
 شناسی  زلزلهمقاالت گروه مجموعه                      

 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

 

42 

 

 فین هرمزگان، جنوب ایران 2021لرزه دو قلوی ساخت زمین زمین لرزه
 

 2سعید رحیم زاده ،1فرزانه نصیری 
 farzane910@gmail.comشناسی، شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله ارشد زلزله  1

 saeid.rahimzadeh@ut.ac.ir  ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شناسیدانشجوی دکتری زلزله 2

 ده  یکچ
خیزترین منطقه ایران است.  هیمالیا، لرزه   -راندگی زاگرس، به عنوان بخشی از کمربند کوهزایی آلپ  -خوردهکمربند چین 

بزرگی زمین  با  فین هرمزگان  در    2021نوامبر    14در   MN 6.3و     6.2MNهای  لرزه دوقلوی  کیلومتری   20تقریباا 
شرق کمربند زاگرس، رخ داد و باعث کشته شدن یک نفر شد. براساس توزیع رومرکز شرق فین، واقع در جنوبجنوب

ارائه شده توسط مراکز مختلف و تصاویر ماهوارهها،  لرزهپس  این زمین سازوکارهای کانونی  بر روی یک گسل ای،  لرزه 
با سمت شیب تقریباا جنوب با مؤلفه کوچک امتدادلغز،  به احتمال زیاد این جنوبراندگی، همراه  شرق رخ داده است. 

پس زمین  گسل  یک  در  گسیختگی  باعث  کوهستاند  (Back thrust)رانده  لرزه  پیشانی  گسل  فرادیواره  زاگرس  ر 
(Mountain front faultشده است ) . 

 شرق زاگرس، فین  لرزه دوقلو، کمان فارس، جنوبساخت فعال، گسل راندگی، زمین زمین  :ید یلک یهاواژه
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 Abstract 
Zagros fold and thrust belt as a part of Alpine-Himalayan orogenic belt is the most seismic active 

region of Iran. A doublet earthquake (MN 6.2 and MN 6.3) on 2021 November 14 occurred ∼20 

km southeast of Fin of Hormozgan Province, in the southeast Zagros Mountains of Iran. These 

earthquakes killed one person. Based on the epicenter distribution of aftershocks, focal 

mechanism solutions, and satellite images of the region, the 2021 Fin Hormozgan doublet 

earthquake likely occurred on a thrust fault with a slight strike-slip component. Likely, these 

earthquakes ruptured an SSE-dipping thrust in the hanging wall of the Mountain front fault. 
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 مقدمه    1

ای بر روی زمین است )اشنایدر های برخورد قاره ترین پهنه ترین و فعال راندگی زاگرس یکی از جوان  -خوردهکمربند چین 
(. این کمربند با بسته شدن اقیانوس تتیس جدید و به دنبال آن برخورد بین صفحات عربستان و اوراسیا  1986و برازنگی،  

همگرایی در سرتاسر این کمربند، به سمت شرق از   (. نرخ2008شکل گرفته است )به عنوان مثال: آلن و آرمستگرون،  
 (.  2004کند )ورنت و همکاران، متر در سال افزایش پیدا می میلی  26متر در سال تا میلی  16

شرقی در قسمت جنوب  ها ها و راندگیساختار و ژئومورفولوژی زاگرس در طول آن متفاوت است، به طوری که چین 
فارس(   بوده و در سایر قسمت  -شرقی  باایتقرزاگرس )کمان  به شمالغربی  این روند  پیدا جنوب  -غربها  تغییر  شرق 

 (. 2020کند )ادی و همکاران، می 
برازجان تا حد غربی گوه برافزایش مکران   -کیلومتر از شرق گسل کازرون  700ای به طول تقریباا  کمان فارس منطقه

شرق جنوب  -غربها دارای روند شمالمت غربی این کمان چین (. در قس2007گسترش یافته است )مودرو و همکاران،  
 (.2و  1های کند )شکل غرب تغییر پیدا می جنوبغرب -شرقشمال ها به شرق بوده و به سمت شرق روند چین 
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 (، با چند رویداد پراکنده با بزرگی  هایی با بزرگی متوسط )لرزهتوسط زمین   خیزی در زاگرس عمدتاالرزه
گسلش راندگی با صفحات  دهندهها نشان لرزهسازوکار کانونی عمده زمین .(2019شود )جنتلی و همکاران، مشخص می

دهد و وجود نمک هرمز در قسمت ها در پوشش رسوبی رخ میلرزهبیشتر زمین.  (2019،  همکارانپر شیب است )جنتلی و  
؛  2011کند )نیسن و همکاران،  محدود می  6.0ها را تا بزرگی  لرزهها و زمینبی، در زیر پوشش رسوبی، بیشتر گسلشجنو

های لرزه دهد )زمینها در کمربند زاگرس که در پوشش رسوبی رخ میلرزهعمق کانونی زمین(.  2019جنتلی و همکاران،  
کیلومتر    12دهد عمق بیشتر از  سنگ رخ میهایی که در پیلرزهزمینکیلومتر گزارش شده است و   12کوچک( کمتر از  

 (.2019را دارند )جنتلی و همکاران، 
در قسمت غرب کمان فارس رخ داد. در  MN  6.3و     MN  6.2فین هرمزگان با بزرگی    2021لرزه دوقلوی  اخیراا زمین

ای  های کانونی ارائه شده توسط مراکز مختلف و تصاویر ماهوارهلرزه، سازوکارهای این زمین لرزهاین مقاله با استفاده از پس
 لرزه خواهیم پرداخت. به بررسی هندسه گسل مسبب این زمین 

 

 
فین هرمزگان توسط مراکز مختلف. اعداد درج شده داخل هر سازوکار   2021 لرزه دوقلویسازوکارهای کانونی ارائه شده برای زمین .1شکل 

ی رومرکز  ها نشان دهندهها است. ستارهلرزه ( زمینCMT( و عمق مرکزوار ) IRSC, USGS, GFZی عمق کانونی ) کانونی نشان دهنده 
ی جهت های زرد رنگ نشان دهنده(. پیکان2022/02/24-2021/11/14ها است )لرزهی پس های قرمز نشان دهندهها، و دایره لرزه زمین

 زاگرس. : گسل پیشانی کوهستانMFFلرزه دوم.: زمین e2لرزه اول؛ : زمین  e1(.2019همگرایی است )خرمی و همکاران، 
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با مؤلفه جزئی امتدادلغز    بعدی از روند احتمالی گسل راندگی 3ای (. تصویر ماهواره bو  aای از منطقه مورد مطالعه )تصویر ماهواره  .2شکل 

(c.) 
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 فین هرمزگان  2021لرزه دوقلوی زمین  2
  6.2دقیقه )   1  باایتقربه فاصله زمانی  MN   6.3و   MN  6.2فین هرمزگان با بزرگی    14/11/2021لرزه دوقلوی  زمین 
MN    در ساعتUTC  12:07:04    6.3و   MN  در ساعتUTC  12:08:38  )قسمت جنوبی ایران  در (IRCS،)  تقریباا

لرزه باعث کشته شدن (. براساس گزارشات محلی، این زمین1شرق فین هرمزگان رخ داد )شکل  کیلومتری جنوب  15در  
ها توسط مراکز مختلف، متفاوت گزارش لرزهنفر شد. رومرکز گزارش شده برای این زمین   40  باایتقرنفر و زخمی شدن    1

ی اطراف ( در منطقه MN  > 2.5لرزه )پس   290لرزه اصلی،  روز پس از زمین   105. در عرض تقریباا  (1شده است )شکل  
 (. 1است )شکل  MN 4.6ها دارای بزرگای آن نیتربزرگ لرزه اصلی رخ داد که رومرکز زمین 

ی نشان دهنده (  USGS, IRCS, CMT, GFZلرزه اصلی توسط مراکز مختلف )سازوکار تعیین شده برای هر دو زمین 
ی لرزه دوم نشان دهنده برای زمین  USGS(. با این حال، سازوکار گزارش شده توسط  1جنبش راندگی غالب است )شکل  

کیلومتر، و   19تا    3(. عمق کانونی گزارش شده توسط این مراکز تقریباا بین  1جنبش امتدادلغز جزئی نیز است )شکل  
 (.  1رش شده است )شکل  کیلومتر گزا 12عمق مرکزوار آن تقریباا 

 بحث     3
غرب را  جنوبغرب  -شرقشمالکیلومتر با روند تقریباا شرق   40ها یک زون گسلی به طول تقریباا  لرزهتوزیع رومرکز پس

ها به  لرزهدهد که شیب گسل مسبب این زمین ها نشان می لرزه(. مقاطع عرضی در امتداد پس1دهد )شکل  پوشش می 
(. با توجه به سازوکارهای کانونی گزارش شده توسط مراکز مختلف 1شرق است )شکل  جنوبت جنوباحتمال زیاد به سم

شرق است. در اینجا ما این گسل را گسل جنوبلرزه یک گسل راندگی با شیب به سمت جنوبنیز گسل مسبب زمین 
 (. 2و  1های کنیم )شکل فین نامگذاری می

(. در 3و    2های  ی شواهدی از گسلش در امتداد گسل فین را دارد )شکلنشان دهنده ای منطقه  بررسی تصاویر ماهواره 

دهد گسل دارای  شود که نشان می گردی در امتداد گسل فین مشاهده می جایی امتدادلغز چپقسمت غربی گسل، جابه 

(. از سمت شرق، گسل 1  منطقه سازگاری دارد )شکل  GPS(. این موضوع با بردارهای  3مؤلفه امتدادلغز نیز است )شکل  

 (. a2شود )شکل ( قطع می F1فین توسط یک گسل امتدادلغز مزدوج )

 
 .  در امتداد گسل فین گردجایی امتدادلغز چپ ای از جابهتصویر ماهوراه : 3شکل 

 Backرانده )گسل پس  کی( به عنوان  نیلرزه )گسل فنیگسل مسبب زم   ادیبا توجه به شواهد موجود، به احتمال ز

trust ی هاگسل  نی(. وجود چن4کوهستان زاگرس واقع شده است )شکل    یشانی گسل پ  وارهیفراد  ی کند که بر روی ( عمل م 
ا  ریا( و س2005و همکاران،    نارویدر کمربند زاگرس )مول  یراندگ ا  رانیمناطق  و همکاران،   جی)سو  ی مرکز  رانیمانند 

 ( ارائه شده است.  2019
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 فین هرمزگان.  2021لرزه دو قلوی ساختی احتمالی گسل مسبب زمین مدل زمین  .4شکل 

 گیرینتیجه     4
لرزه  ای منطقه، زمینها، سازوکارهای کانونی گزارش شده توسط مراکز مختلف و تصاویر ماهوارهلرزهبراساس روند پس

 - شرقشمالهرمزگان احتماالا بر روی یک گسل راندگی با مؤلفه جزئی امتدادلغز با روند تقریباا شرق فین  2021دوقلوی 
یک گسل   ،لرزهشود که گسل مسبب این زمین شرق رخ داده است. پیشنهاد میجنوبغرب و شیب جنوبجنوبغرب
زاگرس شکل گرفته است. الزم  پیشانی کوهستانسنگی  ( است که بر روی فرادیواره گسل پی back thrustرانده )پس 

لرزه ضروری برای این زمین   InSARلرزه مطالعات  گیری دقیق در مورد گسل مسبب زمینبه ذکر است که برای نتیجه
 . است
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