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 چکیده

جود و ب  دلی و مناطق فعال تکتونیکی است.  فعالهای ژئومورفولوژی یکی از ابزارهای شااناسااایی گساا 

 ی است.های فعال تکتونیکیکی از گساتره خاور ایرانهای ژئومورفولوژیکی مرتبط با تکتونیک، دگرشاکلی

است.  های آنویژگیترین از مهمدر این ناحی  سیستان  2درززمینچنین همهای راستالغز بلند و وجود گس 

بلندترین سامان  گسلی خاور  نهبندانباشاند. سامان  گسلی گرد میهای راساتالغز همگی راساتاین گسا 

 اهگس ک  گس  خاوری بلندتر است. این  استخاوری و باختری  گس دو دارای  . این سامان اساتایران 

اند. از این آورده ب  وجودخاور ایران گوناگونی را در گساااتره  هاایریخاتهاای پیرامون، زمینو گسااا 

های هزحو ایجاد ساااازندها وها، چینهای جوان، جایی آبراه توان ب  جاب هاای گونااگون میریخاتزمین

 0فراخاستهای گسلی، جاییها و جاب ریختدر این پژوهش علاوه بر نمایش زمین اشاره نمود. 3کشاشای

 ، ازها بررسای شاده است. در این بررسیدرازمدت گسا  و 7جایی تجمعیو جاب جنبش  یدر پزمین نیز 

 ترین وبیش تصاویر،کارگیری این با ب گرفت  شاده است.  کمک 5SRTMو 1MrSIDایماهواره تصااویر
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 گیریاندازه متر 1344و  متر 244 ترتیبب ها، راساتای گس  بر عمودگیری شاده ترین فراخاسات اندازهکم

 5572 ترتیبب ها، گیری شده در راستای گس اندازه راه  و سازندآبافقی  جاییترین جاب بیش شده است.

 این از تعدادیدر این مقال   دارند.ها در برخی نقاط رخنمون . گساا برآورد شااده اسااتمتر  13504و  متر

 اند.بررسی شدهه و ، مستند شداست تیرؤقاب  هاآن رخنمونک   هاگس 

 .ساخت جنباو زمین ژئومورفولوژی لرزه،زمین، نهبندانگس   ،خاور ایران :هاواژهکلید

 مقدمه -1

   شماربها برای اثبات جنبا بودن گس  های پنهان ب  ما کمک کرده و یک گواهیدر کشا  گس  ژئومورفولوژی

. (2421، 1نعمتی و درخشانی) وجود داردهای جنبا ای از گسا گاه مهم چندگان پیوسات در خاور ایران چند .رودمی

ان، لکرکوه، بنهای کوهگس  گاه چندگان پیوستای بسیار اهمیت دارند. های گسلی، از دیدگاه لرزهگاهگون  پیوستاین

خیزترین نقاط بیاض و گستره طبس از لرزههای آبیز، دشتدر استان کرمان؛ گستره گس  گس  گلبافگلباف و شهداد 

ب   این دانش ای ک گون ب  ،دیگر پیوند نزدیکی دارندبا یک 2ساااخت جنباو زمین ژئومورفولوژی خاور ایران هسااتند.

طق دگرشااکلی جنبا و در انداز در مناساااختی و سااطحی ک  ب  شااک  چشاامتعام  میان فرآیندهای زمینبررساای 

طحی ب  س ژئومورفولوژیتوان با بررسی بنابراین، می؛ پردازدمی است، ها سالهای زمانی از چند روز تا میلیونمقیاس

 (.1351رابطی و همکاران، ساخت گستره کمک نمود )شناخت زمین

روی  (WM 7.1بیاض )دشاات 1117لرزه روی داده اساات: زمین یرانگریوهای بزرگ و لرزهدر خاور ایران زمین

لرزه زمین(، 1151، 0بربریان( )WM 7.4طبس گلشن ) 1151لرزه زمین(، 2440، 3همکارانواکرو بیاض )گسا  دشات

( WM 7.1ساایر) ) 1171لرزه (، زمین1111، 7همکارانبربریان و ) ( روی گساا  آبیزWM 7.1زیرکوه قائنات ) 1115

گساا   پایان  ( رویWM 5.0-5.9) ساافیدآب  1110 هایلرزه(، زمین2441، 1همکارانبربریان و روی گساا  گلباف )

( روی پایان  گساا  لکرکوه WM1.2-1.4 هجدک کرمان ) 2415های لرزه، زمین(4244، 5همکارانو  بربریان) زاهدان

یکی بر روی زمین ایجاد مختل  ژئومورفولوژها اشکال لرزههمگی این زمین (.آ 1 شک ) (2411، 7همکارانسویج و )

از  نجایادهد. در های راسااتالغز روی میلرزه روی گساا های بیخیزی در خاور ایران در پیرامون بلوکلرزهاند. نموده

. (1315 نعمتی،) باشدها میاین گس  نترییکی از مهم نهبندانسامان  گسلی  ند ک ها نام برده شداز این گس  تعدادی

                                                            
1. Nemati and Derakhshani 

2. Tectonic Geomorphology 

3. Walker et al. 

4  . Berberian et al. 

5. Berberian et al. 

6. Berberian et al., 

7. Berberian et al., 

8  . Savidge et al. 
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های لوت و جازموریان را ب  بلوک هلمند در افغانستان درز سیستان ک  بلوکعنوان بخشی از زمینب  این سامان  گسلی

 (.ب 1 شک شود )بخش خاوری و باختری تقسیم میب  دو  ،(2417، 1نعمتی) دهدپیوند می

آن روی شهر نهبندان  ریتأثشناسی ک  روی سامان  گسلی نهبندان و ریختروی زمین (1375خطیب و همکاران، )

های این گستره و در کنترل داشتن توپوگرافی کنونی گستره از نتایج این کار اند. مرز کوه و دشت بودن گس کار کرده

اکر و وتوان ب  کار انجام شده است می نشاناسی ک  روی سامان  گسلی نهبنداریختکارهای زمیندیگر از باشاد. می

روی پایان  جنوبی گساا  ( WM 2.1-4.1ریگان ) 2411-2414های سااال لرزهزمیناشاااره نمود.  (2413)، 2همکاران

شمال و جنوب این سامان  از دهد ک  نشاان می ب 1 شاک  باختری، یعنی گسا  کهورک، روی داده اسات. نهبندان

گس  جنبایی است ک   بندانهنگس   .(1 شک )( 2411و  2414های های ساللرزه)زمین ای جنباتر هستنددیدگاه لرزه

ا هایی بلرزههای زیادی درست شده است. این گس ، هم خود مسبب زمیناز تک  ژئومورفولوژیکم از دیدگاه دسات

( بوده و هم گساا  مادر WM  2.1) 24/12/2414نخساات ریگان در سااال  لرزهو بالاتر )زمین 4/7بزرگایی نزدیک ب  

باشااد. در (، در جنوب گساا  میWM  4.1) 25/41/2411دوم ریگان در سااال  لرزهتر مانند زمینهایی بزرگلرزهزمین

رزه روی لیک زمین رخدادجایی آن باعث ، منظور از گسا  مادر، گس  مسبب نیست، بلک  گسلی است ک  جاب اینجا

خود پدید آورده اساات. این  یکیدر نزدسااایگی آن گساا  شااده یا یک گساا  تازه یک گساا  دیگر موجود درهم

ساا  کهورک، در بخش خاوری در کوهسااتان، باعث تشااکی  یک گساا  بر گجایی راسااتجاب  یدر پها لرزهزمین

ها در کار میدانی پژوهشگران نام برده پیمایش . این گس گرد بخش باختری شااده اسااتجایی چپ، با جاب 3چلیپایی

های پیمایش شده در پایان  جاییجاب  (.7241، 7نعمتی؛ 2413، 0واکر و همکاران) شاده و روی نقش  آورده شده است

  یپا بر توان گفت،درباره پایان  جنوبی گس  می ، بیشاتر هملرز بوده است.2414-2411لرزه گسا  نهبندان، در زمین

 ییهاگس دست  ، 1شواهدی همچون ساختار گ  مانند (1350باقری و یبلویی ) انجام گرفت  هایبررسی

کایت ح پایان  سامان  گسلی نهبندان )گس  کهورک(برگشت  در  یهانیچ بر وو چپ برراست یهالغزشبا 

ی ای روهای میان لرزهجاییدر این پژوهش، کوشش بر این بوده ک  جاب  ک دارد.گس  کهور براز عملکرد راست

ها لای  هایجاییجاب  های پیرامون در تصاویر هوایی شناسایی شده و بررسی کمی شوند.این ساامان  گسالی و گس 

در این پژوهش بررسی خواهند  های جوانها و نمایش دگرشکلیتوسط گس  هاآبراه های جاییها، جاب توسط گس 

 شد.

                                                            
1. Nemati 

2  . Walker et al. 

3. Conjugate Fault 

4  . Walker et al. 

5  . Nemati 

6  . Flower structure 
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 روش مواد و  -2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1

کیلومتر اساات. این  144 باًیتقربندان در خاور ایران جای دارد. درازای این سااامان  گساالی های گساالی نهسااامان 

دگی دارد. باختر خمی یسوب باختری در پایان  جنوبی خود نهبندان جنوبی داشت  و سامان   –ها راستای شمالی ساامان 

ها درواقع بخش ان اسااتان کرمان بوده اساات. این سااامان ریگ 2414 -2411های لرزهاین بخش خمیده میزبان زمین

لرزه یهای بها ک  پیوند دهنده بلوکزای این سامان لرزه و لرزهروند. جنبش بیمی ب  شماردرز سیستان مهمی از زمین

 شک ت )سساخت گستره بسیار مهم الرزه هلمند در افغانستان هستند، در بررسی زمینبی لوت و جازموریان با بلوک

 (.ب 1

ای ماهواره تصاااویر، و پیرامون نزدیک ب  آننهبندان روی سااامان  گساالی  ی سااطحیهادگرریختیبرای بررساای 

SRTM1 ،MrSid2  ای ماهواره تصاویر اند.کار گرفت  شدهمیدانی ب  تصااویروMrSid  تصاویرجایی افقی و برای جاب 

 کاربرده شده است.ها ب جایی انباشتی قائم گس گیری جاب برای اندازه SRTMرقومی ارتفاعی 

ره در یک گست زای آنجنبش لرزه الزاماًهای زیادی را برای بررسای جنبا بودن یک گسا  و ن  راه ژئومورفولوژی

 کهای خشدر گساتره ویژه فصالیو ب  دائمی یهاآبراه جایی جاب بررسای توان ب  ها می. از این راهکندمی شانهادیپ

جنبا بودن  ب  دلی اشاره نمود.  آبرفتیهای ها و بادزن3جایی مسیر کاریزجایی ساازندها، جاب ، جاب )مانند خاور ایران(

در   ک آمده ب  وجودزیادی در سرتاسر این گس   ژئومورفولوژیهای سااختی، دگرشکلیاین گساتره از دیدگاه زمین

لرزه )لوت و جازموریان( ایجاد شده است های بیها در پیرامون بلوکلرزه( گس زا و بیجایی و جنبش )لرزهجاب  پی

ای و ماهواره تصاویرها در (. در این نوشاتار، کوشاش شاده اسات تا بخشی از این دگرشکلی1315میلان و نعمتی، )

 ده شوند.میدانی نمایش دا تصاویر

 نتایجبحث و  -3

 های افقیدگرشکلی -3-1

ای ههای مرز میان کوه و دشت و گس اند: گس های گسلی بررسی شده در این پژوهش، دو دست ها و تک گس 

( ب  ث و ) ,پ ,آ 2 شک های تشکی  دهنده مرز میان کوه و دشت  )در گساتره بررسای شاده، گس . 0کوهیدرون

                                                            
1. Shuttle Radar Topography Mission, )www.jpl.nasa.gov/srtm/) 

2. Multiresolution Seamless Image Database )www.usna.edu/ Users/ oceano/ pguth/ md_help/ html/ mr_ 

sid.html 

 قنات .3

4. Intramountain 

http://www.usna.edu/%20Users/%20oceano/%20pguth/%20md_help/%20html/%20mr_%20sid.htm
http://www.usna.edu/%20Users/%20oceano/%20pguth/%20md_help/%20html/%20mr_%20sid.htm
http://www.usna.edu/%20Users/%20oceano/%20pguth/%20md_help/%20html/%20mr_%20sid.htm
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امر  ( هسااتند. ایند و ذ ,ح ,ت ,ب 2 شااک کوهی )های درونتر از گساا دلی  مح  جاگیری و ماهیتشااان، جوان

خشک و  وهوایی گرم وشرایط آب ب  دلی . خاور ایران باشدها ها نسبت ب  آبرفتتر سنگب  دلی  سان بیش تواندمی

های آبرفتی تشاااکی  بادزن هاآبراه باشاااد. برخی از این فصااالی بسااایار زیادی می هاایآبراها ویژه خود، محا  

ها با جنبش گساا  همراهرشااد نموده های چینهای تشااکی  شااده یا (. چین) 2 شااک اند )افکن ( نیز داده)مخروط

(Fault Bended Foldنیز در گساتره گسالی دیده شاد )های کششی نیز در گستره این گس  (. حوزهپ 2 شاک ) ند

آیند. گساا  می ب  وجودهای راسااتالغز در دو پایان  گساا  معمولاًها (. این حوزه) ج و ,ث 2 شااک وجود دارند )

(. این ب 2 شااک وجود دارند )نهبندان گساا   همسااایگیها در های راسااتالغز کوچکی نیز در درون کوهخوردگی

جایی بزرگ راستالغز روی این گس  جاب  در پیسازد، زاوی  حاده مینهبندان ها ک  راساتای آن با گس  اصلی گسا 

بر دو رودخان  را جایی راستنیز جاب  خ 2 شک و ممکن اسات گس  فرعی وابست  ب  گس  اصلی باشند.  پدید آمده

جایی سازندها را جاب  ب، ت و ذاشکال و  هاآبراه جایی جاب  اشکال آ، خ، د، ح و جدهد. در راستا گس  نمایش می

 ها حکایت دارد.از جنبش گس  هاآبراه ، خمش  آ، ج، ح و د 2های شک در دهند. ها نمایش میتوسط گس 

نیز ک  ب  پایان  شمالی  ذ 2 شک باشند. متر می 3114اندازه ها در راستای گس  ب جایی افقی رودخان جاب بیشترین 

ین جا نموده است. در انمایش داده شده است، سازندها را جاب  شک گس  وابست  است، در یک فرآیند پیچیده ک  در 

 جا نموده است.جاب  آن راتر بوده و گس  میان  از گس  باختری جوان شک 

 های قائمدگرشکلی -3-2

و  هاآنای لرزهها، جنبش بینلرزه گسااا های جنبا ب  دلی  جنبش بی، قائم در گساااتره1های انباشاااتیجاییجاب 

جنبش  در پی معمولاًها جاییآیند. این جاب می ب  وجوددرپی های پیدر دوره هااآنلرزه روی زمین دادیاروچنین هم

ده برش از نقاط مختل  در شمال و جنوب سامان  گسلی  ،3 شک آیند. می وجودب  های مرز میان کوه و دشت گس 

ها روی محور افقی برحساااب کیلومتر و بلندای آن نیز روی محور دهد. درازای برشو پیرامون را نمایش مینهبندان 

ای( دوسر برش در بالای هر برش وان )سیستم مختصات است UTM2قائم برحساب متر نمایش داده شده و مختصات 

ش آن برش ترین بخانباشتی در هر برش در واقع اختلاف ارتفاع میان بلندترین و پست فراخاستنوشات  شاده است. 

در نظر گرفت  شاده اسات ک  ممکن اسات حاصا  جنبش یک یا چند گسا  یا چند شااخ  از یک گس  باشد. این 

پ، ر،  هایفراهم شده و دارای توپوگرافی و پلان مختصاتی است. برش SRTMای ماهواره تصااویرها از روی برش

 ح، آ، ج و ث هایهای پیرامون و برشبر روی گس  و ب ت یهابرشزده شده؛  نهبندانفقط بر روی گسا   خ و د

  ده شده است. زهای پیرامون و گس  نهبندانبر روی گس  

                                                            
1. Cumulative displacement 

2. Universal Transvers Mercator 
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 ب(                                                           آ(

 
 و کلشروی این  های ارتفاعیبرشحل و مپیرامون  و نهبندانهای گسل ساختی گسترهزمینلرزه. آ( نقشه 1 شکل

 .ایماهواره تصاویرها روی محل این گسلب( 
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ی جایجابهبر گسل لکرکوه و ب( حرکت راست در پیفصلی  راههیک آب ییجاجابه لومتریک 5/1 . آ(2 شکل

 .MrSid تصویربر گسل لکرکوه روی حرکت راست در پیفصلی  هایآبراهه
 

 ، کام ب  گون جایی و زاهدان زده شده است. برای مشخص شدن جاب  نهبنداننیز بر روی دو گس  مهم  ) برش

 ها در آن گستره طراحی شده است. ستای گس ها در هر گستره عمود بر رامح  برش

متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ارتفاع گستره بررسی شده در برخی  2144در بلندترین نقط ، گساتره گسلی بیش از 

متر  244ترین آن متر و کم 1344ترین فراخاست انباشتی در این گستره ب  رساد. بیشمی نیز متر 744تر از نقاط ب  کم

های احتمالی هسااتند ک  گساا  رخنموندهنده ها نشااانگرهای قائم قرمز در سااطح زمین در برشد. نشااانباشاانمی

ک  اگر بخواهیم این عدد  هدست آمدمتر ب  131میانگین فراخاست در گستره  هستند. هاوجودآورنده این فراخاساتب 

 .کوچکی نیستبگیریم، عدد  در نظرساخت جنبا در گستره یک شاخص برای زمین عنوانب را 
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آ  1 شکلها در محل برش. و پیرامون نهبندانهای جایی انباشتی قائم روی نقاط مختلف گسل. جابه3 شکل

 ها رو به شمال است.جهت برش نمایش داده شده است.
 

بر است، اصلی راستالغز راست مؤلف تر جاها دارای ک  در بیش جنوبی -با راستای شمالی نهبندان یهاگس شیب 

نماید. می دییتأبند( روی سطح زمین، این گفت  را راست گس  )مانند گس  نای باًیتقر رخنمونباشاد. راساتا و تند می

آ راستای بسیار صاف  1 معکوس نیز باشد. شک  مؤلف خمش، دارای  ب  دلی ممکن اسات سازوکار پایان  این گس ، 

 دهد.( نشان میN°27/32-°21 های میانی )کم در بخشرا دست نهبندانگس  
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 میدانی هایگواهی -3-3

 تصویر 7 تعدادوهش تنها از شامال ساامان  گسالی صاورت گرفت  است. در این بازدید، ژبازدید میدانی در این پ

آشکاری  ب  گون را  هارخنمونک  این  0های شک در . ه استگسلی شمال سامان  برداشت  شد هایرخنمونمیدانی از 

چنین مختصات مح  ها و همتصااویرهای آبی نشااان داده شااده اساات. دید دهد، راساتای گسا  با پیکاننمایش می

ن واضح گسلی چندا رخنمون، پ تصویرنمایش داده شاده اسات. تنها در  هاآناز ها روی هرکدام تصاویربرداشات 

ب  برد.  راه  پیتوان ب  وجود گس  در برش طبیعی آبچین سیاه مینبوده و از خمیدگی لای  نشاان داده شاده با نقط 

دانی از گستره بررسی شده، امکان بازدید می العبور بودنو صعب مشکلات زمانی، لجستیکی و مالی و بزرگ بودن دلی 

ریگان از  2414لرزه باختری )گساا  کهورک( پس از زمین نهبنداناز پایان  گساا   ج تصااویر .نداردک  گساا  وجود 

جایی محلی افقی و متر جاب سانتی 27ک  نزدیک ب   برداشت شده استلرزه لرز زمینگسالش هم رخنمونبخشای از 

 .جایی محلی قائم ایجاد نموده استمتر جاب سانتی 74نزدیک ب  
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داده  های آبی نشانو پیرامون. راستای گسل با پیکان نهبندانهای دانی از نقاط مختلف گسلی. تصاویر م0 شکل

 شده است.

 بندیجمع -0

مثال  نظیر است. برایخاور ایران ب  دلی  گرم و خشک بودن، در حفظ اشکال مختل  فرسایش در سطح زمین بی

بیاض، در برخی دشت 1117لرزه ت گسلی زمینساال، هنوز نزدیک ب  یک متر از فراخاساا 73با گذشات نزدیک ب  

، ساخت جنبا و فرسایشهای پیامد زمینریختبیاض در شمال بیرجند حفظ شده است. زمیننقاط روی گس  دشت

چنین، لرزه مانند بلوک طبس و ایران مرکزی در خاور ایران و همهای بیها و در میان  بلوکتر در کنارهبیش ترتیببا 

خیزی دیده های نام برده با اینک  لرزهدر درون بلوک دهند.هاای لوت و جازموریان( روی می)بلوک اساااتاان کرماان

ساخت جنبا و فرسایش در این زمین شود.دیده می هاآنشاود، اشاکال متنوع ژئومورفولوژیکی و فرساایشای در نمی

ار های بررسی شده در این نوشتریختتر زمینآورده اسات. بیش ب  وجودریختی گوناگونی را گساتره، اشاکال زمین

گون  ساااخت جنبا در اینها برای بررساای زمینراه نیبهتربنابراین، یکی از ؛ اندآمده ب  وجودهای جنبا توسااط گساا 

و  بندهای نایجز گساا خیزی در خاور ایران، ب اساات. با توج  ب  نرخ بالای لرزه ژئومورفولوژیها، بررساای محیط

ب  ها، یخترزمین و نمایش زا نیز هست. در این پژوهش بررسیها در این گستره، لرزهتر گس بیشسروستان، جنبش 

های توان گفت ک  دگرشکلیمی و ساازندها انجام شاده است. آبرفتیهای فصالی، بادزن هایآبراه جایی جاب  کمک

نظر ساخت جنبا مدهای زمیندر بررسیتوانند ها مانند موارد گفت  شده میژئومورفولوژیکی ایجادشاده توساط گسا 

 قرار بگیرند.

های جاییاب تر جبندی نمود. بیشتوان ب  دو دست  افقی و قائم دست های ژئومورفولوژیکی سطحی را میجاییجاب 

. داد و نشان های با کیفیت بررسی نمودتوان روی تصاویر ماهوارهکافی بزرگ باشند، می اندازهب  ک یدرصورتافقی را، 

تر خواهد بود. در این مورد، تصاویر با قدرت تفکیک بالاتری نیاز های قائم، کار کمی سختجاییاگرچ ، درباره جاب 

 خواهد بود.
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جایی سازندها توسط و جاب  هاآبراه جایی جاب  هاآنهای گسلی وجود دارد ک  در تک  نهبنداندر سارتاسر گس  

راه  یا مسیر آن ک  توسط آب باز شده و یت دارد. بایستی میان خمش خود آبکاهای گسلی حاز جنبش آن تک  گس 

 و نرمی زمین و اندازه و یسختب راه  خمش خود آب، معمولاًجایی آبراه  توسط گس  تفاوت قائ  شد. خمش یا جاب 

  فرعی آن ک های پیرامون وو گساا  نهبندان گساا جز تکتونیک وابساات  اساات. جهت شاایب آن و عوام  دیگری ب 

جایی راستالغز انباشتی در کنار یک حوزه متر جاب  741کنند، از از سایساتم برشای ساده و فشاری تبعیت می ترتیبب 

جایی چنین، جاب د. همنجایی را در جنوب گس  در کارنام  خود دارکیلومتر جاب  13کششی در میان  گس  تا بیش از 

  گیری شده است.متر اندازه 1344متر تا بیش از  244ن، از جای آنیز در جای انباشتی قائم گس 

است. این گس  در مرز  ای از درازای خود، مرز بارزی میان کوه و دشاات تشکی  دادهاین گسا  در بخش عمده

در پایان  شمالی خود خمش داشت  ک   نهبندانهای جایی افقی زیادی ایجاد نکرده است. گس میان کوه و دشات جاب 

( درسات بر روی پایان  جنوبی گس  WM 6.2ریگان ) 2414ای لرزهاسات. زمین همراهبا تغییر ساازوکار نیز  مانب  گ

های افقی گسلی از شمال ب  جنوب یا از جاییروند خاصی در جاب  ،باختری روی داده اسات. در این بررسی نهبندان

 ، دو پایان  سامان ب  گمانتوان گفت های قائم میجاییدیده نشاد. درباره جاب  روی ساامان  گسالی جنوب ب  شامال

خیزی در خاور ایران نیز درباره لرزه .هسااتندتری در ساانجش با میان  گساا  برخوردار قائم کم جاییگساالی، از جاب 

الغز های راستجنوبی گس  های شمالی وخیزی در خاور ایران، بیشااتر روی پایان اسات. لرزه گون نیب  هموضاعیت 

 ب آسفید 1110های لرزه، ساری زمین(WM 0/5) طبس گلشان 1157 لرزهتوان ب  زمینمی مثالعنوانب دهد. روی می

(4/1 WM) ( ،2444بربریان و همکاران )ترتیب ها، ب لرزهمینریگان اشاااره نمود. این ز 2414-2411های لرزهو زمین

 ب  دلی ها لرزهوکار این زمیناند. سااازروی داده نهبندانهای نایبند، زاهدان و های شاامالی و جنوبی گساا روی پایان 

 (.2421، 1نعمتی و درخشانیباشد )های راستالغز، معکوس مینسبت ب  راستای گس  هاآنهای خمش گس 

نقاط  در برخی گسلی هایرخنمونبازدید میدانی در این پژوهش تنها از شمال سامان  گسلی صورت گرفت  است. 

از    مواردگونجای صفح  گسلی ایجاد شده است. در ایندر برخی نقاط نیز یک زون گسلی ب  واضح نیستند.چندان 

ی برد. پ هاآبراه  مانند طبیعی هایگساا  در برشتوان ب  وجود خمیدگی لای  میشااواهد جانبی مانند توپوگرافی و 

جایی متر جاب سانتی 27باشد، میریگان  2414لرزه زمین ک  میزبانباختری )گس  کهورک(  نهبندانپایان  گسا  روی 

  است. شدهجایی محلی قائم ایجاد متر جاب سانتی 74افقی و نزدیک ب  

 گزاریسپاس
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