
فمارس رر ای ساحل شماالی خلمی براساس شواهد میدانی این پژوهش، گسل عسلویه تاثیر گذارترین ساختار لرزه
ت شواهد ریخت زمین سماختی رر امتمدار  ن از لالمه برخاسمتخی بخزمی از رشم. باشدپیرامون شهر عسلویه می

د شده بمیش های گسلی بازریبه طوریکه اسکارپ. ساحلی خلی  فارس حاکی از فعالیت عصر حاضر این گسل است
ی اثمر سمی ی گسمل، کم  شمدگ. رهنمدتر  ن نزان ممیمتر برخاستخی شاقولی را رر امتدار شاخه لنوبی20از 

ها با هندسه متفماو   از لالمه مهاتمرینلغز، چین خوررگیهای فرعی،  ثار خشواحدهای عهد حاضر، شکستخی
.ساختارهای زمین ساختی حاصل از فعالیت این گسل مهم رر منیقه هستند

های پیرامون حاشیه ساحلی خلیج فارس در ریخت زمین ساخت گسل
شهرستان عسلویه
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ای گوگمل، تصماویر مماهوارهسازمان نقزه برراری کزور و بمه کامک میالعمه 1:50000های هوایی عکسبه کاک رر این میالعه 
رر . ه شمدندها رر حاشیه شاالی خلی  فارس، واقع رر شهرستان عسلویه رریمابی و میالعم ثار گسلش و فعالیت  ن... لندست، استر و

.ها مزخص گرریدندای، شواهد ریخت زمین ساختی حاصل از فعالیت گسلبازریدهای میدانی و تصاویر ماهواره

2

زا در منطقه مورد پژوهشهای لرزهسرچشمه. 
بمه . نمدای هستند که به صور   شکار و گاها پنهان یا پوشیده حضمور رارهای لرزهها مهاترین سرچزاهرر منیقه عسلویه، گسل

( اره نیستها چندان سگیری  نکه بر ورر و اندازه)ای  ن طورکلی رر مورر پارامترهایی نظیر هندسه گسل، کینااتیک و رفتار لرزه
لی رر موارری ماکن است رگرشک. ها اظهار نظر کررتوان به صور  حتم رر مورر  نگاهی حتی با ولور رخناون کامل گسل نای

سل نخواهمد رر هنخام انتزار و رسیدن به سیح زمین کاهش یابد، که رر این صور  رخناون گسیختخی، گویای طبیعت واقعی گ
ن ریمده بور و یا ماکن است رگرشکلی رر سیح به صور  شکل پذیر صور  گیرر و نزمانی از لنمبش واقعمی گسمل رر ررازای  

ضمروری توله به این نکتهالبته(. 1شکل)زای  ن، قیعه گسل عسلویه است لرزهرر منیقه مورر پژوهش مهاترین سرچزاه. نزور
ته راشمای نیمز ولمورپوشمیدهایهای لرزهاست که عالوه بر این ساختار، راخل رشت ساحلی و خلی  فارس، ماکن است سرچزاه

.باشندناشناخته میباشند که 
ایمرحلهچندهایگسیختخیمهاتر،هاهازو(2شکل)عسلویهگسلامتدارررمتعدررستخاهیوتاریخیهایلرزهزمینرویدار
رینمهاتعنوانبهرا نکهاست،ساختاراینقیعیلنبایینزانخر نلوانهایشاخهامتدارررهولوسن-باالییکواترنر

بورهایرزهلخیررارایعسلویهپتروشیایمجاوعهبرایساختاراینتوضی ا اینبا.ناایدمیمعرفیمنیقه،ایلرزهسرچزاه
.استرسیدهسیحبه نکواترنرگسلشکهاستشرقیلنوبزاگرسررگسلیقیعا معدورازو

.[2]های روی داده در امتداد آن جایگاه تقریبی گسله عسلویه به همراه کانون سطحی شماری از زمین لرزه: 2شکل

میالعمه از های میدانی ایمنبررسی. شوربه راست ختم میگسل عسلویه رر امتدار لنوب خور به گسل لوارستان با یک  رایش پله
باشمد ممیهای مرتبط با فعالیت این گسل است که نزان از عالکمرر رانمدگی  نگسل لوارستان؛ شامل ساختارهایی از لاله چین

راسمتالغز شور که بخمش از رگرشمکلیگسل عسلویه رر امتدار شاالی خور نیز به قیعا  گسلی خنگ و ررنگ ختم می(. 3شکل)
رسد یتوان گفت رشت ساحلی عسلویه رر میان این چهار قیعه که به نظر مبه طور کلی می. کندها خرج میخور را هم بر روی  ن

. های مولور رر پیزانی کوهستان زاگرس هستند، قرار گرفته استاز لنباترین گسل

مای گسلش در محل محور چین از ن( ب. تاقدیس مرتبط با فعالیت قطعه گسلی لوارستان در بخش جنوبی گسل( الف: 3شکل
.تاقدیس مرتبط با فعالیت گسل در بخش شمالی( پ. نزدیکتر

تمری رر تر گسل عسلویه عامل اختالف ارتفاع حدور بیسمت مبازریدهای میدانی به عال  مده حاکی از  ن است که، شاخه لنوبی
ه بمه طوریکم. استهای گستره بازی کررهگسل عسلویه، نقش مهای رر رگر شکلی(. 4شکل)رشت ساحی خلی  فارس بوره است 

د  خرر پهنه ررگیر گسلش رر این منیقه به ش.  وریمبراساس شواهد میدانی  ن را رر رره ساختارهای لنبای لرزه زا ب ساب می
(.5کلش)شده و صف ا  مختلفی از لغزش رر امتدار  ن که نزان از رگرشکلی قدیم و لدید است را به ناایش گذاشته است 

تزمکیل . اسمتسازوکار گسل عسلویه بر پایه شواهد ساختاری و مورفوتکتونیکی، معکوس هاراه با کای مؤلفه امتدارلغز راسمتخرر
. ندکرر فراریواره این گسل عالکرر مولفه راندگی را رر امتدار این گسله به خوبی اثبا  می( 6شکل)های مرتبط با گسل چین

مهاتمرین ی عسملویه، خنمگ، ررنمگ و لوارسمتان، همارر حاشیه ساحلی خلی  فارس رر منیقه عسلویه، گسمل
هما، سملبا توله به پراکنش فازهای مختلف منیقه اقتصاری عسملویه رر امتمدار گ. زا هستندهای لرزهسرچزاه

ور  های صرر این میالعه براساس بررسی. مالی فراوانی را رر پی خواهد راشتخسار  وقوع زمین لرزه شدید، 
ررسمی شمده شواهد ب. شورها ارائه میگرفته، شواهد ریخت زمین ساختی مختلفی برای تعیین فعالیت این گسل

ر حاضمر رر امتدار گسل عسلویه از لاله برخاستخی بخزی از رشت ساحلی خلی  فارس حاکی از فعالیمت عصم
متمر برخاسمتخی شماقولی را رر امتمدار 20های گسلی بازرید شده بمیش از به طوریکه اسکارپ. این گسل است
های یرر امتدار گسل  ثار سی ی، ک  شدگی واحدهای عهد حاضر، شکستخ. رهندتر  ن نزان میشاخه لنوبی

همای  فزماری رچمار چین خموررگی واحدهای سنخی رر امتدار این پهنمه. شوندریده می... لغز وفرعی،  ثار خش
.اندها و ناوریس ها با اثر م وری موازی با راستای گسل ایجار شدهرر اثر فزار حاصله تاقدیس. اندشده

لوانایلرزهزمینهایگسلم1رستهسهبهپراکندگی لغرافیایی وحرکت  خرین زمان پیدایش ،زمان براساس گسل ها
طی ررلوانلرزه ای زمین گسل های .[1]شوندمیرسته بندی کواترنرازپیشهایگسلم3وکواترنرهایگسلم2

روررکه گسل هایی :کواترنری های گسلشده اند؛فعال روباره یاو مده اندولوربه حال زمان لرزه ای زمین رویدارهای 
واترنریکازپیش گسل های وندارندشده ثبت وتاریخی لرزة زمین ظاهربه ولی راشته اندحرکت گذشته سال میلیون 
نبایدین ال ابا.نداشته اندحرکتی تاکنون پایانی  لپ لنبش های زمان از احتااال ولی رارندسال میلیون روازبیشسنی 

.باشدناشناخته ها نلوان حرکت های است ماکنکه چراراشترورنظرازرااین گسل ها
-لرزهرخیارزیابیررزالرزههایچزاهازیکیعنوانبهراها نتوانمیباشند،زیرشرایطازیکیرارایکههاییگسل

ررکمخیایبابزرگهایلرزهزمینمرکزیابیم2(بیستمسدهازقبل)تاریخیلرزهزمینرویدارم1:گرفتنظرررای
سال500000رربیزتریالنبشرویاوسال35000ررلنبشیک:پسینکواترنررسوبا ررگسلشم3بیستمسده

باهابستهایکهلرزهرویدارم5.باشندنرفتهبینازفرسایشیبوسیلهکهزمین،رویبرگسلیهایریوارهم4.گذشته
یکنواختریگیزمانوکانونومرکزررکمخیایبام لینخاریلرزهبستهوکاملایشبکهیبوسیلهکهگسلراستای

.فعالشدهشناختهگسلباگسلیکساختیزمینهابستخیم6.شوندمیبرراشتهرقیقو
قرارها نرویبرکهایسازهگونههررروشوندنسبیلابجاییرچارفوقهایویژگیباهاگسلرورمیانتظاراینرواز
خیروساختزمینلرزهبررسیراهررنخستگامها،گسلاینکاملورقیقشناختنتیجه،رر.کنندایجاربرشگیرر
ا اشتباهازروریبرایساختزمینریختهایپژوهشانجامنتیجهرر.استساختاریپهنههرررگسلش-لرزهزمین
ضروریبسیارلدید،هایسازهطراحیرر مدهرستبهنتیجهبررنکاربهوزمین رامناوفعالهایپهنهررایسازه
.باشدمی

موقعیت زمین ساختی منطقه مورد بررسی  . 1. 1
خلمی  . (1شمکل)منیقه مورر بررسی رر بخش شاالی خلی  فارس رر پیرامون شهر عسلویه از استان بوشمهر قمرار رارر 

-یخموررگکه هازمان با چینمانده رریاهای سنوزوئیک استکیلومتر مربع رر واقع باقی000,230فارس با وسعتی حدور 
بماقی های اواخر این روران و باال  مدن تدریجی زاگرس، به مرور به سات لنوب عقب نزسته و تقریباً رر م دوره کنمونی

ن ایم. یابمدهای زاگرس به سمات شماال شمرق افمزایش ممیارتفاع ساختارهای زمین شناسی و سن نسبی کوه. مانده است
، اراممه های حاشیه خلی  فارس تا خط الراس ارتفاعا  گسل خورره زاگمرس مرتفمعافزایش با پله های تدریجی از تاقدیس

.رارر

مالی های تاثیر گذار در حاشیه شهای لوارستان، عسلویه، خنگ و درنگ گسلگسل. موقعیت منطقه مورد مطالعه: 1شکل
.باشندخلیج فارس در پیرامون شهر عسلویه می

حضمور با توله بمه. واقع شده است( لنوب شرقی)ساختخاه عسلویه رر لنوبی ترین حد نوار چین خورره لنبای زاگرس 
ی توانمد الیه های افقی شکل پذیر رر بخش های باالیی و روی پی سنخی، شناسایی سماختارها و عموارپ پدیمدار رر سمیح نا

وبی و رر عاق از سویی بیزتر زلزله های ویرانخر زاگرس رر زیر پوشش رس. بیان کننده رقیق و واقعی ساختارهای ژرفی باشد
کیلومتر زیر 6م8بر اساس میالعا  پیزین صور  گرفته، پی سنگ این بخش از زاگرس رر ژرفای . پی سنگ رخ راره است

ز همای راسمتالغپی سنگ زاگرس لنوب شرقی، از گسمل. کیلومتر بر ورر شده است35پوشش رسوبی و ژرفای موهو حدور 
-االیهما کمه عامدتا رونمد شماین گسمل. بس و کازرون م برازلان تزکیل شده استعرضی چپخرر و راستخرری نظیر کره

.های معکوس ررون پی سنگ را بریده و قیع کرره استلنوبی رارند، گسل
لرزه ای روند. شواهد متعدری ولور رارر که روند لرزه ای عسلویه منیبق بر تغییرا  رخساره های رسوبی زاگرس می باشد

و کربنا  های ریفی م ( NEسازند سورمه رر )های رریای کم عاق ژوراسیک عسلویه رر نزریکی مرز لنوب باختری کربنا 
این روند تقریبا حد لنوبی رریای میوسن سمازند میزمان و مزمخص کننمده حمد . قرار رارر( SWسازند سرگلو رر )مررابی 

ای هاچنمین ایمن رونمد لمرزه. می باشمدSWو سمکوی عربمی رر NEلدایش فعلی کاربند چین خورره م رانده زاگمرس رر 
.مزخص کننده مرز پیزانی کوهستان و کوهپایه رر کاربند زاگرس است
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.های فرعی گسل عسلویه داخل مجتمع پتروشیمی عسلویهآثار یکی از شاخه: 4شکل

اخل صفحات گسل با روندهای مختلف د( ب. پهنه گسل عسلویه در جنوب خاور روستای شیرینو( الف: 5شکل
(.ب)آثار خطوط لغزش بر روی تعدادی از صفحات گسلی نمایش داده شده در قسمت : پ ـ ج. این پهنه

.سلویهاز گسل ع( ت)و بخش شمالی ( پ)، بخش جنوبی (الف وب)چین مرتبط با فعالیت گسل در بخش میانی : 6شکل

اینشرقبهروراندگیپیرر ناصلیم ورخاشوعسلویهچینلبهررکوچکمخروطیهایتاقدیس
کوهستانپیزانیررگسلیقیعا امتدارررراستخرربرشاعاالازایناونه ن،کناریتاقدیسبررویساختار
خوبیشاهد،عسلویهچینلبهترینبیرونیررلغزمورببرشیساختاراینتزکیلریخر،سویاز.استزاگرس

سیوح؛عسلویهساختخاهررلنباگسلشاثرریخرسوییاز.استتاقدیسپایررعسلویهگسلحضوربر
امتدارررگسلشفرایندبورنایمرحلهچندرهندهنزانهاخیمختلف،هایپرتخاهباگوناگونژئومورفیک

.استعسلویهگسله

بمه . تشواهد میدانی این میالعه حاکی از این است که گسل عسلویه رر سراسر طول خور به سیح رسیده اسم
بمه لبهمه رر نزریکی رشت ساحلی)های شاالی پتروشیای عسلویه توان رر نزریکی فازطوریکه شواهد  ن را می

بمر روی های شاالی قیعه گسل عسلویه، تعداری از تاسیسا  راخل و یارر بخش. بهتر مالحظه ناور( کوهستان
(.  7شکل)اند فراریواره پهنه گسلی قرار گرفته

لف آثار صفحات مخت( پ و ت. رخنمون گسل از نمای نزدیکتر( ب. رخنمون پهنه گسلی عسلویه( الف: 7شکل
ز نمای آثار تعدادی از صفحات گسلش ا( ث و ج. پهنه گسله عسلویه در محدوده تاسیسات پتروشیمی عسلویه

.ترنزدیک


