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 چكیده 

خیزی تا به امروز  لرزه   شدگی بین لوت و ايران مرکزی است.بم به دلیل حرکت راستگرد و کوتاه  2003لرزه سال  زمین

بیانگر اين حرکت بین دشت لوت و ايران مرکزی است. تا  در منطقه،    6زهای بزرگتر الرزهادامه داشته و همچنان زمین

لرزه بم، در اين منطقه شاهد  خیزی قابل توجهی نداشته است اما پس از وقوع زمینلرزه، گسل بم لرزهقبل از اين زمین

ن است آدهنده  بم بوده است که نشانها روی بخش شمالی و جنوبی گسل  لرزهايم و تمرکز زمینخیزی بااليی بودهلرزه

  5لرزه  های بزرگ ديگری را نیز دارد. هرچند گسیختگی ناشی از زمینلرزهکه اين گسل فعال بوده و پتانسیل وقوع زمین

نتايج اين مطالعه بخش شمالی و جنوبی گسل    کیلومتر عمق زمین بوده اما باتوجه به  2- 10بم در محدوده  1382دی ماه  

های در  لرزهزمینتاکنون، فعالیت چشمگیری داشته و حتی شاهد    1382دی ماه    5  لرزهزمینبم در بازه زمانی پس از  

که اين دو مورد بیانگر فعال بودن تمامی طول گسل    ايم بودهبم    1382دی ماه    5  لرزهزمین اق بیشتری نسبت به  اعم

 .های بزرگتری را نیز داردلرزهکه توانايی وقوع زمین کیلومتر است  8تر از حتی دراعماق پايین
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Seismic Trend of The Bam Region Since the Earthquake of 2003/12/26 

 
3 Mehdi Aghajani, 2 Hossein Ahmadi, 1 Hamid Khosravi 

 

1Research Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, hamidkhosravi@ut.ac.ir 
2 Research Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Hossein.ahmadi1@ut.ac.ir 

3 Research Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Mahdy.aghajani@ut.ac.ir 

 

Abstract 

The 2003 Bam earthquake is due to the right-lateral movement and shortening between Lut block 

and central Iran. The seismicity of the Bam region increased after the 2003 earthquake and has 

continued to this day. Earthquakes that happened with magnitude bigger than 6 indicate 

movement between the Lut block and central Iran. Before the Bam earthquake, the Bam fault did 

not have significant seismicity, but after the Bam earthquake, there was high seismicity in the 

area and the seismic focus was on the northern and southern parts of the fault. This seismicity 

indicating that Bam's fault is active and has the potential for other major earthquakes. Although 

the rupture fault by the Bam earthquake of 5 January 2003 was in the range of 2–10 km depth, 

but according to studies on aftershocks and subsequent earthquakes, seismic activity of the Bam 

fault zone to the depths It extends for about 20 kilometers and large earthquakes of up to 20 

kilometers are possible on this fault. But according to the results of this study, the northern and 

southern sections of the Bam Fault in the period after earthquake 2003/12/26 have had significant 

activity, and we have seen even deeper earthquakes than the Bam earthquake. The full length of 

the fault is active even in the depths of less than 8 km, which is capable of even larger earthquakes. 

Keywords: Bam, shortening, Lut, central Iran, Bam's fault, seismicity. 
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 مقدمه      1

  2003دسامبر    26برابر با    محلى  وقت  به  ثانیه  59  و  دقیقه28  و  5  ساعت  در  1382  سال  ماه  دى  5روز  بامداد  در   

ثانیه شهر بم و مناطق    12مدت    به  6.6wM=بزرگی    با   بم   شهرستان  نزديكى   در   ويرانگر  بسیار   و   قوى  اىلرزهزمین،  میالدی

  در   جمعیتى  با  بم  شهر  بر  عمدتاً  ويرانگرى  بسیار  اثرات  داراى  لرزهزمین  اين  .اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند

  %90انهدام    باعث  ثانیه  30  از  کوتاهتر  زمانى   در  است به طوری که  بوده  لرزه(نفر)در زمان وقوع زمین  100000  حدود

لرزه ويرانگر جان خود را از دست داده و حدود  نفر در اين زمین  30000و طبق آمار رسمی بیش از    گرديده   شهر  اين

لرزه در مختصات جغرافیايی  رومرکز اين زمینه تهران،  مطابق گزارش موسسه ژئوفیزيك دانشگا  مجروح گرديدند.   35000

کیلومتر از سطح زمین   10-8    لرزهزمین. عمق کانونی اين  استشدهشرقی واقع    درجه  30/58شمالی و  درجه    23/29

 در انتهای بخش جنوبی سیستم گسل نايبند گوک رخ داد.  1382ماه  دی 5 لرزهزمین .استشدهاعالم 

 
 بم گزارش شده توسط مراکز علمی مختلف.  2003/ 12/ 26لرزه  رومرکز زمین  .1شكل  

.  استشدهاين است که رخداد اصلی از دو زير رخداد تشكیل    یدهندهنشانسايزمیك مدلسازی شكل موج  مطالعات تله
،  ی بعدثانیه  5/9دارای ساز و کار راستگرد و قائم با امتداد شمالی جنوبی بوده است که   6.5wM=اولین رخداد با بزرگی  

غرب اتفاق افتاده  درجه به سمت    30با ساز و کار معكوس با امتداد شمالی جنوبی و شیب    6wM=با بزرگی  ديگری    رخداد
لرزه مربوط به رخداد اول است  ای آزاد شده توسط زمیندرصد گشتاور لرزه  80  که  (2004است )طالبیان و همكاران،  

لرزههای زون گسلی بم نشان میلرزه مطالعات پس  (.2006)جكسون،   ناحیه  اين  با ضخامتی حدود  دهد که    15خیز 
ی عمقی  که در محدوده  1382دی ماه    5ی  لرزه ای بزرگتر از زمینلرزهعد زمینتواند مستکیلومتر می  20کیلومتر و طول  

  ی يك زون گسلی باريك با شیب حدوداًدهندهنشاننیز  ها لرزهکیلومتری رخ داد، باشد. مقاطع عرضی توزيع پس 8تا  4
 هاىاليه  عمق و در در  که نمود استنباط چنین توانمی مشاهدات تمامى بر  تكیه با  درجه به سمت غرب است.  75

سطح   در ، امااستشده واقع بروات-گسل بم  گسیختگی بر روى دهد،می ها نیز نشانلرزهپس که توزيع همانگونه تر،سخت 
 که همانگونه هاى سطحىشكستگی شكل به و فرعى اىشاخه  صورت گسیختگی اصلى به نرم، هاىوجود اليه دلیله  ب

خیزی که داللت بر يك گسل  هیچ لرزه  (.2005)تاتار و همكاران،    استشدهاند، پديدار  مشخص شده  INSARروش  به
همكاران،   و  )طالبیان  محقیقن  بعضی  پیشنهاد  بنابراين  نشد.  مشاهده  باشد  داشته  مجزا  و    2004معكوس  فانینگ  و 

 آيد. به نظر درست نمی گسل متفاوت بوده است 2لرزه اصلی حاصل ( مبنی بر اينكه زمین2005همكاران، 
 

 روش تحقیق      2

  3/12/2019تا    26/12/2003لرزه بم تاکنون، بازه زمانی از تاريخ  خیزی منطقه از زمان زمینبررسی روند لرزهه منظور  ب

  2که در شكل  گونههمانلرزه است.  زمین  346بررسی خواهد شد. در اين بازه زمانی کاتالوگ موسسه ژئوفیزيك شامل  

ايم و  خیزی بودههای شمالی و جنوبی گسل بم شاهد تمرکز لرزه، بیشتر در قسمتاستشدهسمت راست، نشان داده  

تقريباً  مكانیابی ناحیه هستند. دهندهنشانها  اين دو  در  جنوبی  راستای شمالی  با  به خط شدگی  بررسی   ی  منظور  به 

های با گپ آزيموتی کمتر لرزهکاتالوگ موسسه ژئوفیزيك زمین  منطقه در بازه زمانی مذکور، در  خیزیلرزهتر روند  دقیق

ها را دارند نیز به صورت جداگانه در  لرزهتری نسبت به ساير زمینيابی دقیقکه مكان  5/0کمتر از    rmsو خطای    180از  
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-لرزهگ زمینخیزی منطقه بر اساس کاتالوسمت چپ، نقشه لرزه  2لرزه است. در شكلزمین  108نظر گرفتیم که شامل  

بودن ناحیه شمالی و جنوبی    ترفعّالقبلی، بیانگر    . اين نقشه نیز همانند نقشهاستشدهای با خطای کمتر، نشان داده  ه

-لرزهخیزی هستیم و زمینهمان طور که گفته شد در قسمت شمالی و جنوبی گسل بم شاهد تمرکز لرزه  گسل بم است.

  4ها رخ داده است. در ادامه به منظور درک بهتر زون گسلی بم، سازوکار  نیز در اين محدوده  6های با بزرگی نزديك به  

های آن کیفیت قابل قبول برای حل سازوکار به روش برگردان تانسور گشتاور را دارند بررسی خواهیم لرزه که دادهزمین

اند. اين مورد نیز  نشان داده شده  3در شكل  و    اندجنوبی گسل بم رخ دادهها در قسمت شمالی و  لرزهاين زمین  کرد که

بم تا به امروز بوده است. 1382دی ماه    5لرزه  بیانگر فعال بودن اين دو قسمت از گسل در محدوده زمانی پس از زمین

لرزه بم تا به امروز شاهد  لرزه بم در قسمت میانی گسل بم رخ داد اما در طی محدوده زمانی پس از زمینهر چند زمین

 خیزی در تمام طول گسل است.ی لرزهدهندهنشانايم که اين مورد فعالیت قسمت شمالی و جنوبی گسل بوده

  
بر اساس کل    3/12/2019تا    26/12/2003بم در بازه زمانی    26/12/2003لرزه  منطقه اطراف زمین  خیزیلرزه   .2شكل  

 های با خطای کم کاتالوگ موسسه ژئوفیزيك)سمت چپ(.لرزهزمین کاتالوگ موسسه ژئوفیزيك )سمت راست( و  

 

  1382دی ماه 5لرزه سازوکارهای به دست آمده بیانگر گسل امتدادلغز همراه با مولفه معكوس است که با سازوکار زمین

 بم همخوانی دارد. 

 
تا    26/12/2003بم در بازه زمانی    26/12/2003لرزه  های رخ داده در محدوده زمینلرزه موقعیت و سازوکار زمین  .3شكل  

3/12/2019 . 

. همانگونه که از استشدههای رخ داده تا به امروز نیز رسم  لرزهدر پايان نمودار توزيع عمقی و توزيع بزرگای زمین

هايی با  لرزهباشند اما شاهد زمینمی  5ها دارای بزرگای کمتر از  لرزهمشخص است، عمده زمینسمت چپ    1روی نمودار  

  باشد. می   های بزرگلرزهدر وقوع زمین  بم   گسلتوانايی  ايم که بیانگر  نیز در منطقه مورد مطالعه بوده  5بزرگای باالتر از  

اند اما در اعماق  کیلومتر بااليی پوسته رخ داده  15ها در  لرزهشود که عمده زمینسمت راست مشاهده می  2در نمودار  

امكان فعال شدن اعماق بیشتری از گسل    بنابراين،هايی از گسل بم هستیم؛  کیلومتر هم شاهد فعالیت  50بیشتر حتی تا  
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 وز فعالیت چندانی نداشته است نیز محتمل خواهد بود.که هن

  
لرزه  های رخ داده در محدوده زمینلرزهزمینتوزيع بزرگا)نمودار سمت چپ( و توزيع عمقی)نمودار سمت راست(    .1  نمودار 

 . 3/12/2019تا    12/2003/ 26بم در بازه زمانی    26/12/2003

 گیری نتیجه      3

است که به   1981غرب دشت لوت از سال    6های بزرگتر از  لرزهزمین  مجموعهبم يكی از    2003لرزه سال  زمین 

خیزی تا به امروز ادامه داشته و همچنان  شدگی بین لوت و ايران مرکزی است. اين لرزهدلیل حرکت راستگرد و کوتاه

 6.1wM=با بزرگی    2011لرزه ريگان  و زمین  6.4wM=گی  با بزر  2005لرزه داهويه  مانند زمین  6های بزرگتر از  لرزهزمین

خیزی قابل توجهی نداشته ، گسل بم لرزهلرزهاين زمینتا قبل از  بیانگر اين حرکت بین دشت لوت و ايران مرکزی است.

ها  لرزهو تمرکز زمین ايمخیزی بااليی بودهبم، در اين منطقه شاهد لرزه 1382دی ماه   5لرزه است اما پس از وقوع زمین

نشان که  است  بوده  بم  جنوبی گسل  و  بخش شمالی  وقوع آدهنده  روی  پتانسیل  و  بوده  فعال  گسل  اين  که  است  ن 

  2-10بم در محدوده  1382دی ماه    5لرزه  های بزرگ ديگری را نیز دارد. هرچند گسیختگی ناشی از زمینلرزهزمین

دی   5لرزههای بعد از زمینلرزهها و زمینلرزهطالعات انجام گرفته بر روی پستوجه به م  کیلومتر عمق زمین بوده اما با 

های  لرزهکیلومتر ادامه داشته و امكان وقوع زمین  20ای زون گسلی بم تا اعماق نزديك به  بم، فعالیت لرزه  1382ماه  

شدگی بین  با توجه به حرکت راستگرد و کوتاهاز طرفی    کیلومتر( روی اين گسل وجود دارد.  20بزرگ در اعماق زياد)تا  

های گسیخته نشده در نواحی اطراف  لرزه توسط گسلناحیه لوت و ايران مرکزی، عالوه بر محدوده بم امكان وقوع زمین

کیلومتر   8تر از  حتی دراعماق پايین  اين دو مورد بیانگر فعال بودن تمامی طول گسل  . اين محدوده حرکتی وجود دارد

 .  های بزرگتری را خواهد داشتلرزهه در آينده توانايی وقوع زمینک است
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