي رويداده نشان مي دهد كه بيشترين تعـداد ثبـت شـده                    برر-

توسط دستگاههايي بوده كه در شمال رومركز قرار داشته و دستگاههايي واقع در جنوب گسل كمتـرين                 
 .پسلرزه ها را ثبت كردند كه خود نشاندهنده فعاليت باالي قطعه شمالي گسل است
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On Friday 26 Dec 2003, an earthquake having moment magnitude 6,5 happened in Bam city and 

neighbors villages, which resulted to the deaths of more than 26000 of inhabitants in this area and 

destroyed historical monuments of this city. 
Reviewing related historical and recent seismicity of this region demonstrate that before recent 
destructive earthquake in this region, there was not recorded any similar destructive natural event in 
Bam area, However ,studies show that Kerman province has a high potential for destructive 
earthquakes due to existence of important and seismogenic faults  such as Nayband-
Gowk,Sabzewaran,Bam,…… 
Despite initials ideas regarding reactivation of Bam quaternary fault in this recent earthquake, but 
analyzing aftershock data as well as surface displacements, resulting from interferometry data of 
Envisat radar proved that mentioned earthquake happened because of a hidden fault, routing exactly 
under the Bam city. 
Collected strong ground motion data recorded by 27 accelerographs, which one of the most important 

near fault accelerograms was recorded in the Bam Governor station. The maximum recorded 
acceleration of this event was near 1g in the mentioned station .The effect of fault directivity on the 

accelerogram was obviously clear in this station .Till now ,more than 170 accelerograms from 

aftershock in the region were recorded by installed temporary accelerographs after Bam earthquake. 
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