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چکیده:
شهرستان گچساران در جنوب باختر استان کهگیلویه و بویراحمد است ،مرکز این شهرستان ،شهر دوگنبدان است
و در  267کیلومتری شیراز قرار دارد .این منطقه در نوار لرزه ای با خطر نسبی باال بوده چنانکه زمین لرزه های
دستگاهی زیادی در نزدیک این محدوده ثبت شده که عموما بزرگای نزدیک به  5/5ریشتر دارند .پراکندگی
جغرافیایی زمینلرزهها به تقریب بر روی شکستگیهای شناخته شده و یا شکستگیهای کهن و پویا قرار
میگیرند .بر اساس تقسیمات زمین شناسی ،گستره گچساران در کمربند چین خورده ی ساختاری زاگرس و در
زیر زون ایذه و فروبار دزفول قرار دارد .واحدهای زمین شناسی گستره بطور غالب در زون ایذه ،واحدهای زمانی
کرتاسه شامل گروه بنگستان تا سازند آسماری با دیرینگی الیگومیوسن رخنمون دارد و در فروبار دزفول بطور
غالب سازندهای آسماری و گروه فارس در این منطقه رخنمون دارند.
براساس اطالعات مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران( ،)IRSCدر تاریخ  4خرداد ماه
 ،1399ساعت  13و  41دقیقه و  27ثانیه ی یکشنبه ،زلزله ای با بزرگای  5/1در مقیاس  MNبا ژرفای 10
کیلومتری رخداده که رو مرکز آن توسط مرکز لرزه نگاری ژئوفیزیک دانشگاه تهران در  15شهر دوگنبدان
مشخص شده است که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشته و تنها چندین نفر در نتیجه هراس و وحشت از
رخداد زلزله دچار مصدومیت جزئی شده اند و از لحاظ مالی ،به تعدادی از ساختمان های نوع)Aخانه های گلی و
روستایی) و نوع ( Bخانه های قدیمی و آجری) خسارات های سبک تا متوسط وارد شده است .الزم به ذکر این
زلزله دارای یک پیش لرزه ی  2/6ریشتری و چندین پس لرزه تا تاریخ  9خرداد (تا زمان تهیه این گزارش) بوده
که بزرگترین آن  4/1ریشتر است.
از شمار گسل های مهم در منطقه می توان دسته گسله های طولی با سازوکار راندگی همراه با مولفه راست بر ،در
پیشانی کوهستان ( )MFFبا نام گسیختگی میشان اشاره کرد و همچنین ،گسل مورب لغز راست بر با مولفه
راندگی حدفاصل تاقدیس میش و دیل با نام گسل گچساران (گسل خارک – میش) که با نزدیک شدن به گسله
های طولی و خم گسلی مولفه راندگی آن غالب می شود ،با توجه به داده های بدست آمده از بررسی های میدانی
انجام شده و براساس تمرکز خرابی ها و گسیختگی های شناخته شده ،منحنی های هم لرز بدست آمده ،رومرکز
سطحی و مهلرزه ای (با شدت نزدیک به  VIدرجه مرکالی) زمین لرزه ،به تقریب حدفاصل روستای آبریگون تا
روستای دیل با راستای شمال شمال باختر -جنوب جنوب خاور در امتداد گسیختگی گچساران(خارک  -میش)
بنظر می رسد و پهنه های با شدت  Vدر مسیر محل گذر این گسل مورب لغز و در تقاطع با گسلش های فشاری
با شیب صفحه گسلی به سمت شمال خاور ،گسترش یافته است و در نهایت تمایل خطوط هملرز با راستای
تقریبی شمال شمال باختر – جنوب جنوب خاور منتج شده است .محدوده ی مکانی مهلرزه بدست آمده با
رومرکز های دستگاهی اعالم شده توسط مراجع مختلف ،انطباق کاملی نشان نمی دهد .بیشترین تاثیر زلزله ی
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اصلی ،مربوط به ریزش در ارتفاعات همراه با ایجاد توده های گسترده گرد و خاک در حدفاصل تاقدیس دیل و
میش در شمال دوگنبدان و برخی ارتفاعات کم قوام سازندهای آغاجاری و بختیاری در جنوب دوگنبدان و آثار
ترک در برخی خانه های قدیمی و غیر مهندسی منطقه می باشد .در بازدید میدانی ،بخش وسیعی از محدوده
متاثر از زلزله مورد بررسی قرار گرفت که شهر دوگنبدان تا چرام ،باشت ،دهدشت و نواحی پیرامون آنها را
دربردارد .این گزارش ماحصل این بازدید تخصصی می باشد.
مقدمه:
کمربند چین خورده – رانده زاگرس ( )Zagros Mountian Fold-Thurst Beltاز جمله گستتره هتایی استت کته
جنبش های همگرا در پهنه های قاره ای ایران مرکزی ،توران و عربی ،شکل گیری این کمربنتد لترزه خیتز را در
کنترل داشته و ویژگی های ریخت زمینساخت ( )Morphotectonicو ساختاری آن نیز نتیجه ای از تاثیر فراگیتر
( )Pervasiveتنش های اصلی ( )Original Stressesو واتنش های شکننده و شکل پتذیر ( Brittle and Ductile

 )Strainدر رسوبات فانروزئیکی است ،که پی سنگ دگرگون شده را پوشش می دهد .این واتنش ها ختود نتیجته
ای از تاثیر تنش های شمال خاور – جنوب باختر(  )NE-SWو همچنین ساز و کار حرکتی گسیختگی های اصلی
و فرعی در سیستم تنشی حاکم بر پهنه ها می باشد.
همچنین وجود ساختار های آشفته زیر ستطحی ( ،)Subsurface Structural Disturbanceرختداد لترزش هتای
شدید و مقطعی ( )Original Macroseismsو لرزش های خفیتف و پیوستته ( )Swarmو تغییتر و گونتاگونی در
درجه ی فشردگی ( )Tightnessساختمانهای چین خورده همگام بتا اثتر فراینتد کوتتاه شتدگی ( )Shorteningو
طویل شدگی ( )Elongationدر راستایی موازی با سطح محوری اینگونه چین خوردگی ها و عمود بر آن ،پاره ای
از ویژگی های کمربند چین خورده – رانده زاگرس است .گوناگونی در ستازگاری فیزیکتی ستازندهای گستتره در
اثرپذیری از تنش های موجود نیز از جمله عامل های بی اسلوبی و ناهماهنگی در واتنش رسوبات گستره است که
در باز سازی شرایط نخستین ساختاری (  ) Structure Palinspasticپهنه ها ایجاد خلل می نماید.
گستره متاثر از زلزله ،شهر دوگنبدان از شهرستان گچساران در استان کهگیلویته و بویراحمتد استت،که در پهنته
زاگرس چین خورده و در زیر پهنه های ایذه و فروبار دزفول قرار دارد و گسل پیشانی کوهستان ( )MFFبصورت
دسته گسل های راندگی با راستای شمال باختر – جنوب خاور ،حدفاصل دو زیر پهنه ی ایذه و دزفول ،از منطقه
مورد بررسی می گذرد.
از لحاظ خطر زلزله این منطقه ،در پهنه لرزه ای با خطر نسبی باال قرار دارد .زمین لرزه های این منتاط بطتور
معمول بزرگی کم تا متوسط داشته و کم ژرفایند .بدینسان دیده میشود که بیشتر زمینلرزههای زاگرس در زیر
رسوبات چینخورده رخ می دهد .چنانکه در ساعت  13و  41دقیقه و  27ثانیه ی یک شنبه مورخ  4خرداد ماه
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 1399زلزله ای با بزرگای  5/1در مقیاس  MNبا ژرفای  10کیلومتری در نزدیکی شهر دوگنبتدان از شهرستتان
گچساران رخداده که در این رویداد در کوه های شمال شهر (تاقدیس دیل و میش) و در جنوب شهر ستیغ هتای
ناپایدار با رخنمون سنگی سازندهای آغاجاری و بختیاری ،ریزش های وستیعی در راس آنهتا ایجتاد شتده و تتوده
وسیعی از گرد و خاک بصورت ابری سفید آن را پوشانده بود.
طی رخداد این زمین لرزه ،تیمی متشکل از کارشناسان مرکز زمین شناسی منطقه جنوب(شتیراز) بتا همتاهنگی
دفتر مخاطرات زمین شناسی کشور ،جهت بررسی عوامل زمین شناسی به منطقه آستیب دیتده اعتزام گردیدنتد.
شکل  1راه های ارتباطی به منطقه ی دوگنبدان را نشان می دهد.

شکل  1نقشه راههای ارتباطی منطقه زلزله زده ،بیضی مشکی منطقه تقریبی تاثیر را نشان می دهد.
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شکل  2نقشه زمین شناسی منطقه زلزله زده و بیضی سفید شهر دوگنبدان و ستاره های قرمز مراکز زلزله که توسط مراکز مختلف
اعالم شده است .در این نقشه ،محل برش ساختاری جهت نمایش هندسه ی زیر سطحی ساختار زمین ،در محل گذر برش در سطح
نقشه قرار گرفته است ( تغییر یافته ی نقشه زمین شناسی گچساران،شرکت ملی نفت ایران)

زمین شناسی منطقه:
گستره مورد بررسی در برگیرنده سیستمی از ساخت های چین خورده با راستای شمال باختر – جنتوب ختاوری
( )NW-SEاست (شکل  .)2اینگونه ساختمانها اغلتب دو ستو پالنتژ ( )Doubly Plungingبتوده و گتاه واحتدهای
سنگی گستره با پذیرش تنش ها و رفتار واتنشی نیمه پالستیکی ( )Semiplasticدر تتوالی رستوبات و همچنتین
تفاوت در ستبرا ،بروز سیمایی تام از مکانیسم چین خوردگی ناهماهنگ ()Disharmonicرا به نمایش گذاشته اند،
به گونه ای که رشته کوههایی با روند عمومی شمال باختر -جنوب ختاور بتا ستیمایی تاقدیستی -ناودیستی بهتم
فشرده و نامتقارن تشکیل شده است  .سیمای چین های کشیده ( )Drag Foldsنیز که نتیجه ای از اثتر کمتانش
شکل پذیر ( )Ductile Bendingدر پهنه های واتنشی است ،از دیگر ساخت های قابل ردیابی می باشد .تغییتر در
زاویه میان پهلویی ( )Inter Limb Angleچین ها نیز ره آوردی از سازوکار حرکتی انواع گسیختگی ها در سیستم
گسلشی گستره است .این مکانیسم خود عتاملی در ایجتاد رونتدی کتم و بتیش همگتن در فراینتد شتکل گیتری
ساختارها در این پهنه ها است.
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سیستم گسلش های گستره از دیدگاه همخوانی راستا با ساخت های چین خورده ی پهنه ها ،گوناگون بوده و این
گوناگونی به الگوی اثر گذاری تنش های اصلی از سوی شمال خاوری-جنوب باختر و بته گونته ای ثانویته شتمال
باختری و همچنین جهت یافتگی گسلش ها نسبت به محور های تنش ( )Stress Axisesوابسته استت .اینچنتین
گوناگونی در راستا ،همگام با تغییر در مکانیسم حرکتی گسیختگی ها و ایجاد بردارهای تنشی فرعی ،عامل هتای
کار ساز در روند شکل گیری و دگرریختی ( )Deformationتوالی رسوبات بوده و مشارکت در عملکرد گسلش هتا
و گسترش جابه جایی ها بوسیله زایش گسل های فرعی (  )Distinct and Branching Splay Faultsنیز از دیگر
موارد کار ساز گفته شده هستند .پدیده گسترش گسیختگی های فرعی در توالی الیه ها با گذر از فرایند پتذیرش
فشارش ،کشش و یا چرخش و ایجاد چین خوردگی های فرعتی ،همگتام بتا ایجتاد آثتار حرکتت و جابجتایی در
گسیختگی های بزرگ گستره می باشدو این نکته نباید فراموش شود که گوناگونی در ویژگی های سنگ شناستی
سازند های گستره و گاه گوناگونی این ویژگی ها در بخش های یک سازند ،عتاملی برتشتدید اینگونته فراینتد هتا
است.
در برخی مناط وجود گسلشهای بنیادی و پویا سبب دگر شکلی هایی چون شکستگی ( ،)Ruptureبازشدگی
( ،)Extentionفشردگی( ،)Compressionتغییر روند محور آنها و پیچیدگی ساختاری گردیده است .از جمله
گسله های بنیادی منطقه مورد بررسی ،گسله گچساران (خارک  -میش) و دسته گسله های رویداد زاگرس بویژه
گسله های راندگی مربوط به پیشانی کوهستان ،ویژگی های نوزمینساخت و ریخت زمینساخت منطقه را متاثر
ساخته است .از جمله عامل های ناپایداری در گستره مورد پژوهش از دیدگاه زمینساختی وجود جنبش های
جوان در گسلش های رده اول و دوم از سیستم گسیختگی هاست .وجود آثار حرکت و جابجایی ها در واحدهای
رسوبی جوان ،لغزش های زمین ،زمین لرزه هایی با مقیاس گسترده در امتداد روند های گسلش شمال -جنوب و
شمال باختر –جنوب خاور و بسیاری شواهد دیگر ،گواههایی براین تحرکات می باشد .گواه های قابل لمس در
بررسی های کنترلی بر روی زمین از قبیل تازگی سطحه های لغزشی در پهنه های زلزله زده ،وجود افرازهای
کوچک ،فقدان سیمان( آهکی و اکسید آهن و غیره) در پاره ای ازسطوح لغزش ،باز بودن و یا پرشدگی پاره ای از
شکستگی ها توسط رسوبات بسیار جوان ( هولوسن) ،وجود تراسهای هولوسن و کواترنرپسین در دامنه تاقدیسها و
نواحی حاشیه ای دشت ،تشکیل مخروط افکنه های تخریبی جوان و لرزش های کم و بیش شدید کنونی در
گستره مورد پژوهش ،دال برکنشگری دوباره گسیختگی ها و گسله های یاد شده است.
حرکت های راندگی و واژگونه بطور معمول در گسیختگی های طولی در منطقه ایجاد شده است ،این گسیختگی
ها یا مستقل از گسلهای مایل شمالی -جنوبی بوده و یا بخش پایانی یتک گستیختگی کمتانی متی باشتد .گستل
گچساران (خارک –میش) با راستای شمالی – جنوبی از جمله گسله های مایل در گستتره استت ،کته بتا ایجتاد
منطقه ی برشی با هندسه ی ویژه خود ،عاملی در شناسایی و ثبت عملکرد کششی ( )Dragging Actionدر پاره
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ای از پهنه های خاوری این گسیختگی در گستره بوده است .اثر سازوکار حرکتی در این گسلش همراه بتا ایجتاد
بردارهای فرعی تنش ،عاملی در بروز سیمای ژئومورفیک کنونی می باشد.

شکل  :3جایگاه زلزله دوگنبدان (ستاره مشکی) بر نقشه زون بندی ساختاری زاگرس مرکزی (یوسفی ،ط .و همکاران )1396

شکل  : 4جایگاه تقریبی محدوده ی مورد بررسی (مستطیل خط چین قرمز) در مقطع عرضی ساده شده ای از کمربنتد کوهستتانی
چین خورده – رانده فعال زاگرس که نشان دهنده ی واحدهای ریخت زمین ساختی اصلی زاگرس متی باشتد( After Berberian
،)1995
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در شکل  3رو مرکز زلزله اخیر دوگنبدان بر روی نقشه ی ریز پهنه بندی ساختاری زاگرس مرکزی همراه با گسله
های بنیادی نشان داده شده است و چنانکه در این شکل دیده می شود رو مرکز زلزله در حد فاصل مسیر گذر
گسل پیشانی کوهستان و گسل مورب گچساران واقع شده است .جایگاه محدوده ی مورد بررسی در مقطع عرضی
کمربند کوهستانی چین خورده –رانده ی فعال زاگرس در شکل  4نمایش داده شده است.
گسل هاي بنیادي منطقه
در بررسی های ساختاری و لرزه زمین ساخت هر گستره شناخت گسله های پویا و بنیادی آن بسیار حائز اهمیت
می باشد ،این گسیختگی ها در منطقه گچساران بطور معمول بیش از  10کیلومتر طول دارند بعبارتی گسله های
فعال کوچکتر از  10کیلومتر در واقع در مقیاس های ناحیه ای ،تابع گسله های بزرگتر بتوده و پارامترهتای لترزه
زایی آنها بر بخشی از گسله های بزرگتر ادغام می شوند بنابراین شناخت گسله هتای کتوچکترو تتاثیر دادن آنهتا
درمحاسبات لرزه ای سبب پیچیدگی و گمراه نمودن مسیرو نتیجه گیری اصلی خواهد شد ،در اینجا تنها به گسله
های بنیادی و فعال منطقه اشاره خواهد شد.
در زیر گسله های پویا و بنیادی منطقه گچساران و نواحی پیرامون آن ،بر اساس شاخص های ساختاری آنها تشریح
شده است.
گسل گچساران (خارک – میش)
گسل پی سنگ گچساران با راستای خم دار ،نزدیک به شمالی -جنوبی است که حاشیه خاوری شهر گچستاران را
متاثر ساخته است و به همین دلیل نام گسل گچساران در این منطقه برای آن در نظر گرفته شتده استت ،امتا در
مطالعات قبلی این گسل با نام گسل خارک –میش معرفی شده است که از جزیره ختارک تتا تاقتدیس متیش در
شمال شهر گچساران ادامه داشته است ،اما آنچه مشخص استت ایتن گستل تتا بتیش از  80کیلتومتر ،در شتمال
بتتاختری تاقتتدیس متتیش قایتتل ردیتتابی و دارای شتتواهد ستتطحی متتی باشتتد و در نهایتتت بصتتورت شتتاخه هتتای
کوچکتر( )splayدر راستای گسله های راندگی هم رویداد با زاگرس قرار گرفته و پایان می یابد.
گسیختگی گچساران از شمار گسله های عرضی بوده و در بخش های شمالی خود بته گستله هتای طتولی هتم
رویداد زاگرس ختم می شود (شکل  )5و این گسل در پایانه جنوبی خود تا گسل رانتدگی میشتان قابتل ردیتابی
است و از آن پس در پهنه گسله های طولی زاگرس پنهان و نامشخص شده است ولی با توجته بته مطالعتات زیتر
سطحی مخازن نفت توسط شرکت ملی نفت ،آثار حرکتی راستالغز راست بر این گسل در مخازن نفتتی تتا خلتیج
فارس ردیابی شده است.
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بخش های رخنمون یافته وقابل ردیابی گسل گچساران (خارک – میش) طولی نزدیک به  95کیلتومتر دارد و
راستای این گسیختگی شمالی – جنوبی تا شمال باختر – جنوب خاور (تا آزیموت نزدیک به  140درجه) استت.
ساز وکار این گسل در یال جنوب باختری تاقدیس میش راستالغز راست بر همراه با راندگی استت و بتا توجته بته
وجود گسل های متعدد راندگی در یال جنوب باختری تاقدیس های موجود در مسیر گذر گسل گچساران و ایجاد
خمش و کشیدگی ساختمان های چین خورده و گسلیده و همچنین در بخش هایی کته ختود گستل گچستاران
دارای خم گسلی و یا در طول ساختمان های چین خورده (بطور مثال در شمال شهر گچساران ،بخشی از راستای
این گسل در امتداد راستای محور تاقدیس میش و دیل قرار دارد) قرار گرفته است ،سازوکار راندگی این گسل به
وضوح دیده می شود،
از شمار آثار بی هنجاری آشکار در راستای گسل گچساران ،تغییر راستای اثر محوری و انحراف ساخت های چین
خورده ( )Drag foldsدربخش های شمالی شهر دو گنبدان و شهرستان گچساران و تغییرات شدید شتیب الیته و
برگشتگی در امتداد این گسل ایجاد شده است که گویای مورب لغز بودن این گسل با ستازوکار مرکتب راستتالغز
راست بر و راندگی می باشد .بر اساس داده های لرزه ای دستگاهی ثبت شده تا کنون (شکل  ،)6تعداد زیتادی از
مراکز لرزه ای منطب بر این گسل می باشد و جدید ترین زلزله ی متاثر از فعالیت این گستل ،مربتوط بته تتاریخ
 14( 2019.08.04مرداد  )98با بزرگای  5/2ریشتر است که فوکال مکانیسم بدست آمده برای این زمتین لترزه
(شکل  )8مشابه با زلزله ی اخیر دوگنبدان می باشد.
گسل پیشانی کوهستان ):(MFF
این گسل در محدوده ی مورد بررسی در قالب مجموعه ای از گسله های راندگی با راستای شمال باختر – جنوب
خاور ،به عنوان مرز ساختاری مهم میان زیر پهنه ایذه و فروبار دزفول می باشد .این گسل از جمله گسل های کور
) (blindمی باشد که با شواهد ساختاری ،توپوگرافی و ریخت زمینساختی و گاه لرزه ای قابل ردیابی است
) .(Berberian, 1995گسل پیشانی کوهستان با درازای بیش از  1350کیلومتر در ایران از قطعات رانده متعددی
با طول های  15تا  115کیلومتر تشکیل شده است .بر پایه مختصات مرکز بیرونی زمین لرزه  4خرداد ماه ،1399
مکان این رخداد در فاصله ی میان گسل پیشانی کوهستان و گسل مورب لغز گچساران (خارک – میش) بوده
است.
طویل ترین گسل راندگی پیشانی کوهستان در محدوده مورد مطالعه با گسل میشان مشتخص شتده است(شتکل
 .)5این گسیختگی راستای شمال باختر – جنوب خاور با شیب صفحه ی گسلی به سوی شمال خاور می باشد و
ساز و کار راندگی با مولفه ی راست بر دارد ،این گسل بخش های پیرامون دوگنبدان را متاثر ساخته است و سبب
تغییرات شدید شیب الیه ها ،برگشتگی و زیر راندگی در مسیر گذر خود شده است.
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شکل  :5نقشه ی وضعیت گسل های بنیادی در محدوده ی گچساران و نواحی پیرامون آن(یوسفی ،ط .و همکاران ،)1386

لرزه زمین ساخت:
از نظر نو زمینساختی ،زاگرس چینخورده -گسلیده ،در اثر حرکت رو به شمال صفحة عربی و برخورد آن با
صفحة ایران ،در راستای شمال خاوری – جنوب باختری فشرده میشود .به همین دلیل ،در حال حاضر زاگرس
تحت تأثیر دگر شکلی ،ناشی از فشارهای زمینساختی با روند  ،NNE- SSWفرجام همگرایی و برخورد قارهای،
قرار دارد .دگرشکلیها هم راستای ساختارها و شکستگیهای آلپی ،)NW-SE( ،و پیش از آلپی،(N-S( ،
هستند .از این رو ،عملکرد مشترک این دو ،بر روی هم ،باعث برآیند نوزمینساختی و لرزهزمینساختی و در
نتیجه لرزهخیزی کنونی زاگرس میشود.
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پراکندگی جغرافیایی زمینلرزهها به گونهای است (شکل  )6که گاهی بر روی شکستگیهای شناخته شده و یا
شکستگیهای کهن و پویا قرار میگیرند .که در منطقه مورد بررسی دسته گسله های مورب لغز راست بر همراه با
راندگی و گسله های متقاطع با آنها ،گسله های راندگی با مولفه ی راست بر ،هم رویداد با زاگرس در دامنه
تاقدیس ها است ،از گسله های لرزه زا می باشد که در راستای این گسل ها زلزله های متعددی رخ داده است.
گفتنی است که بیشتر زمینلرزههای منطقه به دلیل وجود الیههای گچی – انیدریتی وابسته به سازندهای داالن
(پرمین) ،دشتک و کنگان (تریاس) ،هیت و گوتنیا (ژوراسیک باال) ،به ویژه سازند تبخیری گچساران (میوسن) ،از
عوامل مؤثر در کاهش انرژی و جلوگیری از گسلش سطحی هستند.

شکل  :6نقشه ی لرزه زمین ساخت منطقه مورد بررسی (یوسفی و همکاران  )1386و زمین لرزه های دستگاهی تا رخداد زلزله
اخیر دوگنبدان به روز رسانی شده است (ز .هیبتی) .
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تاریخچه لرزه خیزي:
بررسی زمین لرزه های ثبت شده ایران نشان می دهد (شکل  6و  )7که زاگرس (مناط جنوب باختر کشور) یکی
از فعال ترین مناط لرزه خیز ایران است .زمینلرزه های این منطقه دارای اندازه های متفاوتی می باشند .در این
قسمت مشخصات و ویژگی های زمین لرزه های گستره ی مورد بررسی با توجه به داده های موجود و از منابع
مختلف گردآوری گردیده است.
با بررسی و پژوهش در داده های تاریخی در منطقه و مناط پیرامون ،از شمار زمینلرزه های تاریخی در منطقه
مورد مطالعه و نواحی پیرامون آن ،می توان به موارد زیر اشاره کرد
 .1زمینلرزه  3تا  31دسامبر  856میالدی ،محمدبن جریرطبری در کتاب تاریخ طبری (  ، 302/915جلد12
و صفحه  ) 1433آورده است که گستره فارس ،خوزستان و بویه پهنه دامغان در سال  242پس از هجرت شتاهد
زمینلرزه های بزرگ بوده است.
 .2زمینلرزه  3می  1052و  22آوریل  1053میالدی ،این زلزله ها از جمله واقعه های مهتم در قترن یتازدهم
بوده که در ارجان ( 40کیلومتری بخش خاوری بهبهان ) بوقوع پیوسته و سبب ویرانی این روستا گردیتده استت.
بزرگای زلزله ی سال  1052توسط بربریان  Ms 6/8تخمین زده شده است.
 .3زمینلرزه های  29آوریل تا  27می  1085میالدی ،به گونه ای قتوی منتاط فتارس و خوزستتان را متتاثر
ساخته است ،این زلزله دارای بزرگای  Ms 5/8بوده است.
 .4زلزله  21مارس  1875در منطقه بهبهان گزارش شده است.
پس از سال  1900میالدی تا کنون رویداد لرزه ای زیادی با بزرگای کتم و متوستط در منطقته متورد بررستی و
نواحی پیرامون آن رخ داده است که در محدوده ی مورد بررسی ،بطور معمول کمتر از  5/5ریشتر بتوده استت و
گویای فعالیت در امتداد گسله های بنیادی مورب لغز گچساران (خارک – میش) و مجموعه گسله های رانتدگی
هم رویداد با زاگرس در این منطقه می باشد.
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شکل  :7جایگاه زلزله دوگنبدان (ستاره ی قرمز رنگ) در نقشه لرزه زمین ساخت منطقه همراه با حل صفحه گسلی

شکل  8نقشه لرزه زمین ساخت منطقه گچساران همراه با فوکال مکانیسم زلزله  4خرداد  99دوگنبدان و زلزله ی  14مرداد سال
 98و تشابه نزدیک حل صفحه ی گسلی این دو زلزله
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کل  : 9فوکال مکانیسم زلزله  4خرداد  99دوگنبدان و زلزله ی 14مرداد سال  98در نقشه لرزه زمین ساخت بر  DEMارتفاعی

بررسی زمین لرزه ي دوگنبدان
زمین لرزه  4خرداد دوگنبدان با بزرگای  5/1ریشتر رخداده است و رو مرکز زلزله توسط مراکز لرزه ای مختلف
(شکل  )2در بخش های باختری ،شمال باختر و جنوب شهر دوگنبدان ثبت شد که در نگاه اول تاثیر گذاری و
فعالیت گسله های فشاری پیشانی کوهستان بویژه گسل میشان را در این منطقه نشان می دهد .در این ارتباط،
برداشت های میدانی جهت بررسی برآورد شدت زلزله انجام شد ،طی بازدید به عمل آمده مشخص گردید که در
محدوده ی حدفاصل روستای آبریگون (در  7کیلومتری شمال شهر دوگنبدان) تا روستای دیل ( 20کیلومتری
شمال باختر) بیشترین شدت زلزله به میزان  VIواحد مرکالی است و منطقه ی رومرکز سطحی و مه لرزه ای
زلزله می باشد چنانکه در این منطقه جابجایی بلوک های سنگی چندین تنی ( بیش از  10تن) همراه با ریزش
کوه را در پی داشته است.
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شکل :10کنتور های هم شدت زلزله دوگنبدان بر اساس بازدید میدانی همراه با داده های لرزه ای

خطوط هم شدت زلزله اخیر دوگنبدان بر پایه مدل نرم افزاری ترسیم شده(توسط ر ،.علیخان زاده )1399 ،گویای
بیشینه شدت در شهر دوگنبدان ،شدت  Vدر مقیاس مرکالی را نشان می دهد و شهر دوگنبدان بین Vو  IVو
نواحی پیرامون آن را  IIIپیشنهاد داده است .در شکل  10و  11بر اساس بازدید میدانی انجام شده ،خطوط هم
شدت زلزله ترسیم شده است ،در شکل  10برآورد شدت با مرکزیت شهر دوگنبدان و فاصله ی تقریبی نزدیک به
 70کیلومتر در جهات مختلف آن ،نمایش داده شده است چنانکه عالوه بر شهر دوگنبدان ،شهرهای مهم و لرزه
خیز بهبهان ،دهدشت و نورآباد ممسنی را در بردارد .در شکل  11جهت مشخص شدن وضعیت منطقه مهلرزه ای
زلزله و گسل های منطقه ،محدوده با بزرگنمایی بیشتر نمایش داده شده است.
منطقه مه لرزه بر اساس بازدید ها و شواهد صحرایی در دره ی ناودیسی حدفاصل تاقدیس میش و تاقدیس دیل
(از روستاهای آبریگون تا دیل)مشخص شده است و بیشینه شدت برآورد شده برای آن  VIدر مقیاس مرکالی می
باشد که در این پهنه ریزش های شدید در بخش های صخره ای سازندهای مختلف زمین شناسی رخ داده است
وتوده ای از گرد وخاک را در کوهستان ایجاد کرده است چنانکه آثار ریزش بلوک های سنگی بزرگ سازند
آسماری و مسدود کردن جاده آسفالته از شواهد این رخداد است (شکل  12تا  ،)15همچنین آثار ترک خوردگی
در ساختمان های غیر مهندسی و ریختن اشیاء داخل ویترین مغازه و خانه ها در این منطقه رخداده است.
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شکل :11کنتور های هم شدت زلزله دوگنبدان بر اساس بازدید میدانی ،همراه با گسله های منطقه

شکل  :12نمایش وضعیت پرش ،جابجایی و ریزش بلوک های سنگی  ،دید به باختر
16
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شکل  :13بخش های ریزشی و آزاد سازی مسیر جاده توسط
پرسنل راه و شهرسازی گچساران

شکل  :14ریزش و حرکت بلوک چند  10تنی سنگ آهک سازند آسماری
در حدفاصل تاقدیس میش و دیل ،دید به جنوب خاور

شکل  :15شکست و جدایش بخشی از بلوک سنگی (با پیکان سفید) و پرش قطعات سنگی (پیکان زرد) براثر رخداد زلزله
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شکل  :15تصاویری از ایجاد ترک و خسارت در ساختمان های
غیر مهندسی و فرسوده و ریزش کوه

18
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در محدوده ی شهر دوگنبدان و روستاهای بخش جنوبی آن آثار ترک خوردگی تنها در ساختمان های فرسوده و غیر
مهندسی ایجاد شده بود (شکل )15که در بازدید میدانی وضعیت خسارت و شدت زلزله در شهر دوگنبدان و نواحی
پیرامون آن برآورد و در نهایت نقشه خطوط هم شدت تهیه گردید(شکل  10و .)11
نتیجه گیري:
با توجه به بررسی های میدانی انجام شده و شناسایی پدیدههای ناهنجار رخ داده از قبیل ریزش بلوک های سنگی،
ایجاد گرد و خاک وسیع ،واژگونی اشیاء و تخریب و ترک های ایجاد شده در بناهای غیر مهندسی ،نقشه هم شدت
زمین لرزه تهیه گردید .پهنه رومرکز سطحی مه لرزه این زمین لرزه در دره ی ناودیسی حدفاصل تاقدیس میش و دیل
پیشنهاد می گردد و شدت بیشینه این زمین لرزه  VIدر مقیاس مرکالی برآورد گردید که این محل با رومرکز
دستگاهی اعالم شده انطباق کاملی نشان نمی دهد همچنین با توجه به شدت برآورد شده در منطقه به نظر می رسد
ژرفای کانونی زلزله نزدیک به  10کیلومتر مناسب باشد .در شهر دوگنبدان و بخش های پیرامونی آن بویژه روستاهای
جنوبی آن شدت زمین لرزه نزدیک  Vبرآورد گردید چنانکه در این مناطق ساختمان های فرسوده و غیر مهندسی،
خسارت هایی از قبیل ترک خوردگی در دیوار و سقف آنها می باشد .با دور شدن از تاقدیس میش و دیل از شدت
زلزله کاسته شده است.
در بازدید های میدانی انجام شده ،آثار سطحی که گویای سازوکار گسل مسبب این زلزله باشد بدست نیامد ،اما با
توجه به گسل های شناخته شده در منطقه ،از قبیل گسل راندگی پیشانی کوهستان (گسل میشان) و گسل مورب لغز
گچساران(گسل خارک – میش) که راستای گسل و سازکار راستالغز راست بر و راندگی (همانطور که در بخش
های قبلی این گزارش تشریح شد) آن شناخته شده است ،چنین استنباط شد گسله گچساران (خارک – میش) مسبب
این زلزله باشد و راستا و سازوکار مرکب ،امتداد لغز راست بر و راندگی این گسل مورب لغز با حل صفحه گسلی
ارائه شده در فوکال مکانیسم زلزله اخیر دوگنبدان سازگاری دارد و همچنین رخداد زلزله  14مرداد ( 98چرام-
دوگنبدان) منتج از فعالیت گسل مورب لغز گچساران(خارک  -میش) با راستای شمال باختر – جنوب خاور با
آزیموت نزدیک به  140در شمال شهر دوگنبدان می باشد.
بنابراین ،وجود گسله های بنیادی و فعال در این گستره ،سبب رخداد زمین لرزه های متوسط می شود و توان
لرزه زایی بیش از  6ریشتر را نیز دارد .لذا با علم به این مهم ،در توسعه شهری و روستایی آتی می بایست مواردی
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از قبیل بستر های مناسب و پایدار ،شناسایی حریم گسل ها ،ساخت سازه های مهندسی ،زهکشی های مناسب و
همچنین آگاه سازی مردم در نظر گرفت شود.
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