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 چکیده

کمربند چین خورده زاگرس در جنوب غرب ایران یک مرز زمین ساختی همگرا می باشد، که محل برخورد دو 

منطقه مورد مطالعه در جنوب خاوري کمر بند چین خورده زاگرس قرار  .صفحه ایران و  عربستان را مشخص میکند

ختارهاي زمین شناسی مهم در منطقه وجود گنبد هاي نمکی یکی از سا .از مناطق زلزله خیز ایران می باشدو  دارد

با استفاده از . می تواند نتیجه فعالیت این گنبد ها باشد 5که تعدادي از زمین لرزه هاي کوچک با بزرگی کمتر از  است

ون در محدوده گسل کازرساختاري زاگرس میالدي و تهیه نقشه  2015تا 1900زمین لرزه هاي دستگاهی بین سالهاي 

نقش گنبد هاي  را سنجیده و هاي نمکی منطقهارتباط رومرکز زمین لرزه ها با گنبد، میناب به کمک نرم افزارها -

عمق  زمین لرزه  با توجه به فراوانی و. گرفتنمکی در لرزه خیزي این بخش از زاگرس چین خورده را مورد بررسی قرار 

  . مشخص گردیددر زاگرس گنبدهاي نمکی  نقش لرزه خیزي ،هاي واقع بر روي گنبد هاي نمکی

  

  ، دیاپیریسم، زمین لرزه، لرزه خیزيچین خورده گنبد نمکی ،زاگرس :کلیدي هاي واژه
  

  Abstract  
Zagros Fold Belt in the South West of Iran are converging tectonic boundary, which defines 

the location of two Iranian and Arabian plates. The study area is located in the southeast of the 
Zagros Folded Belt of Iran's seismic regions. One of the important geological structures in the 
area of the salt dome has a number of small earthquakes with a magnitude of less than 5 can be 
the result of the activities of the Dome. These domes. Using the device earthquakes between 
1900 and 2015, and mapping Zagros fault in the range of Kazeroon-Minab software, associated 
with salt domes region measured the earthquake epicenter and the seismicity salt domes in this 
section the folded Zagros was investigated. Due to the frequency and depth of earthquakes 
located on a salt dome, the seismicity was found in the Zagros salt domes. 
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  مقدمه    1

خورده زاگرس مجاور ناحیه ساحلی خلیج فارس قرار  چین - گستره مورد مطالعه در جنوب شرقی کمربند رورانده

اي ناشی از همگرایی صفحه عربی موید تکتونیک فعال در این ناحیه  در منطقه نامبرده، رویدادهاي متعدد لرزه. دارد

هاي نمکی بر پیچیدگی تحوالت  هرمز و فراوانی گنبد هاي جدا کننده تبخیري مانند افق نمک وجود الیه. است

 و وجود الیه) کیلومتر 10بیش از (سنگ توسط توالی ضخیم رسوبی  پوشیده شدن پی. ژئودینامیکی منطقه افزوده است

ارتباط . اي از ابهام قرار داده است سنگ را در هاله ساختاري پی - هاي مختلف ماهیت هندسی هاي تبخیري در افق

سنگ و تاثیرپذیري آنها از رژیم تکتونیکی منطقه از  دگی سطحی گنبدهاي نمکی با روند گسلها و مورفولوژي پیپراکن

گنبد در منطقه شمال خاوري بندرعباس تا باختر  105تعداد حدود . است سوالهاي اساسی در منطقه مورد مطالعه

و اکثر قریب به اتفاق گنبدهاي نمکی در رابطه  کیلومتر مربع پراکندگی دارد 100000کازرون و در سطحی به مساحت 

از زمین لرزه ها در منطقه گسلش  توجه به اینکه بسیاري با و با تاقدیس هاي کوچک و بزرگ منطقه زاگرس می باشد

  .می توان نقش گنبد هاي نمکی را در لرزه خیزي منطقه موثر دانست سطحی ندارند
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  روش تحقیق    2

تحلیل زمین لرزه هاي دستگاهی  تجزیه و ،نمکی در لرزه خیزي زاگرس چین خوردهجهت بررسی نقش گنبدهاي 

طول وعرض  دراین مطالعه اطالعات مربوط به تاریخ، .باشدگنبدهاي نمکی میبا ها رومرکز زمین لرزهارتباط توجه به و 

مورد بررسی قرار  2015تا  1900سالهاي ریشتر  5 - 1با بزرگی  هاي دستگاهی عمق و بزرگی زمین لرزه جغرافیایی،

هاي پایه زمین شناسی نقشه). 1شکل(آنها با استفاده از روابط تجربی یکسان سازي گردید  Msو بزرگی  گرفت

 زمین شناسی با مقیاس نقشه هايساختاري شامل گسله هاي اصلی و گنبد هاي نمکی منطقه نیز با استفاده از 

با دسته بندي رومرکز . شافات معدنی کشور تهیه و رقومی گردیدو اکت زمین شناسیسازمان  100000 و 250000

  .مربوطه تحلیل ها انجام گرفت بر روي نقشه رقومی به کمک نرم افزارآنها قرار دادن  و زمین لرزه ها

    
Ms = 1.0724Mb – 0.7528  Ms = 0.7908Ml + 1.155  

  .یکسان سازي انواع بزرگی زلزله ها به روش رگرسیون:  1شکل

  

  بحث    3

ولی در این مطالعه براي بررسی دقیق تر زمین  زمین لرزه هاي ناشی از گنبدهاي نمکی کوچک وکم عمق هستند

زمین لرزه هاي این بازه را دسته بندي براي تحقق این اهدف ابتدا  .گرفت را مورد مطالعه قرار 5تا 1لرزه هاي با بزرگی 

به تجزیه   قرار داده و گنبدهاي حاوي  ساختاري نقشهبه عمق آنها بر روي نموده و رومرکز آنها با داده هاي مربوط 

  :پرداخته شدوتحلیل یافته ها 

بیشترین فراوانی در ناحیه شمال . دهد می نشان را Ms < 1>2نقشه فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی ، 2 شکل

فت می گردد، این زمین لرزه ها ارتباط چنانچه از نقشه مزبور دریا .دیده میشود) شمال غرب گسل رازك (غرب 

در و گسل کره بس و غرب گسل سبز پوشان و در شرق  2از شکل Aتنها در ناحیه . ندارندبا گنبدهاي نمکی  چندانی 

مربوط به  که احتماالدیده می شود  ) 5.5 و5 (عمق کانونی کم  با یمجاورت برخی از گنبد هاي نمکی زمین لرزه های

  .استمکی حرکت گنبد هاي ن

این زمین لرزه ها ارتباط بیشتري با  .دهد را نشان می Ms < 2>3نقشه فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی  ،3شکل 

زمین  .دهند بیشترین فراوانی را نشان میمنطقه  جنوب شرق و مرکز در قسمت شمال غرب، گنبد هاي نمکی داشته و

، )4شکل( Aبراي مثال در چهارچوب . دیده می شوند A,B,C,D هاي چهارچوبلرزهاي مرتبط با گنبد نمکی در 

به ترتیب مسبب گسل قیر و مجاورت گسل کازرون ، کره بس گسل امتدادلغز گنبد نمکی هاي قرار گرفته در امتداد

هستند واز عمق کانونی کمتري آن  بر روي گنبد نمکی یا مجاور هازمین لرزه  این. ایجاد این نوع زمین لرزه ها هستند

ي اه فراوانی زمین لرزه،  Eچهارچوبدر یا گنبد هاي نمکی غرب گسل میناب ،  Dیا در چهارچوب  .رخوردارندب

عمق کانونی زمین لرز هاي واقع برگنبد نمکی هرمز .بندر عباس بیشتر است در جزیره قشم و مرتبط با گنبد هاي نمکی

درنزدیکی سه . ماال به دلیل حرکت گنبد نمکی باشدو الرك وقشم کم در  نتیجه علت زمین  لرزه هاي این  بخش احت

ناودیس هاي تحرکات مشاهده میشود که علت ان را می توان به  8و4.4گنبد نمکی جزیره قشم دوزمین لرزه باعمق

  .اي نسبت داد حاشیه
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در  ms< 1>2فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی  : 2شکل 

  .گستره مورد مطالعه

را در  MS< 2>3لرزه هاي با بزرگی فراوانی زمین:  3شکل

  .گستره مورد مطا لعه

  
سمت (و در مجاورت گنبدهاي نمکی ) سمت چپ( 2شکل  Aرا در محدوده  MS< 2>3فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی : 4شکل 

  .)راست

در  MS< 3 >4فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی  : 5شکل 

  .گستره مورد مطالعه

در  MS< 4 >5راوانی زمین لرزه هاي با بزرگی ف : 6شکل 

  .گستره مورد مطالعه

  

بیشترین فراوانی در ناحیه شمال  .دهد را نشان می Ms < 3>4نقشه فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی ، 5شکل
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هاي  در ضمن  کانون سطحی بسیاري از زمین لرزه ها بر گنبد.شرق منطقه مورد مطالعه واقع شده است مرکز و ،غرب

گنبد هاي نمکی در امتداد گسل هاي  از نقشه فوق الذکر،  Aبراي مثال، در چهارچوب  .نمکی منطقه منطبق است

  .زمین لرزه ها باشداین نوع کره بس می تواند علت وقوع  گسل امتداد لغز وامتداد لغز قیر 

ها در شمال  زمین لرزهاین اوانی فر .دهد را نشان می Ms < 4>5 نقشه فراوانی زمین لرزه هاي با بزرگی، 6شکل

  .سیاري از زمین لرزه ها بر گنبده نمکی منطبق استکانون سطحی ب.جنوب شرق بیشتراست  جنوب و ،مرکز ،غرب

سه گنبد نمکی  Bودر چهارچوب گسل امتداد لغز قیر و مجاورت گسل کازرون گنبدهاي نمکی  ،Aدر چهارچوب 

  .ین لرزه ها هستندمسبب این نوع زمدر امتداد گسل پیوسته 
  

  نتیجه گیري    4

و همچنین  2015تا  1900زلزله کم عمق از سال  2000مراکز سطحی زلزله ها با رسم کانون سطحی حدود  زیعتو

  :در نظر گرفتن عمق گنبدهاي نمکی و حرکات دیاپیریسم نتایج زیر حاصل گردید

نشان می دهد که این  اي کازرون تا میناب،حدفاصل گسل هعدم مطابقت بین مراکز سطحی زلزله و گسلها در 

می توانند هاي زیر سطحی که بطور قطعی شناسایی شده اند  گسل. عامل زمین لرزه در گذشته نیستند تنها گسلها 

نهایی که بزرگاي آمتمرکز شده اند و  یدر گنبد هاي نمک 5 بزرگیزلزله هاي با اما . باشندعامل تولید زمین لرزه ها 

اکثر زمین لرزه ها داراي عمق . گسلهاي امتداد لغز را تایید می کننددر امتداد دارند داراي یگ روند مجزا  و  5بیشتر از 

کیلومتر می باشند که نشان دهنده کم عمق بودن زمین لرزه ها بوده و اینکه زمین لرزه ها بیشتر  50تا  10بین 

کی برونزددارد، زمین لرزه هاي واقع بر  گنبد هاي  نمکی پنج گنبد نم در طول گسل کره بس.درپوسته اتفاق می افتند

 زمین .از عمق کانونی کمی برخوردارند بنابراین میتوان حرکت گنبد هاي نمکی رادر لرزه خیزي منطقه موثر دانست

سبز پوشان گسل قیر مشاهده می  کره بس، بیشتر در شمال غرب گسل کازرون،ي مرتبط با گنبدهاي نمکی، لرزه ها

در حد فاصل بین گسل رازك وگسل پیوسته تعداد زیادي گنبد نمکی وجود دارد  که زمین لرزه هاي با همچنین . شود

ناودیس حاشیه اي حرکات عمق کانونی کم در اطراف گنبد مشاهده میشود و میتواند در نتیجه گسلش هاي ناشی از 

  .ها باشدگنبد

که منجر به  ایجاد گسله یا فعالیت گسل هاي بالعکس کی و با توجه به ارتباط بین حرکت گسل در حرکت گنبد نم

می توان نتیجه گرفت که بیشتر زمین لرزه هاي کوچک  ،چین خوردگی یا انحراف محور چین ها میشود و قدیمی

بنابر این نقش گنبدهاي نمکی را نمی توان  .متاثر از گنبدهاي نمکی وگسله هاي پنهان  و تاثیر متقابل انهاست منطقه

  .ر لرزه خیزي منطقه مورد مطالعه نادیده گرفتد
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