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 چکیده 

  NM در مقیاس   3/6و    2/6  ی هایبزرگ  بزرگ در بازه زمانی حدود یک و نیم دقیقه با  نسبتاا دو زمینلرزه    4001  آبان  32در  

پسلرزه   در این مطالعهکه پسلرزه های زیادی هم ثبت گردید.    رخداد  هرمزگانواقع در استان    فیننزدیکی شهرستان   در

بصورت تکرخداد  ابتدا پسلرزه ها   . استنگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته    لرزه  ی هاستگاه یا  توسطهای ثبت شده  

مکانیابی شدند. توزیع    مجدداا  ،جهت بهبود مکانیابی پسلرزه ها، با استفاده از روش مکانیابی نسبی  سپس  مکانیابی شدند

. مکانیابی نسبی پسلرزه استکیلومترمربع گسترش یافته    20×17   حدودناحیه    یکدر  فین  زمینلرزه  سطحی پسلرزه های  

بدون رخداد لرزه   باایتقرو یک ناحیه    است  کیلومتر 23 تا 4 ی فین هرمزگانها پسلرزه غالب که عمق  دهدی مها نشان  

 که راستای  دهدیم. مقاطع رسم شده نشان  شودیمکیلومتر در راستای شکست مشاهد    4ای از سطح زمین تا عمق  

 .است جنوبسمت  است که شیب آن به  شرقی-غربی باایتقرسل فعال شده  گ

 مکانیابی نسبی  پسلرزه، ، هرمزگان، فین  :یکلید  یهاواژه
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Abstract 

The MN 6.2, 6.3 Fin earthquakes occurred on 14 November 2021, in Hormozgan province. In this 

paper we analyze ~2 months of aftershock sequence recorded by seismic stations. Aftershock 

sequence were relocated using the single-event and multiple event techniques. General pattern of 

aftershocks distribution covers an area with approximately 20×17 km2. The cross-sections 

through aftershock locations show that the dominant depth range of aftershocks is 

between 4-23 km, and they present an aseismic zone along rupture from the surface down 

to 4 km depth. Results show that the focal depths decrease toward the northeastern part 

of the region and deeper aftershocks are located in the southwestern part. This observation 

suggests that the causative fault dipping toward the south. 
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 مقدمه  1

در قسمت جنوب شرقی رشته کوه زاگرس در   NM در مقیاس   3/6و    2/6با بزرگی    مینلرزه زدو    ،1400آبان    23در  

دو رویداد، آنها را مانند یک  بزرگی، مکان و زمان وقوع  (. نزدیکی  1نزدیکی ساحل شمالی خلیج فارس رخ داد )شکل  

آسیب دید. یک نفر   درصد  80تا    20روستا بین    30  ی هاساختماندر اثر این زمینلرزه  .  کند یمدوگانه تصدیق  زمینلرزه  

های زیادی در منطقه شد و هیچ نشانه ای از گسیختگی  لغززمین لرزه باعث زمین  این    نفر مجروح شدند.  104کشته و  

در آن  هرمزگان فین  زمینلرزهکه  زاگرسکمربند چین خورده  محدوده از جمله . فالت ایران مشاهد نشده استسطحی 

کوتاه شدن در این ناحیه عمدتاا به صورت چین    .هددیم رخ  بین قاره ای    گیکوتاه شدجزو مناطقی است که    دادناحیه رخ

تغییر مانع انتقال  تواندی مسست  ی هاهیال وجود   که در آن (detachment folding) شودی مانجام  هخوردگی جداشد
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الیه  شکل گسیختگی  الیهو  به  زیرین  شودهای  فوقانی  رسوبی  انگلدر    های  و  میترا  1985)دیویس  کمربند    (. 2003؛ 

(، گسل HZF( شامل چند گسل راندگی موازی  از جمله گسل زاگرس مرتفع )ZFTBراندگی زاگرس )  -خوردگیچین

 (.  1( است )شکل ZFF( و گسل پیشانی زاگرس )MFFجبهه کوهستان )

 
را نشان   2005-1964و بیشتر در بازه زمانی  5/ 5لرزه خیزی ناحیه مورد مطالعه. دوایر بنفش رنگ، رومرکز رویدادهای با بزرگی  .1شکل

و بیشتر را که   5/ 5استخراج گردید. دوایر قرمز رنگ رومرکز رویدادهای با بزرگی  (ISC)که از کاتالوگ مرکز زلزله شناسی بین المللی  دهدیم

. ستاره و دایره آبیرنگ بترتیب رومرکز  دهدی مگزارش شده را نشان  2021-2006توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بازه زمانی 

ام دوایر متناسب با بزرگی زمینلرزه های مربوطه رسم شده اند. خطوط تیره . اندازه تمدهندی م زمینلرزه های اول و دوم  فین هرمزگان را نشان 

. بردارهای سفید رنگ سرعت جابجایی نسبت به (2003)حسامی و همکاران  دهندی ممطالعه را نشان  مورد  فعال در ناحیه یاصل یگسلهارنگ 

 باشد.لرزه نگاری می یهاستگاهیاسبز رنگ بیانگر موقعیت  یهامثلث(. 2004)ورنانت و همکاران،  دهدی مصفحه اورسیا را نشان 

 

لرزه خیزی باالیی دارد  شود که  معکوس شناخته میبا قطعات گسلی  به عنوان یک منطقه    MFFگسل جبهه کوهستان

. ویژگی تکتونیکی منطقه، همگرائی دو صفحه عربی و اوراسیا است که سرعت (2009؛ زمانی و آق اطبایی  1995بربریان  )

)جکسون و   شودیمبرآورد  میلی متر در سال    35تا    25-23  همگرایی صفحه عربی در راستای شمال و شمال شرقی بین

واکر و جکسون  1990؛ دی متس و همکاران.  1984مک کنزی   ورنانت و  2003؛ مک کالسکی و همکاران  2002؛  ؛ 

نشان داده شده است، میزان لرزه خیزی در منطقه مورد مطالعه زیاد است و   1(. همانطور که در شکل  2004همکاران  

 . دهدی م در منطقه رخ  M≥5.5هر ساله چندین زمین لرزه با بزرگای 
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 داده و روش مورد استفاده  2

. در این ندگردید  زیادی ثبت  نسبتاالرزه نگاری    ی هاستگاهیاتوسط  فین هرمزگان    1400آبان    23زمینلرزه    ی پسلرزه ها

پسلرزه ها با استفاده از مدل سرعتی بدست  .  شد  در بازه زمانی حدود دو ماه استفادهثبت شده  از پسلرزه های  مطالعه  

مکانیابی شدند. جهت مکانیابی مجدد به روش  تکرخدادی و   مجددااآمده در این مطالعه بصورت تک رخدادی و نسبی  

( 2000)والدهاوزر و السورث،    HypoDD( و  1985)کلین    HYPOINVERSEمکانیابی     ی هابرنامه از    نسبی بترتیب  

نگاری ای حاصله از دو رویداد تا یک ایستگاه لرزه اختالف زمان سیر امواج لرزه  HypoDDاستفاده شد. در مکانیابی نسبی  

. لذا فاصله مکانی دوبدوی رویدادهای لرزه ای و فاصله آنها تا ایستگاه  شودی مرا به اختالف مکانی دو رویداد نسبت داده  

یکسان در نظر گرفت. پس از  باایتقرگاری باید طوری باشد که بتوان مسیر سیر امواج لرزه ای ناشی از دو رویداد را لرزه ن

مورد تجزیه و تحلیل  ها، توزیع سطحی و عمقی پسلرزه ها جهت تعیین روند و شیب گسل مسبب  مکانیابی مجدد پسلرزه

 . قرار گرفت

 

 نتیجه گیری   3

  سی قرار گرفت رماهه مورد بر  دوحدود   بازه  کی در    فین هرمزگان  1400آبان    23  لرزه  نی زم ی ها پسلرزه قیتحق دراین  

 دهدی ممکانیابی شدند. توزیع سطحی پسلرزه ها  نشان    مجدداا(. پسلرزه به دو روش تک رخدادی و روش نسبی  2)شکل

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ی مورد مطالعه را معرف  هیناح  یاصل  یهاروند گسل   یشده، خطوط مشگ  یابیمجددا مکان  یپسلرزه ها  یسطح   ع ی( توز a. ) 2شکل

)کندی م  .bتوز بزرگ  ی عمق   عی (  برحسب  ها  )یپسلرزه   .cمواز مقطع  راستا   ی (  است.    یسطح   ع یتوز  یبا  ها    (e)-(d)پسلرزه 

اول و    یهانلرزه یزم  تیموقع   بیبترت  یمشگ  ره ی. ستاره و دادهدیپسلرزه ها را نشان م  یسطح  عی توز  ی عمود بر راستا  یهال یپروف
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 .  دهدی دوم را نشان م

توزیع عمقی .  استکیلومترمربع گسترش یافته    20×17   حدودناحیه    یکدر  فین  زمینلرزه  توزیع سطحی پسلرزه های  

بدون رخداد لرزه ای از سطح   باایتقرو یک ناحیه  کیلومتر است    23-4عمق غالب پسلرزه ها  که    دهدی مپسلرزه ها نشان 

گسل   غربجنوبپسلرزه های رخداده در قسمت  . همچنین  شودی مکیلومتر در راستای شکست مشاهد    4زمین تا عمق  

توزیع پسلرزه ها توجه به    با  .شمالشرقی قراردارند  ی هاقسمتمسبب در عمق بیشتری نسبت به پسلرزه های رخداده در  

است. همچنین توزیع شرقی  -غربی  باایتقرراستای  دارای    نتیجه گرفت که گسل مسبب  توان ی مدر سطح و مقاطع عمقی 

که شیب قطعه گسل فعال   دهدیممقاطع عمود بر راستای توزیع سطحی پسلرزه ها نشان  در  پسلرزه های تصویر شده  

 باشد.  می جنوببه سمت فین هرمزگان شده در زمینلرزه 
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