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  ...بررسي اختالف در رفتار قطعات گسل شمال تبريز  

  
  
  
  

  
 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  20/11/1391: وصول مقاله 
  10/02/1393: نهايي  تأييد

  219- 234 :صفحات    
  

  با نگرشي بر زيشمال تبربررسي اختالف در رفتار قطعات گسل 
  ريختي در طول اين گسلهاي زمينتغييرات شاخص

  
   2 مجتبي مهرپويان، 1دكتر محمدمهدي خطيب
  

  چكيده
هاي شاخص. باشدهاي تكتونيكي در طول اين گسل مي      فعالي تساختي گسل شمال تبريز حاكي از نرخ باالي زمينهاي ريختررسيب
 97گسل شمال تبريز يا طول تقريبي . باشدييدكننده فعال بودن اين گسل ميأريختي محاسبه شده براي گسل شمال تبريز نيز تزمين

ساختي در طول زمينهاي ريختتغييرات مقادير شاخص. تشكيل شده است) عه شمالي و قطعه جنوبيقط(كيلومتر، از دو قطعه اصلي 
گسل اين اختالف رفتار بر مورفولوژي مناطق مجاور اين . باشددهنده اختالف در رفتار اين گسل در طول خود ميگسل شمال تبريز نشان

اختالف در رفتار،  بر اساس. ل اين گسل و نيز در شمال و جنوب آن شده استاندازهاي متفاوتي در طوگذاشته و سبب ايجاد چشم ريتأث
     در قطعه شمالي گسل شمال تبريز شاهد نرخ ماليم باالآمدگي و كه بطوري. باشدقسمت مي 3گسل شمال تبريز قابل تفكيك به 

قطعه جنوبي اين . باشيمدگي در بلوك جنوبي آن ميتكتونيكي و باالآم       فعالي تهاي تكتونيكي در بلوك شمالي اين گسل و عدم       فعالي ت
در طولي از قطعه جنوبي اين گسل كه از شمال فرودگاه تبريز تا جنوب شهرك . دهدگسل نيز رفتاري متفاوت در طول خود نشان مي

در صورتي كه در . شودميتكتونيكي مشاهده        فعالي تباغميشه تبريز امتداد دارد در بلوك شمالي گسل تبريز نرخ ماليم باالآمدگي و 
هاي تكتونيكي و       فعالي تآباد امتداد دارد، شاهد طولي از قطعه جنوبي اين گسل كه از جنوب شهرك باغميشه تبريز تا شهر بستان

  .باشيمهاي تكتونيكي در بلوك شمالي آن مي      فعالي تباالآمدگي در بلوك جنوبي اين گسل و نرخ پايين باالآمدگي و 
  .هاي تكتونيكي، گسل شمال تبريز      فعالي تساختي، زمينهاي ريخت اختالف در رفتار قطعات، شاخص :هاكليدواژه
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 1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
شرقي جنوب -غربيگسل شمال تبريز با روند شمال    

غرب هاي اصلي ساختاري در شمالخود يكي از شكل
خيز و ايران بوده و از ديرباز يكي از مناطق زلزله

شمال گسل . رودشمار مي يجان بهمنطقه آذربا پرتحرك
شمال كيلومتر از شهر صوفيان در  97با طول  زيتبر

تبريز  جنوب شرقآباد در تبريز تا شهر بستان غرب
بهترين اثر اين گسل در بالفصل . )1 شكل( امتداد دارد

شود به همين دليل گسل شمال  شمال تبريز ديده مي
در تعدادي . )1383 ،آقانباتي( شده است يگذار نامتبريز 

گسلي با  عنوان بهتبريز  شمال سلاز منابع علمي گ
 شود يمقائم معرفي    ًبا يتقرو شيبي  NW-SEامتداد 

Berberian & Arshady,1976) اما  ) .1383 آقانباتي،؛
 محققين تري كه توسط سايردقيق كارهاي پژوهشي

انجام شده است نشان دهنده اين امر است كه اين 
از دو قطعه اصلي تشكيل شده گسل در طول خود 

شمال فرودگاه آباد تا قطعه جنوبي از شهر بستان. است
تبريز و قطعه شمالي كه از شهرك باغميشه تبريز تا 

فصل مشترك اين دو قطعه . شهر صوفيان امتداد دارد
شهر تبريز در يك .باشددر شمال فرودگاه تبريز مي

ل شمامابين دو بخش اصلي گسل  Pull-Apartحوضه 
باشد، مي 1راستگرد en echelonكه داراي الگوي  زيتبر

   .)Kharakhanian et al,2001:189-219( واقع شده است
اي در با توجه به اطالعات حاصل از حفر ترانشه   

- لرزهقطعه شمالي گسل شمال تبريز به بررسي ديرينه

 ي دهنده اين ترانشه نشان ه،خيزي اين گسل پرداخت
سازوكار فشاري در گسل شمال  و NEشيب به سمت 
  باشدمي  شمال خود  تبريز در قطعه

903-915): Hessami et al, 2003( .  
نگار هاي ثبت شده توسط شبكه لرزهلرزهبررسي زمين  

نگارهاي موقت، اي از لرزهمحلي تبريز و همچنين شبكه
نشان داد كه اگرچه قطعات گسل شمال تبريز داراي 
                                                     
1-Right Step  

گسل داراي  شمالي اين ند اما قطعهباشيكسان مي روندي
و قطعه جنوبي آن  NEشيبي متوسط تا زياد به سمت 

داراي شيبي نزديك به قائم و تا حدودي متمايل به 
SW 140- 153: 1387،مرادي و همكاران( باشدمي( .  

هاي مرتبط با ريختبررسي سطوح گسلش و زمين
 بر اساسگسلش فعال راستالغز بيان نمودند كه 

ف در هندسه سطح گسلش، سازوكار و رفتار در اختال
توان اين گسل را به سه طول گسل شمال تبريز، مي

 .)1390مهرپويان و خطيب، ( بخش اصلي تقسيم نمود
بخش شمالي كه منطبق بر قطعه شمالي گسل شمال 

از شمال فرودگاه تبريز تا شهر صوفيان تبريز بوده و 
درجه به  75 تا 60امتداد داشته و داراي شيبي بين 

 مؤلفهلغز راستبر با و داراي سازوكار امتداد NEسمت 
بخش مياني و بخش جنوبي كه . باشد يممعكوس 

بخش . باشندمنطبق بر قطعه جنوبي اين گسل مي
مياني شامل طولي از گسل شمال تبريز بوده كه در 
مجاورت آن ساخت و ساز شهري انجام شده و از شمال 

باغميشه تبريز امتداد داشته و  فرودگاه تبريز تا شهرك
بوده و  NEدرجه به سمت  40داراي شيبي حدود 

بخش جنوبي كه از  .باشد يممعكوس آن مشهود  مؤلفه
آباد امتداد داشته شهرك باغميشه تبريز تا شهر بستان

بوده  SWدرجه به سمت  65تا  52و داراي شيبي بين 
- س ميمعكو مؤلفهلغز راستبر و و داراي حركت امتداد

شود با توجه به مواردي كه ذكر شد مشخص مي .باشد
گسلي واحد  به صورتكه اگرچه گسل شمال تبريز 

شود اما اين گسل در طول خود از چندين بيان مي
توان گفت اين مي يو به عبارتقطعه تشكيل شده است 

گسل متشكل از چندين قطعه گسلي مجزا بوده كه در 
ا اين تفاسير و با توجه به ب. اندامتداد هم قرار گرفته

اختالف فاحش در هندسه و رفتار قطعات اين گسل، 
دور از انتظار نيست كه گسل تبريز در طول قطعات و 

-چشمدر  متفاوتي راتيتأثخود،  فهاي مختلبخش

عبارتي سبب پيدايش   داشته و به منطقه ياندازها
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در اين تحقيق . اندازهايي متفاوت در منطقه شودچشم
هاي مختلف اين گسل قطعات و بخش ريتأثكه  مينبر آ

هاي مجاور خود را بررسي نموده و بر روي لندفورم
اختالف در رفتار اين قطعات را با روشي متفاوت از 

هاي ساير محققين و با نگرشي بر تغييرات شاخص
 خود متأثرريختي در نواحي مجاور اين گسل كه زمين

باشند را بريز مياز اختالف در رفتار قطعات گسل ت
  .بررسي نماييم

  
 مطالعات پيشين

كلي ساختارها در مجاورت گسل شمال تبريز  بطور   
. انددچار برش راستبر همگرا يا ترا فشارشي شده

شدگي حكمفرما نبوده و كوتاه 2ايصفحه شرايط كرنش
شدگي شدگي يا ضخيمدر نتيجه ترافشارش با نازك

مزمان تنش فشارشي وضعيت ه. قائم همراه بوده است
و برشي در منطقه راستالغز راستگرد همگراي گسل 
. شمال تبريز باعث پديدار شدن ساختارها شده است

تواند عربي مي ازسوي صفحه N20Eفشاري  مؤلفهوجود 
شمال  هاي مماسي و عمود بر گسللفهؤبا تجزيه به م

راستگرد و عمود در اين گسل  يها مؤلفهتبريز،در ايجاد 
بيضي . باشد مؤثر) وجه به امتداد گسل شمال تبريزبا ت(

كرنش حاصل از عملكرد ترافشارش در منطقه گسل 
شمال تبريز به شكلي است كه محور بلند آن زاويه 

ها و سازد و چينكوچكي با حاشيه منطقه برشي مي
- هاي معكوس نيز زاويه كمي با منطقه قرار ميگسل

درجه  35تا  15ي ها با زاويه محوربيشتر چين. گيرند
نسبت به امتداد اصلي منطقه برشي گسل شمال تبريز 

و  15توان به زاويه اند كه از آن جمله ميقرار گرفته
هاي شيرينجه داغي و درجه بين محور ناوديس 24

اي تراست خوجا با درجه 21   ًبا يتقراي گمانج و زاويه
هاي وضوح در نقشه كه به زون برشي گسل شمال تبريز

. اشاره نمود شناسي منطقه قابل رويت است،نزمي
در طول اين  هاي تاريخي مخرب متعدديلرزهزمين

توان به گسل گزارش شده است كه از آن جمله مي

 1780و  1721، 1641، 1273، 858هاي لرزهزمين
 ;Ambraseys & Melville, 1982)نمود  ميالدي اشاره

Berberian&Arshady,1976; Berberian, 1981)    
       فعالي تميالدي تا اوايل سده بيستم  1780 از سال   

اي مهمي در طول اين گسل گزارش نشده است و لرزه
هايي با بزرگاي كم لرزهبيستم نيز تنها زمين ي در سده

- لرزه يها دستگاهطول اين گسل توسط  تا متوسط در

   .نگاري ثبت شده است
 از يادن در راستالغز هاي گسل روي بر تحقيقات   

 توجه مورد ساختنوزمين و ساختزمينريخت ديدگاه

 زمينه، اين در و مختلف بوده كشورهاي محققان

 مناسبي هاي علميداده و شده انجام بسياري تحقيقات

 ها برگسل اين روي حركت و فعاليت تعيين براي
به  ساختنوزمين و ساختزمينريخت عوارض اساس

هوايي و مطالعات هاي بررسي عكس .دست آمده است
نقشه ساختاري منطقه ، حركت راستبر تهيه صحرايي، 
داده و اين گسل در  نشانرا  شمال تبريزدر گسل 

بخش شمالي خود داراي شيبي نزديك به قائم بوده و 
 متر پايين افتاده است 40بلوك جنوبي گسل حدود 

(Berberian & Arshady, 1976: 397-418).   
جايي راستگرد  ورو و ميشو جابههاي م كوه ي همقايس   

و همچنين بيان  را نشان دادهگسل شمال تبريز 
كه از صوفيان به سمت باختر، اين گسل پس از  كند يم

گذشتن از شهرستان خوي به طرف ماكو و سپس به 
. )1355(نبوي  رسد هاي آرارات در تركيه مي كوه
هاي سلطانيه در جنوب  جنوب خاوري آن كوه ي هادام

زفره   -نجان است كه ممكن است به گسل قمشرق ز
گسل  ي ادامه) 1975(ر افتخارنژاد نظ ولي به .برسد

بعد از عبور از  تبريز از شمال تا قفقاز و از جنوب
اين گسل را        فعالي ترسد و شروع زاگرس به قطر مي

خيزي در مورد لرزه .دانداز اوايل دونين مي       ًاحتماال 
 بررسي در. ه استمنطقه نيز كارهاي متعددي شد

 ،خيزي آذربايجانلرزه و تاريخي ايران  هايلرزهزمين 
گسلي با پتانسيل ايجاد گسل شمال تبريز را به عنوان 
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  شده استمخرب در آينده معرفي  ايلرزهزمين

(Berberian&Yeats 199:120-139;Berberian,1981)  
روي بخش شمالي گسل شمال تبريز   بركه اي ترانشه  

اي هاي ديرين و رفتار لرزهلرزهبررسي زمين او بحفر 
لرزه در طول رخداد زمين 4حداقل  ميتواناين گسل 

كه  نمودشناسايي  راسال گذشته  3600اين گسل در 
ميالدي  1780ل لرزه ساآخرين رخداد مربوط به زمين

  .Hessami et al, 2003: 903-915) ( باشدتبريز مي
يانگين فاصله رخداد زمين كه م شدبرآورد  همچنين   

سال و  350-1430لرزه در طول گسل شمال تبريز 
 باشدسال مي 176±821ميانه فاصله رخداد آن 

(Hessami et al,2003: 903-915) .بررسي جابجايي  با
 mm/yr 2ها حداكثر نرخ لغزش را در اين گسل آبراهه

  .)(Kharakhanian et al, 2001: 189-219باشد  مي
  

  هاروشمواد و 
  ساختزمينريخت

هاي ساخت يكي از شاخهزمينمورفوتكتونيك يا ريخت 
علم تكتونيك است كه به صورت ساده عبارت است از 

و بلند  مدت كوتاههاي بررسي شواهد سطحي دوره
سيماي زمين توسط . هاي تكتونيكي      فعالي تمدت 
  هافروافتادگي، هاازقبيل باالآمدگي تكتونيكي هاي      فعالي ت

پيوسته جريان  بطورو حركات پوسته كه همواره و 
ليكن براي اين شاخه از علم  .گيرددارند، شكل مي

مورفوتكتونيك يا . تكتونيك تعاريفي ارائه شده است
ها و علم مطالعه شكل"ساخت به صورت زمينريخت

 بر اساسسيماهاي ايجاد شده در سطح زمين 
كلر و پنتر  تعريف شده است "فرايندهاي زمين ساختي

ساخت به عنوان زميناز ريخت 1985 سالدر )1996(
هاي ساخت و شكلمشخص كننده رابطه بين زمين

اند و معتقدند كه با داشتن اين ارتباط سطحي ياد كرده
-طريق مطالعه شكل ساختي را ازتوان حوادث زمينمي

 & Hack( كرد هاي سطح زمين تعبيرها و ناهمواري
Morisawa, 1985(.  

ساخت به معناي زمينتعريف ديگري از ريخت در    
ريختي در تحليل مسائل تكتونيكي كاربرد اصول زمين

  .ياد شده است
  

  سنجيريخت
كمي  گيرييعني اندازه سنجي يا مورفومتريريخت

هاي مورفومتري يكي از راه. اندازهامناظر يا چشم شكل
ر نظر تكتونيكي منطقه د       فعالي تمهم براي تعيين نرخ 

- هاي زمينشكل   تر در سطح ساده .شودگرفته مي

حداقل، متوسط و (توانند در اندازه و ارتفاع ساختي مي
  . مشخص شوند) حداكثر

هاي هاي مورفومتري دو دسته شاخصدر بررسي
ها  بررسي اين شاخص. ي قابل بررسي هستند   وكم  كيفي

كند، در خصوص وضعيت تكتونيكي به ما كمك مي
اطالعات دقيقي        فعالي تيا عدم        فعالي تاز لحاظ منطقه 

ها در منطقه انعكاسي عبارتي ريخت به. دست آوريم را به
  .هاي تكتونيكي در آن منطقه هستند      فعالي تاز نرخ 

هاي تحقيقاتي به كار اين اطالعات براي طراحي
هاي تكتونيكي به       فعالي تتا اطالعاتي براي  روند،مي

ديگر به صورت توصيف كيفي  هايدست آورند، شاخص
هاي كمي ژئومورفيكي اما شاخص. اندتوسعه پيدا كرده

به ويژه در مطالعات تكتونيكي مفيد هستند، چون از 
براي ارزيابي سريع مناطق بزرگ استفاده  توان يمها آن

هاي نقشه  ساده از بطوركرد و اطالعات مورد نياز اغلب 
   آيندمي تهوايي به دس يها عكستوپوگرافي و 

  . )186: 1388پوركرماني و سلگي، (
ريختي هاي زمينمحاسبه تعدادي از شاخص ي نحوه    

هاي       فعالي تها براي برآورد نرخ كه در اين تحقيق از آن
قابل  1تكتونيكي منطقه استفاده شده است در شكل 

مشاهده بوده و در ادامه نيز به معرفي خصوصيات و 
ها در منطقه اين شاخصنتايج هر يك از  تحليل
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در بين پارامترهايي كه در مورفوتكتونيك  .ايمپرداخته
ها با و رابطه آن  هاگيرد زهكشي مورد استفاده قرار مي

باشد پارامترها مي نيتر مهمساختارهاي منطقه يكي از 
ها هستند كه با فرآيندهاي ممتد و به عبارتي زهكشي

  اندازهاگيري چشمسبب شكل هوازدگي و فرسايش
هاي اتفاق شاخص دليل اكثر قريب به نيهم به .شوندمي

ها ارتباط داشته زهكشي به طريقي ساختي بهزمينريخت
   پردازندمي يك منطقه ها درثيرات آنأت يبه بررسو 

  

  
   ).186ص:1388پوركرماني و سلگي، (ساختي زمينهاي ريختشاخص: 1شكل 

  كر شده در شكل فوقبا كمي تغيير از منابع ذ: مأخذ
  

هاي كمي در طول در اين تحقيق به بررسي شاخص
گسل شمال تبريز پرداخته تا بتوانيم تفسيري از 

هاي تكتونيكي قطعات       فعالي تچگونگي رفتار و ميزان 
در ادامه به معرفي و نحوه . اين گسل ارائه نماييم

هاي كمي كه در مطالعات شاخصمحاسبه تعدادي از 
بوده و در اين تحقيق براي نيل به ل مفيد تكتونيك فعا

براي . پردازيممي، ايمها بهره جستهاهداف خود از آن
 4ها، طول گسل شمال تبريز را به محاسبه اين شاخص

هاي تقسيم و ميزان شاخص Dو  A, B, Cبخش 
مجزا محاسبه  بطورمورفوتكتونيكي را در هر بخش 

به  رود انيجرطول هاي همچنين در شاخص. نموديم

هاي هيپسومتري و انتگرال منحنيو  (SL) رودشيب
، مقادير اين دو شاخص را در بلوك شمالي هيپسومتري

مجزا محاسبه نموديم تا  بطورو جنوبي گسل تبريز 
از حركات اين  متأثرهاي تكتونيكي بتوانيم باالآمدگي

گسل را در دو سمت آن محاسبه و به عبارتي نشان 
هاي شمالي و يا جنوبي اين ز بلوكدهيم كه كدام يك ا

به علت وجود توده . گسل دچار باالآمدگي شده است
آذرين مورو در مجاورت گسل تبريز در قطعه شمالي 
اين گسل و اين امر كه اختالف در ليتولوژي سبب 

هاي مورفوتكتونيكي شده و اختالف در مقادير شاخص
ايج، به منظور جلوگيري از رخداد اشتباه در تفسير نت
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تقسيم نموده و مقادير   B و A اين قطعه را به دو بخش
 Aبخش . مجزا محاسبه نموديم بطورها را شاخص

شامل طولي از گسل تبريز كه از شهر صوفيان تا 
 Bبخش . باشدمرجان امتداد دارد، ميروستاي خواجه

شامل طولي از گسل شمال تبريز بوده كه از روستاي 
. دگاه تبريز امتداد داردمرجان تا شمال فروخواجه
كه از شمال فرودگاه تبريز تا شمال كرگه  C بخش

. باشدمي) اليه جنوبي شهر تبريز اي در منتهيمنطقه(
  گسل شمال تبريز  اي ازاين بخش شامل محدوده

شود كه در مجاورت آن ساخت و ساز شهري انجام مي

شده و منطبق بر بخش مياني گسل شمال تبريز طبق 
و نيز قطعه ) 1390(ندي مهرپويان و خطيب ب تقسيم

كه از شمال كرگه  Dبخش . باشدجنوبي اين گسل مي
آباد امتداد داشته و شامل بخش انتهايي تا شهر بستان

قطعه جنوبي گسل تبريز و همچنين منطبق بر بخش 
جنوبي اين گسل طبق تقسيمات مهرپويان و خطيب 

 لذكر رااهاي فوقليتولوژي بخش. باشدمي )1390(
) 2شكل (منطقه  شناسيزمين  ي نقشه توان درمي

  .مشاهده نمود

  

  
  قطعات شمالي و جنوبي گسل شمال تبريز  ي دهندهها نشانچينخط. موقعيت جغرافيايي و ليتولوژي منطقه مورد مطالعه: 2شكل

   باشدساختي ميزمينهاي ريختاخصدر اين گسل در تقسيمات براي محاسبه ش Dتا  Aهاي بخش ي دهندهو خطوط ممتد نشان
  شناسي كشورسازمان زمين 1:100000هاي با كمي تغيير از نقشه: مأخذ

  

  سينوسيته جبهه كوهستانشاخص 
براي شاخصي شاخص سينوسيته جبهه كوهستان 

توازن بين نيروهاي فرسايشي كه تمايل به  نشان دادن
ه ساخت كه تمايل بايجاد ساختمان سينوسيتي و زمين

ايجاد كردن خط مستقيم در پيشاني كوهستاني را 
- هاي كوهستاني كه همراه با زمينجبهه. باشددارد، مي

ساخت فعال و باالآمدگي هستند، حالت مستقيم 
ها پايين بوده و به عدد آن Smfداشته و ميزان شاخص 

يك نزديك است، در صورتي كه ميزان باالآمدگي كم 
دهاي فرسايشي باعث حفر يا اينكه متوقف گردد، فراين

و ايجاد ساختمان سينوسيتي شده و در نتيجه شاخص 
Smf 6براي محاسبه اين شاخص،  .يابدافزايش مي 
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پيشاني كوهستان را در طول گسل شمال تبريز انتخاب 
  . را محاسبه نموديم ها آن Smfو شاخص 

اتفاق ديگر    به  قريب مانند اكثر Smfشاخص  
حساس  شناسييكي به سنگمورفوتكتون هايشاخص

هاي مختلف با باشد و بهتر است در مقايسه مكانمي
اين شاخص، اين مقايسه را در نقاطي كه داراي سنگ

هاي پيشاني. مشابهي هستند به كار برد   ًبا يتقرشناسي 
A ،C ،D  وE  و شامل واحدهاي آذرين مزوزوييك

سنگي ميوسن  شامل واحدهاي ماسه Fو  Bهاي پيشاني
هاي كوهستاني فوق و مقادير موقعيت پيشاني. تندهس

 1و جدول  3 توان در شكلرا مي ها آن Smfشاخص 
  .مشاهده نمود

  
  دهنده خط قرمز نشان دهنده گسل شمال تبريز، خطوط مشكي نشان. منطقه مورد مطالعه SRTMتصوير : 3شكل 

  يته جبهه كوهستان در طول اين گسل  وهاي كوهستان انتخاب شده براي محاسبه شاخص سينوسپيشاني 
  باشند هايش ميچاي و زيرحوضهدهنده حوضه آبريز رودخانه آجيهاي سفيد رنگ نشانمحدوده

  1392، نويسندگان:  تهيه و ترسيم
  

  در طول گسل شمال تبريز Smfمقادير شاخص :  1جدول 
F  E D C B A  پيشاني كوهستان  

1/74  1/63 1/72 1/66 1/81 1/84  Smf 

  وضعيت تكتونيكي فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا 

  1392، نويسندگان گيري ميداني و محاسبات اندازه :مأخذ            
  

  Vشاخص نسبت 
اين شاخص اطالعاتي را در خصوص باالآمدگي در 

باشد، از يك كمتر  V هرقدر مقدار. دهداختيار قرار مي
باالتر ) باالآمدگي(تكتونيكي        فعالي تبه همان ميزان 

 Uهاي برابر با يك باشد، نشانگر دره Vاگر . خواهد بود

هاي       فعالي تشكل است و نشانگر پايين بودن نرخ 
در صورتي كه مقدار . خواهد بود) باالآمدگي(تكتونيكي 

V ،پايين  نشانگر نرخ بسيار بيش از يك باشد
 .خواهد بود) باالآمدگي( سبي تكتونيكيهاي ن       فعالي ت

يكي از ابزارهاي كارآمد در بررسي  V شاخص نسبت

 كوه سهند

A1 
A2 A3

A4
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به همين . باشدها در يك منطقه مينرخ باالآمدگي
سبب براي بررسي ميزان باالآمدگي تكتونيكي در طول 

در طول اين  Vگسل شمال تبريز، به محاسبه شاخص 
هاي هبراي محاسبه اين شاخص از داد. گسل نموديم

بدين . هاي صحرايي بهره جستيمحاصل از پيمايش
هايي كه از گسل را در آبراهه Vمنظور ميزان شاخص 

در  البته. كنند، محاسبه نموديمشمال تبريز عبور مي
ه ب SLبندي كه براي شاخص اين شاخص نيز از تقسيم
ساخت  به علت C در بخش. كار برديم، استفاده كرديم
     عيين اين شاخص ممكن و ساز شهري امكان ت

  .شوندمشاهده مي 2مقادير حاصل در جدول . باشدنمي

  

 در طول گسل شمال تبريز Vمقادير شاخص :2جدول 

 بخش آبراههVشاخص  بخش آبراهه Vشاخص بخش آبراهه Vشاخص بخش آبراهه Vشاخص
0/66  9  D 0/49 11 B 0/36 13  A 0/57  1  A 

0/48  10  D 0/55 12 B 0/54 14  A 0/59  2  A 

0/41  11  D 0/59 13 B 0/37 1  B 0/38  3  A 

0/38  12  D 0/29 14 B 0/63 2  B  0/38  4  A 

0/57  13  D 0/39 1 D 0/25 3  B  0/31  5  A 

0/47  14  D 0/62 2 D 0/83 4  B  0/21  6  A 

0/29  15  D 0/66 3 D 0/46 5  B  0/51  7  A 

0/66  16  D 0/55 4 D 0/38 6  B  0/49  8  A 

0/39  17  D 0/53 5 D 0/51 7  B  0/53  9  A 

     0/63 6 D 0/46 8  B  0/56  10  A 

     0/53 7 D 0/62 9  B  0/42  11  A 

     0/63 8 D 0/55 10  B  0/28  12  A 

  1392، نويسندگان گيري ميداني و محاسبات اندازه :مأخذ      
  

  )SL(رود رود به شيبشاخص طول جريان
 SLيا شاخص  رودرود به شيبشاخص طول جريان

اين . انطباق خوبي نسبت به قدرت جريان رودخانه دارد
شاخص نسبت به تغييرات شيب كانال بسيار حساس 

تغيير كرده و  SLاست و با تغيير در شيب كانال ميزان 
ساخت فعال  توان در ارزيابي زميناز اين ميزان مي

. ها و توپوگرافي استفاده كردمنطقه و مقاومت سنگ
ها حساس است، به عبارت مقاومت سنگ به SLشاخص 

توانند در ميزان مقاوم ميهاي مقاوم و ناديگر سنگ
هايي كه جنس در مكان. ثير بگذارندأت SLشاخص 

يابد و افزايش مي SLگردد، ميزان مي ها مقاومسنگ
هاي نامقاوم وجود دارند، مقدار هايي كه سنگدر مكان

SL شاخص .يابدكاهش مي SL هايي كه در مكان

- ويژه بطورتكتونيك فعال از نرخ بااليي برخوردار است، 

بخش عمده زهكشي نزوالت جوي در  .باشد يماي باال 
 آبريزتوسط حوضه دو سمت گسل شمال تبريز 

  با بررسي ميزان. شودمي انجامچاي رودخانه آجي
هاي اين رودخانه در انشعابات و سرشاخه SLشاخص 

تكتونيكي در   هاي      فعالي تنرخ  توان به تغييراتمي
  در SLبراي محاسبه شاخص . بردگستره مطالعاتي پي

بخش  4طول گسل شمال تبريز، طول اين گسل را به 
و ميزان اين  )1شكل ( مودهتقسيم ن )Dتا  A( مجزا

 در هر دو سمت  مجزا بطورشاخص را در هر بخش 
تصاوير  با استفاده از اين گسل) بلوك شمالي و جنوبي(

 Globalو  Arc GISافزارهاي و نرم SRTMاي  ماهواره

mapper قابل  3كه نتايج آن در جدول  محاسبه كرديم
  . مشاهده است
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 گسل شمال تبريز طولدر  SLمقادير شاخص : 3جدول 

  Aبخش   )چاي حوضه وركش( Bبخش   )چاي حوضه گمانج( Bبخش 
  بلوك شمالي  بلوك جنوبي بلوك شمالي بلوك جنوبي بلوك شمالي بلوك جنوبي

69  a 362 a 143 a 219 a 129  a  114  a 
89  a 392 a 164 a 378 a 116  a  179  a 
70  a 283 a 140 a 310 a 91  a  125  a 
81  a 340 a 149 a 267 a 50  a  133  a 
77  b 275 b 105 b 255 b 60  a  98  b  
20  b 337 b 112 b 302 b 173  a  80  b  
26  b 292 b 95 b 400 b 89  b  144  b  
36  b 310 b 101 b 360 b 93  b  87  b  
41  c 370 c 45 c 263 c 97  b  128  c  
15  c 301 c 78 c 316 c 15  b  136  c  
23  c 357 c 80 c 194 c 13  b  153  c  
29  c  345  c  62  c 313  c  39  b  97  c  

  Cبخش  Dبخش Dبخش
  بلوك شمالي  بلوك جنوبي  بلوك شمالي  جنوبي بلوك  بلوك شمالي  بلوك جنوبي

720  b 171 b 1071 a 98 a  -   -  176  a 
671  b 181 b 685 a 157 a  -   -  166  a  
539  b 102 b 609 a 235 a  -   -  150  a  
695  b 132 b 726 a 175 a  -   -  193  a  
448  b 189 b 535 a 158 a  -   -  203  b  
490  b 284 b 385 a 192 a  -   -  221  b  
514  b 134 b 569 a 130 a  -   -  184  b  
703  b 95 b 442 a 229 a  -   -  239  b  
632  b 125 b 731 a 199 a  -   -   -   -  
560  b 112 b 473 a 66 a  -   -   -   -  

  1392، نويسندگان گيري ميداني و محاسبات اندازه :مأخذ                  

هاي آذرين مزوزوئيك در سنگشامل  A بخش
 - تبريز هاي آبرفتي دشتبلوك شمالي گسل و زمين

هاي ميوسن در سنگشامل ماسه CوB صوفيان، بخش
دشت (جنوبي  هاي آبرفتي در بلوكشمالي و زمين بلوك
هاي شمالي گسل در بخش بلوك. است) صوفيان -تبريز

A  وB هاي منطبق با زيرحوضهA1 ،A2 و A3 
 A2 ي زيرحوضه باشند كهچاي مي آجي زيآبر ي حوضه

 A3 ي رودخانه وركش و زيرحوضه آبريز ي شامل حوضه
هايشان آبريز رودخانه گمانج و سرشاخه ي شامل حوضه

هاي سنگ شامل كنگلومرا و ماسه Dبخش  .شوندمي
مارني متعلق به  -پليوسن و همچنين واحدهاي آهكي

هاي آن نهكرتاسه در بلوك شمالي و كوه سهند و دام
سنگي  در بلوك جنوبي گسل كه متشكل از واحدهاي

 آتشفشاناز قبيل كنگلومراهاي پليوسن و خاكسترهاي 
همچنين براي  .باشدسهند با سن پليوسن است، مي

 بطورهاي تكتونيكي با فاصله گرفتن       فعالي تنرخ  بررسي
 3هاي فوق را به جانبي از اين گسل، هر يك از بخش

رده و ميزان اين شاخص را براي هر محدوده تقسيم ك
هاي       فعالي تمجزا محاسبه نموديم تاميزان بطورمحدوده 

ها اين محدوده.تكتونيكي را درهر محدوده اندازه بگيريم
 c′و  a ،′b′در بلوك شمالي گسل و  cو  a ،bشامل 

از اثر سطحي  aمحدوده . باشدميدر بلوك جنوبي 
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كيلومتري،  5جانبي  ي شمال تبريز تا فاصله گسل
 10كيلومتري تا  5جانبي  ي از فاصله bي  محدوده

جانبي  ي نيز از فاصله c ي كيلومتري گسل و محدوده
كيلومتري از اثر سطحي اين  15كيلومتري، تا  10

  .باشدگسل مي
  

  هاي هيپسومتري و انتگرال هيپسومتريمنحني
ها پراكندگي ارتفاعات را در بخشي از اين منحني

حوضه زهكشي به كل وسعت حوضه تشريح پهناي يك 
ها را به وسيله كشيدن نسبت اين منحني. كنندمي

به )  h/H يا Hبه  hنسبت ارتفاعي (ارتفاع كل حوضه 
 يا  A به aنسبت مساحت (نسبت مساحت كل حوضه 

a/A (يك خصوصيت مهم  .توانيم به دست آوريممي
هاي هاي هيپسومتري آن است كه حوضهمنحني

توان با يكديگر مقايسه با ابعاد مختلف را ميزهكشي 
نمود، چرا كه مساحت و ارتفاع نسبت به كل مساحت و 

كه منحني گردند، بطوريارتفاع حوضه ترسيم مي
ترسيم شده از اختالف ابعاد حوضه و ارتفاعات مستقل 

انتگرال . )186: 1388پوركرماني و سلگي، ( گرددمي
تواند نشانگر شكل مساحت زير منحني هيپسومتري مي

مقادير باالي . هاي منطقه باشد      فعالي تمنحني و ميزان 
انتگرال هيپسومتري بر اين امر داللت دارد كه اكثر 

ارتفاع ميانگين بلندتر است،  نسبت به توپوگرافي منطقه
يك رودخانه  ي    ً                               مثال  ارتفاع بلند و مسطح آن به وسيله

تونيك عميق حفر شده است، كه اين امر نشانگر تك

كننده  انتگرال تشريح متوسط و كم مقادير .فعال است
هاي زهكشي عادي هستند، معمولي و حوضه وضعيت

در روي سطوح ارتفاعي،  هاي عاديزهكشي يعني
داراي اختالف ارتفاع چنداني با محيط پيرامون خود 

حداكثر و حداقل انتگرال هيپسومتري بين (باشند نمي
توجه به نرخ باالي بارندگي  با ).در نوسان است 0تا  1

هاي غرب كشور و گسترش مناسب سيستمدر شمال
هاي هيپسومتري و زهكشي در اين منطقه، منحني

- زمينهاي ريختانتگرال هيپسومتري يكي از شاخص

به ما در تعيين ميزان  تواند يساختي مفيد هستند كه م
. در اين منطقه كمك كنند هاي تكتونيكي      فعالي ت
منطقه هاي سطحي زهكشي آبكه ذكر شد،  طور همان

 هاي آن انجام چاي و سرشاخهتوسط رودخانه آجي
 4توان به چاي را ميآبريز آجي ي حوضه .شودمي

زيرحوضه تفكيك و ميزان اين شاخص را در هر يك 
شامل  A1 ي زيرحوضه. مجزا محاسبه نمود بطور

 A2 ي آبريز شمال شهر صوفيان، زيرحوضه ي حوضه
 A3ي وركش،زيرحوضه ي آبريز رودخانه ي حوضه شامل

 A4 ي آبريز رودخانه گمانج و زيرحوضه ي شامل حوضه
. شودچاي مي آجيي  آبريز رودخانه ي حوضه  شامل

توان را مي الذكر فوقهاي موقعيت هر يك از زيرحوضه
مشاهده  2منطقه در شكل SRTMاي ماهواره تصوير در

  .نمود
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  چايآبريز آجي ي اي  هيپسومتري حوضههمنحني: 4شكل 
  1392، نويسندگان گيري ميداني و محاسبات اندازه :مأخذ  

  

  آبريز آجي چاي ي انتگرال هيپسومتري حوضه: 4جدول 
A4 A3 A2 A1 زير حوضه  

  انتگرال هيپسومتري  0/300  0/356  0/360  0/284

  كتونيكيوضعيت ت فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا  فعال      ًنسبتا  غير فعال كم

  1392، نويسندگان گيري ميداني و محاسبات اندازه :مأخذ                          
  

   فاكتور عدم تقارن حوضه زهكشي
شدگي توان ميزان كجتوسط اين فاكتور مي

در صورتي . تكتونيكي را در حوضه زهكشي نشان داد
نداشته  ريتأثزهكشي  ي كه عامل تكتونيكي بر حوضه

در . باشدمي% 50تقارن در حدود   ر عدمباشد فاكتو
باشد به كج 50بيشتر يا كمتر از  AFصورتي كه 

اي كه از به عنوان مثال، در رودخانه. شدگي اشاره دارد
جنوب به شمال جريان دارد، اگر چرخش تكتونيكي 
قسمت غرب منطقه را به سمت پايين حركت داده 

و در  تر هاي رودخانه در سمت شرق طويلاست، شاخه
اگر . شودمي AF>50شوند و تر مي سمت غرب كوتاه

تر شده باشند ميزان ي رودخانه در شرق طويلها هشاخ
AF<50 باالآمدگي تكتونيكي در  ي دهنده بوده و نشان

در ادامه به منظور محاسبه  .باشدغربي مي قسمت
شمال تبريز و نشان دادن  شدگي در طول گسل كج

به بررسي مقادير فاكتور عدم  باالآمدگي احتمالي زمين،
چاي آجي آبريز هاي حوضهبراي زيرحوضه )AF( تقارن

  .آمده است 5 پرداختيم كه مقادير آن در جدول
  

  

  هاي آنچاي و زير حوضهآجي آبريز ي حوضه AFمقادير : 5ل جدو
  )A4(چايآجي  )A3(چايگماناب  )A2(چايوركش  A1)(زيرحوضه  حوضهكل  حوضه

 AF 0/67  0/48  0/6  0/43  0/62مقدار 

 نا متقارن نا متقارن نا متقارن متقارن نا متقارن  وضعيت تقارن

  1392، نويسندگان گيري ميداني و محاسبات اندازه :مأخذ             
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  ايهاي رودخانهتراس
ريختي عوارض زمين جملهاز  ايهاي رودخانهتراس

كي در توانند در تفسير سرگذشت تكتوني بوده كه مي
هاي تراس     ًاصوال . يك ناحيه مورد استفاده قرار بگيرند

بستر رود تشكيل  يباالآمدگاي در پاسخ به رودخانه
با باالآمدگي بستر رود، رودخانه شروع به . شوندمي

  حفر بستر خود كرده و سبب به وجود آمدن حالت پله 
  

  

هاي بنابراين حضور تراس. شود يممانند در بستر خود 
باالآمدگي زمين در آن ناحيه  ي دهندهاي نشانهرودخان

شمالي گسل شمال تبريز در بستر  قطعهدر  .باشد يم
چاي در شمال اين گسل چند سطح رودخانه وركش

دهنده باالآمدگي در  شود كه نشان تراسي مشاهده مي
  ). 5a شكل(باشد بلوك شمالي اين گسل مي

  
سطوح تراسي در بلوك شمالي : b ،)قطعه شمالي( ستر رودخانه وركش در شمال گسل تبريزسطوح تراسي در ب: a.سطوح تراسي: 5 شكل

هاي رودخانه سعيدآباد در بلوك سطوح تراسي در بستر سرشاخه: cشرق شهرك باغميشه تبريز،  .)جنوبيقطعه( گسل شمال تبريز
دوره  3دهنده  بر بستر رودخانه سعيدآباد كه نشان سطح تراسي: dغرب روستاي سعيدآباد،  .)جنوبيقطعه( جنوبي گسل شمال تبريز

نكته جالب در اين تصوير وجود سطوح تراسي در جنوب گسل و . باشدمي )جنوبيقطعه( باالآمدگي در بلوك جنوبي گسل شمال تبريز
  شمالي گسل تبريز است  وكجنوبي وعدم اين باالآمدگي در بل باشد كه مبين باالآمدگي بلوكعدم وجود اين سطوح در شمال اين گسل مي

   1392نگارندگان، : تهيه و ترسيم            
  

نيز سطوح تراسي كه مربوط به بلوك  5bدر شكل 
كه البته در بخش مياني  -شمالي گسل شمال تبريز

شود كه خود مشاهده مي -واقع شده است اين گسل 

شمالي گسل تبريز در اين  بر باالآمدگي بلوكدليلي 
همچنين . )1390مهرپويان و خطيب، ( اشدبمي  بخش 

هاي رودخانه جنوبي اين گسل در سرشاخه ي قطعه در
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آباد كه در بلوك جنوبي گسل شمال تبريز جاري سعيد
 شكل(توان مشاهده كرد مي  هستند سطوح تراسي را 

5c .( در محل عبور رودخانه سعيدآباد از گسل شمال
در بستر اين رود توان تبريز نيز چند سطح تراسي را مي

 شكل(شمال تبريز مشاهده كرد  در بلوك جنوبي گسل
5d (باشدباالآمدگي بستر رود مي ي دهنده كه نشان.  

  

  نتيجه
در طول گسل شمال تبريز  Vمقادير شاخص 

هاي تكتونيكي       فعالي تباالآمدگي و وجود دهنده نشان
گيري مقادير اندازه .باشددر تمام طول اين گسل مي

بين  Aبخش قطعه شمالي، در  در Vص شده شاخ
 0/25بين  Bدر بخش و  0/44و ميانگين  0/59تا  0/21

 Cبخش قطعه جنوبي، در در ، 0/50و ميانگين  0/83تا 
در  وگيري به علت ساخت و ساز شهري غير قابل اندازه

. باشدمي 0/52 و ميانگين 0/66تا  0/29بين  Dبخش 
ص در تمام طول اين شاخپايين و كمتر از يك مقدار 
توان به مؤلفه فشاري اين را مي زيشمال تبرگسل 

گسل نسبت داد كه سبب باالآمدگي در تمام طول اين 
  .گسل شده است

در طول گسل شمال تبريز داراي  Smfشاخص 
هاي تكتونيكي       فعالي تباشد كه بيانگر مقادير پاييني مي

بررسي . باشدو باالآمدگي در طول اين گسل مي
، Aهاي و نيز پيشاني Fبا  Bهاي پيشاني Smfشاخص 

C ،D و E شناسي هم، كه داراي سنگ  نسبت به
كاهش مقادير اين  ي  دهندهنشان مشابهي هستند،

 زيشمال تبرشاخص از شمال به جنوب در طول گسل 
نسبي نرخ باالآمدگي از شمال به  و به عبارتي افزايش

 زيرشمال تبشمالي گسل  ي قطعه .باشدجنوب مي
 و Aبه دو بخش ) شمال فرودگاه تبريز تا شهر صوفيان(

B  تقسيم و تغيرات شاخصSL  به صورتدر هر كدام 
دهنده ثبات اين بررسي نشان. مجزا بررسي شد

تكتونيكي و غلبه فرايندهاي فرسايشي بر فرايندهاي 
تكتونيكي در بلوك جنوبي اين گسل و نرخ ماليم 

 3وجود . باشدگسل ميباالآمدگي در بلوك شمالي اين 

چاي در بلوك سطح تراسي بر بستر رودخانه وركش
دوره  3، دليلي بر )5aشكل (شمالي گسل شمال تبريز 

در نقطه مقابل و در . باشدباالآمدگي بستر اين رود مي
 -بلوك جنوبي گسل در قطعه شمالي، دشت تبريز

هاي آبرفتي مسطح صوفيان قرار داشته كه شامل زمين
در ). 3شكل (زار در آن وجود دارد  چندين شورهبوده و 

تمام طول قطعه شمالي گسل تبريز، با فاصله گرفتن 
هاي تكتونيكي       فعالي تجانبي از اين گسل، از نرخ  بطور

با توجه به مقادير انتگرال هيپسومتري . شودكاسته مي
هاي ترتيب در زير حوضه به 0/360و  0/356، 0/300

A1 ،A2  وA3 فعالي تي بين نسب ثبات       هاي تكتونيكي و
      ها برقرارفرسايشي در اين زيرحوضه  فرايندهاي

ها اين بدان معني است كه در اين زيرحوضه. باشدمي
گسل تبريز واقع در قطعه شمالي كه در بلوك شمالي 

تكتونيكي و باالآمدگي وجود دارد اما        فعالي تاند، شده
با فرايندهاي  كم بوده و در تعادل نسبي ميزان آن

فاكتور عدم تقارن در دو حوضه  .باشدفرسايشي مي
زيرحوضه ( چايو گماناب )A2 زيرحوضه( چايوركش

A3( ي دهندهدر مجاورت هم قرار دارند، نشان كه 
چاي و همچنين باالآمدگي در شرق حوضه آبريز وركش

. باشدچاي ميباالآمدگي در غرب حوضه آبريز گماناب
 در اين دو حوضه آبريز كه در مجاورتاين ناسازگاري 
توده آذرين مورو  وجود به توان يماند را هم واقع شده

در بين اين دو حوضه نسبت داد كه سبب عدم تقارن 
در حالي كه . در حوضه آبريز اين دو رودخانه شده است

كه در مجاورت اين دو حوضه قرار  A1در زير حوضه 
-هاي زميناخصتغيرات ش .شود دارد تقارن ديده مي

از شمال (گسل شمال تبريز  قطعه جنوبيدر ريختي 
 بر اساس. بررسي شد )آبادتبريز تا شهر بستان فرودگاه

در طولي از اين ، SLنتايج حاصل از بررسي شاخص 
از شمال (گسل كه در مجاورت شهر تبريز قرار دارد 

در ، )فرودگاه تبريز تا جنوب شهرك باغميشه تبريز
نرخ ماليم باالآمدگي و  ين گسلاشمالي  بلوك

همانند قطعه شمالي گسل فرايندهاي تكتونيكي، 
نشان دهنده سطوح تراسي  5bشكل . دارد، وجود تبريز
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در بلوك شمالي گسل شمال تبريز در اين محدوده 
 محدودهوجود سطوح تراسي در اين  .باشدمي

به علت ساخت . باشددوره باالآمدگي مي 3دهنده  نشان
را در بلوك  SLتوان ميزان شاخص نميهري شو ساز 

  .نمودمحاسبه  محدودهجنوبي گسل در اين 
بقيه طول قطعه  SLنتايج حاصل از يررسي شاخص 

از جنوب شهرك باغميشه تبريز تا (جنوبي گسل تبريز 
دهنده باالآمدگي بلوك جنوبي اين نشان، )شهر صوفيان

رخ البته مقادير اين شاخص بيانگر ن. باشدگسل مي
    در بلوك شمالي اين گسل نيز  ماليم باالآمدگي

باشد ولي ميزان اين باالآمدگي نسبت به بلوك مي
وجود سطوح تراسي در بستر . باشدجنوبي، كمتر مي

و همچنين  )5cشكل ( هاي رودخانه سعيدآبادسرشاخه
 گذر از دره سعيدآباد سعيدآباد در محل بر بستر رودخانه

باالآمدگي در بلوك جنوبي  نندهدكييتأنيز  )5dشكل (
البته از جنوب شهرك (اش قطعه جنوبياين گسل در 

كه  طور همان. باشدمي، )باغميشه تبريز تا شهر صوفيان
شود سطوح تراسي بر بستر مشاهده مي 5d در شكل

رودخانه سعيدآباد فقط در سمت جنوبي گسل شمال 
تبريز وجود داشته و در سمت شمالي گسل اين سطوح 

دوره  3سطح تراسي بيانگر  3وجود اين . وجود ندارند
باالآمدگي در بلوك جنوبي گسل شمال تبريز در اين 

 آبريز رودخانه ي از حوضه A4زيرحوضه  .باشدمي محل
چاي زهكشي بلوك شمالي در قطعه جنوبي گسل  آجي

اين زيرحوضه داراي انتگرال  .باشددار ميتبريز را عهده
ده كه بيانگر نرخ پايين بو 0/284هيپسومتري 

هاي تكتونيكي و غلبه فرايندهاي فرسايشي در        فعالي ت
. باشدگسل تبريز مي بلوك شمالي در قطعه جنوبي

AF=0/62 حوضهزير  درA4  شدگي در  دهنده كجنشان  
   A4با توجه به اينكه زيرحوضه . باشدمي حوضهاين زير 

موازي با گسل شمال تبريز بوده و زهكشي بلوك 
دهد،اين گسل را انجام مي در قطعه جنوبي ماليش

شدگي تكتونيكي از آن استفاده در تفسير كج تواند يم
 ي دهندهنشان A4 حوضهزيردر  شدگي كج .كرد

 يبه عبارت ايراست اين حوضه و  در سمتباالآمدگي 
افتادگي در سمت جنوبي  حوضه و پايين اين شمال در
عدم باالآمدگي بلوك  ي دهندهامر نشان اين .باشد مي آن

با در نظر گرفتن  .باشدشمالي در قطعه گسل تبريز مي
- زمين هاي ريختگيري شاخصنتايج حاصل از اندازه

توان چنين مي ساختي در طول گسل شمال تبريز
گيري نمود كه رفتار اين گسل در طول خود نتيجه

. باشدقسمت مي 3متفاوت بوده و قابل تفكيك به 
شمال تبريز شاهد  ر قطعه شمالي گسلد كه بطوري

هاي تكتونيكي در بلوك       فعالي تنرخ ماليم باالآمدگي و 
تكتونيكي و باالآمدگي        فعالي تشمالي اين گسل و عدم 
قطعه جنوبي اين گسل . باشيمدر بلوك جنوبي آن مي

در . دهدنيز رفتاري متفاوت در طول خود نشان مي
شمال فرودگاه  طولي از قطعه جنوبي اين گسل كه از

تبريز تا جنوب شهرك باغميشه تبريز امتداد دارد در 
بلوك شمالي گسل تبريز نرخ ماليم باالآمدگي و 

كه در  صورتي در. شودتكتونيكي مشاهده مي       فعالي ت
طولي از قطعه جنوبي اين گسل كه از جنوب شهرك 

آباد امتداد دارد، شاهد باغميشه تبريز تا شهر بستان
تكتونيكي و باالآمدگي در بلوك جنوبي اين  هاي      فعالي ت

هاي تكتونيكي       فعالي تگسل و نرخ پايين باالآمدگي و 
با توجه به اين رفتار . باشيمدر بلوك شمالي آن مي

دوگانه در قطعه جنوبي گسل تبريز، احتمال وجود يك 
گسل كور كه سبب قطع نمودن و اختالف در رفتار  

 .باشدظار نمياين قطعه شده است، دور از انت
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 ؛آذر اميني ارض ؛فضل امينيعباس  ؛رژنگا ،بهروزي 
سعيد ؛ داوري مجيد ؛عزتيان ؛ فريبااماميمحمدهاشم 

شناسي  زمين ي نقشه). 1366( پرتوآذر ؛ حمزههدويم
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