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  چکیده:
 ها، چین خطی شامل ساختارهاي و فراوان تکتونیکی ساختارهاي وجود ایران شمال منطقه ساختی زمین لرزه هاي فعالیت اصلی علت

 و انرژي تجمع از امکان حکایت که باشد می اخیر قرن هاي زمینلرزه خرد و ناحیه در ویرانگر تاریخی هاي زمینلرزه وقوع ها، گسل
(بلده) دارد. بندر نوشهر  آباد کجور فیروز 83ماه  خرداد هشتم زمینلرزه جمله از مختلف هاي پدیده رویداد توسط آن از قسمتی مصرف

دلیل انجام شد. در این  یکی از شهرهاي مهم اقتصادي و توریستی ایران است که بررسی اثر زمینلرزه بر روي فرودگاه نوشهر به همین
مطالعه ابتدا با استفاده از داده هاي لرزه اي موسسه ژئوفیزیک، زمینلرزه هاي ناحیه مورد مطالعه جمع آوري و سپس فاصله گسلهاي فعال 
تا فرودگاه مشخص گردید. پارامترهاي جنبش زمین در گستره نوشهر محاسبه و مشخص شد که منطقه نوشهر از خطر پذیري باال 

  برخوردار است که فرودگاه این شهر نیاز به بازسازي و مقاوم سازي دارد. 
  : تکتونیک، فرودگاه نوشهر، جنبش زمین، زمینلرزه کجور کلمات کلیدي

  
  مقدمه:-1

 52, 00'تا   51, 30 'شمالی بین طولهاي جغرافیایی درجه  64/36و  شرقیدرجه  49/51 نوشهر در طول جغرافیاییشهرستان 
به رشته کوههاي  ، از جنوبدریاي خزررار دارد. شهرستان نوشهر از شمال به ق  37, 00'تا  36, 30'قی و عرض جغرایی درجه شر
متر است. نوشهر داراي  -9/2است . ارتفاع آن از سطح دریا  متصل شهرستان چالوسو از غرب به  شهرستان نورشرق به البرز، از 

 1332فرودگاه نوشهر در سال درجه شمال   66/36درجه شرقی و  46/51فرودگاه نوشهر در  دو بخش مرکزي و کجور است
هکتار است و با  58ساحت این فرودگاه ترمینال جدید در آن افتتاح شد، م 1362بصورت یک باند خاکی ساخته شده و در سال 

) موقعیت این فرودگاه را در کنار 1. شکل (متر قابلیت پذیرش هواپیماهاي متوسط پیکر را داراست 150باندي به طول دو هزار و 
 )wikipediaسایت (برگرفته از  ) ساختمان فرودگاه را نشان میدهد.2شکل () google earth( برگرفته از  دریاي خزر نشان میدهد.

  .دهد ) موقعیت فرودگاه و گسل هاي اطراف آن را در نشان می3و شکل (
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  .تمشخص شده اس google earthکه از  موقعیت فرودگاه نوشهر -1شکل 

  
  گرفته شده است. Wikipediaر عکس از سایت ساختمان و باند فرودگاه نوشه -2شکل   

  
  آن موقعیت فرودگاه نوشهر و گسلهاي اطراف -3شکل 
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  منطقه : لرزه زمین ساختزمین شناسی و -2

هاي جدید  گیرد به شکل فعالیت مجدد گسلهاي پوسته ایرانیا ایجاد گسله گرشکلیهایی که در رسوبات کواترنر صورت مید
 اي از یک فاز کوهزایی است . از آنجائیکه لرزه لحظه زمین همراه با وقوع زمین لرزه است . از دیدگاه زمین ساخت ، یک

هاي  پذیردیده شود . دگرشکلی رفتارسنگها در برابر دگرشکلی متفاوت است شکستگیها ممکن است بصورت شکننده و یا شکل
بندي  براي دسته مطالعات مختلفی. کیلومتر است  12تا  8عمقی بین  اي است که داراي پذیر مربوط به بخش باالیی پوسته قاره شکل

اي بعنوان معیار  ویژگیهاي خاص زمین شناسی و لرزه گرفته که در هر یک از آنها تعدادي لرزه زمین ساختی پوسته ایران صورت
تقسیم شده  قرار داده شده است . در هر یک ازاین دسته بندیها پوسته ایران به تعدادي ایالت زمین ساختاري یا لرزه زمین ساختی

شوند که  هاي معکوس اغلب بزرگ زاویه دیده می ها و گسل هاي راندگی در منطقه مورد بررسی، مجموعه هایی از سیستماست .
راندگی حسین کک نشین و  –مهم ترین آنها از شمال به جنوب، می توان به گسل خزر، گسل بزرگ شمال البرز، گسل ازارك 

   کیف اشاره نمود.

شیري و دشت ساحلی خزر است. از هاي تر ماهورهاي متشکل از نهشته از نگاه ژئومورفولوژي ، مرز شمالی البرز منطبق بر تپه
اي البرز با سنگ کره  قاره  1کره شناختی، مرزشمالی البرز محدود به زمیندرز تتیس کهن است که از برخورد سنگ نگاه زمین

هاي رانده شده از شمال به جنوب پوشیده  توران، در تریاس پسین به وجود آمده است. ولی، در بیشترنقاط، محل زمیندرز با ورق
رسد که  اند. ولی چنین به نظر می البرز دانسته شده ه است. گسل تبریز، گسل گرمسار ، گسل سمنان و گسل عطاري، مرز جنوبیشد

نگاري، مرز  مرز شاخصی در مرز جنوبی البرزوجود نداشته باشد و گذر از پهنه ایران مرکزي به پهنه البرز تدریجی باشد. از نظرکوه
   .هاي پاراپا میسوسافغانستان گسترش دارد و مرز شرقی آن تا کوهغربی البرز تا قفقاز کوچک 

ساخت  جنوبی البرز، سبب شده بود تا در نخستین نقشه زمین هاي آتشفشانی و آذرآواري ترشیري، در دامنه فراوانی سنگ
با آن در دیگرنواحی  هاي ماگمایی همسان ترکیه دانسته شود. ولی، وجود سنگ –ناودیس قفقاز  اروپا، البرز بخشی از بزرگ

اي البرز و ایران  چینه شناسی ایران، یقینشد که بسیاري از واحدهاي سنگ هاي بیشتري از زمین ایران، و به ویژه با دستیابی به یافته
که اي ایرانمرکزي دانست  هاي حاشیه توان چین اي که البرز را می مرکزي، از دیدگاه رخساره وشرایط تشکیل، هماننداند به گونه

اند. همسانی البرز با ایران  گیري آن برخورد دو صفحه ایران و توران(گندوانا و اوراسیا) وپیامدهاي آن نقش اساسی داشته در شکل
اي البرز در  به ظاهر، سرگذشت ساختاریو چینه.هایی دارد شمالی تفاوت همرکزي به ویژه در دامنهجنوبی بیشتر است ولی در دامن

البرز باختري، البرز مرکزي، البرز خاوري، البرز شمالی، البرز  :هاي جغرافیایی رو، جدا از واژه به همینهمه جا یکسان نیست. 
داغ یاد شده است که نیاز به  گرگان، بینالود و حتیکپه –تبریز، رشت  –هایی همچون ماکو  شناسی، از زیرزون جنوبی، از نظرزمین

  ).1370، ع. زاده درویش(، بازنگري دارند

  ها: سلهگ-3
سر ، گسل  گسلهاي مهم این منطقه عبارتند از : گسل خزر، گسل شمال البرز، گسل کوه طبرستان، گسل رازان، گسل سله

باختري -هاي راندگی ورقه نوشهر بطور عمومی خاوري هاي مهم ناحیه اکثراً ساز و کار راندگی دارند و راستاي گسله کجور. گسله

                                                
1 - Lithosphere 



  رانیست ایز طیو مح یمهندس ین شناسیمن زمجش انین همایهشتم
 مشهد ی، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

 
 
 

٤ 
 

باختري است. مهمترین گسل موجود در شمال منطقه مورد مطالعه با همبري بین کوه با دشت  باختر جنوب-تا خاور جنوب خاوري
اند. گسل خزر در تصاویر  ) به ترتیب این گسل را مازندران و خزر نامگذاري کرده1981قابل برداشت است که یاسینی و بربریان (

به سمت باختر بعد از روستاي مالکال اختالف ارتفاع بیشتري باشد. مرز کوه و دشت  اي رادارست کامالً مشخص می رادار ماهواره
باشد. این گسل با ساز و کار راندگی و با شیب زیاد به سمت جنوب  کند و به صورت یک دیواره بلند قابل مشاهده می پیدا می

باشد که  شده ا ست می گسل اصلی خزر که در زیر رسوبات پوشیده 1است. در منطقه مورد مطالعه گسله خزر در اصل شاخه فرعی
 10-12کم و بیش مشابه و به موازات گسل بزرگ شمال البرز است ولیکن به سمت باختر به تدریج به آن نزدیک شده و در 

  شود. درجه نزدیک می 80هاي واحدهاي سنگی به  پیوندد. در اثر عملکرد این گسل، شیب الیه کیلومتري باختر چالوس یه آن می
هاي مزوزوئیک از شمال به جنوب بر روي یکدیگر رانده  کوه و گسل رازان کوه ، نهشتهدگی طبرستان در راستاي گسل ران

ها به سوي شمال است. بین این دو گسل  اند و یک توالی رسوبی از پرمین تا کرتاسه قابل مشاهده است. شیب این گسل شده
اند. در  ادیواره گسله رازان کوه آن شکل گرفتههاي ناحیه (کوه چم آسان، کوه طبرستان و کوه رازان) بر فر بلندترین برجستگی

جنوب منطقه مورد مطالعه گسل رازان کوه یال شمالی ناودیس رازان را کامالً بریده است و رسوبات کرتاسه را فرا رانده است. 
گسل در گسل بزرگ شمال البرز با ساز و کار یک گسل راندگی بزرگ زاویه با شیب به سمت جنوب قابل مشاهده است. این 

سر نیز با ساز و  جنوب باختري ورقه مورد مطالعه سبب مجاورت سازند شمشک با سنگهاي کرتاسه فوقانی شده است. گسل سره
سر در اثر عملکرد بین دو  شود که طاقدیس سله کار راندگی در جنوب باختري ورقه با شیبی به سمت جنوب باختري دیده می

  شده است.  سر و گسل شمال البرز ایجاد گسل سله
جنوب باختري و گسلهاي راستالغز چپ بر -در ناحیه مورد مطالعه بیشتر گسلهاي راستالغز راست بر، راستاي شمال خاوري

اند  ها واحدهاي سنگی مزوزوئیک و سنوزوئیک را تحت تأثیر قرار داده شمال باختري را دارند. این گسله –راستاي جنوب خاوري 
باشند. شاید بتوان  هاي راندگی می ها نسبت به گسل اند که بیانگر جوانتربودن این گسله را قطع نموده و نیز گسلهاي راندگی ناحیه

ها در نظر گرفت. از نظر سینماتیکی بیانگر یک فشارش از خاور به سمت باختر  زمانی در حدود نئوژن را براي فعالیت این گسله
  .)1383، (نقشه زمین شناسی نوشهر ،باشد می

در نظر گرفت. بهترین شاهد براي این نوع ساز  2گسیختهگسل  توان سازوکاري از نوع له هاي راستالغز این منطقه میبراي گس
شود. با توجه به مطالعات جیمز جکسون ، مارك آلن و مانوئل  سر مشاهده می و کار در جنوب باختري ورقه در ناحیه کوه سله

لحاظ سینماتیکی و سایزموتکتونیکی یک حرکت چرخشی به سمت چپ براي ) در جنوب حوضه دریاي خزر از 2001بربریان (
  گیرند.  این حوزه در نظر می

  
  هاي منطقه مورد مطالعه: توانمندي لرزه خیزي گسل-4

هایی چون  مطالعات بسیاري در مورد رابطه طول شکستگی گسل با بزرگی زلزله حاصله وجود دارد. در این روابط ویژگی
که  M = log L+5.4):  1978سیماي هندسی آن و ... مد نظر است. با استفاده از رابطه نوروزي و مهاجر اشجعی (ساز و کار گسل، 

  طول گسل بر حسب کیلومتر است. Lبزرگی زمین لرزه در مقیاس ریشتر و  Mدر این رابطه 

                                                
1 - Back Thrust 
2 - Tear Fault 
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مقدار بزرگی را از رابطه مهاجر اشجعی و  ها باید براي تعیین شتاب افقی بوجود آمده در منطقه مورد مطالعه بر اثر فعالیت گسل
باشد مقدار حداکثر شتاب  هاي ایران می ) که بر پایه زمینلرزه ) به دست آورد ، سپس با استفاده از رابطه (مس و مور1978نوروزي (

  نماییم. افقی در ساختگاه را محاسبه می

  
  

باشد. هرچه فاصله ساختگاه از گسل مورد نظر کمتر باشد  میثابت نپر  eو  kmفاصله سازه از گسل بر حسب   Rدر این فرمول 
  بیشتر خواهد بود. aمقدار 

آوریم و سپس از دستورهاي  بدست می I0= 1.3Ms + 0.09را از فرمول  I0براي برآورد این پارامترها ابتدا مقدار شدت نسبی 
  کنیم. ) استفاده می1975تجربی تریفوناك و بریدي (

  قائم:حداکثر شتاب افقی و 
Log AH= -0.041+0.3I0 
log AV= -0.18+0.3I0 

  حداکثر سرعت افقی و قائم:
Log VH= 0.63+0.25I0 
Log VV= -1.1+0.28I0 

  حداکثر جابجائی افقی و قائم:
Log DH= -0.53+0.19I0 
Log DV= -1.13+0.24I0  

نسبی در محل کانون در  شدت I0و  cmو جابجائی بر حسب  cm/s، سرعت بر حسب  cm/s2که در آن شتاب برحسب 
  مقیاس مرکالی است.

  
  روش کار:-5

میالدي، به  2012تا  1900ساله از سال  112ي لرزه اي مناسب را از شبکه لرزه نگاري کشور در یک دوره داده  161تعداد 
رسی قرار مورد بر km100شمالی به شعاع  64/36درجه شرقی و  49/59مرکزیت شهرستان نوشهر با طول و عرض جغرافیایی 

و  3با بزرگی  هر نوشهر و فرودگاه این شهر نقشه گسلهاي محدوده مورد نظر را تهیه گردید. زلزله هاگرفت. با توجه به مختصات ش
نشان میدهد. همچنین بزرگترین زلزله که آنها را ) به ترتیب با رنگهاي سبز، آبی و قرمز  4شکل (  کهرا از هم جدا نموده  6و  5و  4

 در منطقه کجور اتفاق افتاده است را با ستاره قرمز نشان داده ایم و محل ساختگاه مورد نظر (فرودگاه) هم در تصویر 1383در سال 
  مشخص است. با عالمت مربع 



  رانیست ایز طیو مح یمهندس ین شناسیمن زمجش انین همایهشتم
 مشهد ی، دانشگاه فردوس1392 آبان 16و  15

 
 
 

٦ 
 

  
  نقشه گسلها، زمینلرزه ها و فرودگاه نوشهر  - 4شکل

هاي اطراف آن را فراخوانی کردیم، آنها را  ساختگاه مورد نظر را مشخص کرده، سپس گسل Arc gisافزار  با استفاده از نرم
با  سپس). 5گیري کردیم، فاصله تک تک  آنها را هم تا ساختگاه مشخص نمودیم، شکل ( نامگذاري کرده، تمامی گسلها را اندازه

  بدست آوردیم.در ساختگاه فرودگاه نوشهر استفاده از روابط محاسبه شده، پارامترهاي جنبش زمین را 

  
  ه گسلهاي اطراف فرودگاه نوشهرنقش -5شکل 

  8تا  6شکلهاي  شتاب افقی و قائم را براي حالت دو بعدي، سه بعدي و عکسبرداري شده رسم گردید کهنقشه هاي پربندي 
  این محاسبه ها را نشان میدهند.
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٧ 
 

  
Ah   

Av 
  نقشه پربندي شتاب که سمت راست شتاب افقی و سمت چپ شتاب قائم را نشان میدهد.-6شکل 

 
Ah   

Av  
  نقشه سه بعدي شتاب که سمت راست شتاب افقی و سمت چپ شتاب قائم را نشان میدهد. -7شکل 

 

 
Ah  

Av  
  نقشه عکس برداري شده شتاب که سمت راست شتاب افقی و سمت چپ شتاب قائم را نشان میدهد.  -8شکل 

 cm/s2اه را نشان می دهد. بیشترین شتاب افقی ) نمودار مقایسه شتاب افقی و شتاب قائم گسلهاي اطراف ساختگ9شکل (
و  cm/s2 79/167 مربوط به طوالنی ترین گسل، همچنین کمترین شتاب افقی cm/s2 41/375و بیشترین شتاب قائم  02/517

  می باشد.cm/s2  83/121کمترین شتاب قائم 
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  مقایسه شتاب افقی و قائم ناشی از گسلهاي اطراف ساختگاه  -9شکل 

  
  جه گیري:نتی-6

کیلومتر فاصله دارد. با توجه به پارامترهاي جنبش 42کیلومتر و دورترین گسل  6نزدیکترین گسل به فرودگاه نوشهر تقریباً 
زمین که نسبت به ساختگاه فرودگاه نوشهر محاسبه شد،  نتایج نشان میدهد که این فرودگاه در معرض خطر زمینلرزه میباشد که 

    ن تمهیداتی را اندیشید.باید براي مقاوم سازي آ
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