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خالصه
ارزیابی خطر زمینلرزه به دانش انسان از چگونگی رویداد زمینلرزهها و توزیع آنها در زمان و مکان بستگی
دارد .دانش دقیق از زمینلرزههای تاریخی و گسیختگیهای همراه آن وسیلهی مهمی در ارزیابی خطر زمین
لرزه به شمار می رود .ناکافی بودن اطالعات دستگاهی ثبت شده برای بازههای زمانی بسیار طوالنی و همچنین
آگاهی کم از چشمههای زمینلرزه ،محققین را بر آن داشته تا دادههای زمینشناختی بیشتری را به عنوان
دادههای ورودی برای مدلهایشان اعمال نمایند .علیرغم وجود گسلهای فراوان و لرزهخیزی باالی استان
آذربایجان غربی ،اطالعات جامع مدونی در این زمینه موجود نیست .در این تحقیق به جمعآوری و بررسی
زمینلرزههای تاریخی و دستگاهی وگسلهای مهم این منطقه با توجه ویژه به شهرهای ارومیه و خوی پرداخته
شده است .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که گسل های این منطقه در طی بیش از هزار سال
گذشته بسیار فعال بوده و دارای توان لرزهزایی باالیی هستند.
کلمات کلیدی :گسل ،چشمههای زمینلرزه ،لرزهخیزی شهرهای ارومیه و خوی.

.1

مقدمه

ارزیابی خطر زمینلرزه به دانش انسان از چگونگی رویداد زمینلرزه ها و توزیع آنها در زمان و مکان بستگی دارد .باور علمی در مورد نحوهی رویداد
زمین لرزههای زمینساختی بر پایه ی مفهوم مکانیسم بازگشت کشسانی استوار است .نظریهی بازگشت کشسانی ،سرچشمهی انرژی ارتعاشی زمینلرزه را
آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از تجمع تغییر شکلهای کشسانی در پوسته ی زمین عنوان میکند .این رهایی انرژی به نوبهی خود با گسیختگی برشی
ناگهانی بخشی از پوستهی زمین در طول آنچه گسل خوانده میشود ،همراه است .به همین دلیل مفهوم گسلش به عنوان چشمه انرژی این گونه زمینلرزه
ها مفهومی عام یافته است .ناکافی بودن اطالعات دستگاهی ثبت شده برای بازههای زمانی بسیار طوالنی و همچنین آگاهی کم از چشمههای زمینلرزه،
محققین را بر آن داشته تا دادههای زمینشناختی بیشتری را به عنوان دادههای ورودی در مدلهایشان اعمال نمایند .بررسیهای لرزهزمینساختی با تلفیق
اطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی به تکمیل اطالعات ثبت شده دستگاهی و تاریخی از زمینلرزه های رویداده در یک منطقه کمک میکند .در پایین-
ترین سطح ،با بررسی وضعیت ژئودینامیک منطقه ،چشمههای با پتانسیل لرزهخیزی شناسایی میشوند .سپس از اطالعات مربوط به مناطقی که از نظر
فعالیت تکتونیکی با منطقهی مورد نظر قابل قیاس هستند میتوان جهت تخمین توان لرزهزائی و پیشبینی حرکات زمین بهره گرفت .در سطوح باالتر
همچنین میتوان با استفاده از اندازهگیری نرخ تغییر شکل پوسته با کمک روشهای ریختشناسی و یا ژئودرزی از مکان گسلها و نرخ لغزش بر روی
آنها نیز در برآورد خطر سود جست].[7
 -7دانشجوی کارشناسي ارشد مکانیک خاک و پي دانشگاه ارومیه
 -2استاديار دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ارومیه
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در مطالعات لرزهزمینساخت گسلهای مهم و فعال مورد توجه خاص میباشند .پس از مطالعه گسلها از دیدگاه زمینساختی باید در مورد پیشینه لرزهای
آنها اطالعاتی جمعآوری شود .بهترین روش برای مطالعه گسلهایی که در دورههای تاریخی (سدهها و یا هزارههای اخیر) از خود فعالیت لرزهای نشان
دادهاند ،بررسیهای دیرینه لرزهشناسی است .به هرحال اینگونه مطالعات میتواند فعالیت گسلها را در دوره زمانی کواترنری مشخص سازد به طوری
که با استفاده از دادههای حاصل از آن میتوان در مورد دوره بازگشت زمین لرزهها و حتی بزرگای رخدادها در این دوره زمانی قضاوت کرد].[2

.2

لرزه خیزی ایران

فالت ایران به واسطه ویژگیهایی چون گسلش فعال ،ولکانیسم (آتشفشانی) جوان و ارتفاع زیاد در میان کمربند کوهستانی آلپ-هیمالیا مشخص است.
مطالعات زمینساختی بیانگر تراکم بسیار زیاد گسلهای جوان و فعال (با مکانیسم غالب معکوس) در فالت ایران است] .[1دگرریختی فعال در ایران ،در
سرتاسر یک ناحیه بزرگ و در امتداد تعداد زیادی گسل معکوس جایگزین شده است .این موضوع ناشی از دو علت اساسی است :
-7قرارگیری (محدودشدن) فالت ایران بین صفحات همگرای عربی و اوراسیا
-2قرارگیری (به طور جانبی) بین صفحه عربی و آسیای صغیر در باختر و صفحه هند و اوراسیا در خاور (شکل )7
به واسطه این موقعیت هیچکدام از بلوكهای قارهای تشکیلدهنده فالت ایران نمیتوانند به آسانی در طول یک گسل راستالغز اصلی از ناحیه برخوردی
به سمتی دیگر حرکت کنند .از آنجائی که بلوك آسیای صغیر برای حرکت به سمت باختر آزاد است ،همگرایی صفحه عربی نسبت به صفحه ایران در
باختر پهنه برخوردی ،به صورت حرکت در امتداد دو گسل اصلی راستالغز (گسل آناتولی شمالی و خاوری) نمایان میشود .بواسطه گیرافتادن فالت
ایران ،حرکت در بخش خاوری پهنه برخوردی عربی ابتدا در امتداد چندین گسل معکوس با مؤلفههای بزرگ راستالغز (حرکت مایللغز معکوس
راستگرد در نزدیکی پهنه برخوردی) و سپس به صورت گسلش تراستی به سمت ایران مرکزی خود را نشان میدهد].[5,4

شکل  -1نقشه زمین ساخت هیمالیا-ایران )1پهنه ی برخوردی ورقه های قاره ای )2محل فرو رانش )3گسلهای راستالغز و تبدیلی
(ترانسفورم) )4نواحی کافتی )5گسلهای اصلی.
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برخی از گسلهای کواترنری ایران به طورمستقیم با زمینلرزههای شناخته شده بزرگ ،مرتبط هستند و پتانسیل ایجاد زمینلرزههای آینده را نیز
دارند]1و .[6برخی دیگر از گسلهای کواترنر به طور مستقیم مرتبط با زمینلرزههای تاریخی و دستگاهی نیستند .از آنجائیکه هنوز مطالعات کاملی
(دیرینه لرزهشناختی) در مورد اکثر گسلهای کواترنری ایران صورت نپذیرفته است ،لذا پیشنهاد میشود که این گسلها نیز با یک دیدگاه محافظهکارانه
به عنوان چشمههای ایجادکننده زمینلرزههای آینده در نظر گرفته شوند مگر آنکه بطور مستدل بتوان دلیلی برای عدم فعالیت لرزهای آنها ارائه داد.

.3

جغرافیای طبیعی و ریخت شناسی شمال غرب ایران

واحد شمال غربی ایران شامل مجموعه ناهمواریهایی است که در محدودهی آذربایجان ،کردستان و زنجان تا حدود مدار  15درجه ی شمالی گسترده
شده اند (شکل  .)2این ناهمواریها از سمت شمال به وسیلهی فرورفتگی درهی ارس از کوههای قفقاز و ارمنستان جدا شدهاند و در مشرق ،ناهمواری-
های شمال غرب به طور مشخص توسط کوههای تالش محدود شدهاند .اما در جهت جنوبی ،مرز مشخصی برای جدا کردن آن از زمینهای مجاور
نمیتوان یافت .ناحیهی شمال غربی کشور در واقع گره کوهستانی ایران به شمار میآید زیرا رشته کوههای حاشیهی شمالی (البرز) و حاشیهی جنوب
غربی (زاگرس) فالت ایران با ساختمانهای متفاوت در این ناحیه به هم میرسند .به عالوه رشته کوههای مرکزی ایران که واحد ریختزمینساختی
دیگری را ساخته از این ناحیه انشعاب یافته است .به هم پیوستگی رشتههای فوق موجب تنوع زیاد عوارض ساختمانی در این ناحیه شده است .سرزمین
آذربایجان از لحاظ توپوگرافی به صورت یک فالت نسبتا مرتفع است .به نحوی که اختالف ارتفاع بین پستترین نقطه آذربایجان (فرونشست ارومیه) و
فرو نشست خزر به حدود  7111متر میرسد .فرونشست ارومیه معرف بزرگترین فرونشست ساختمانی در آذربایجان است .دو عارضهی مشخص و مهم
در چشم انداز آذربایجان یعنی سبالن ( 4177متر)و سهند ( )1171حاصل فعالیتهای آتشفشانی هستند .توده آتشفشانی سهند در جنوب شهر تبریز و به
فاصله ی  41کیلومتری از آن قرار دارد .تودهی سهند از نظر ساختار زمینشناسی در جنوب غربی گسل شمال تبریز واقع شده و از سمت غرب و شمال
غربی به فرو نشست ساختمانی ارومیه مسلط است]7و.[2
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شکل  - 2موقعیت جفرافیایی و عناصر ریخت شناسی شمال غرب ایران

.4

چهارچوب زمینساختی گستره شمالغرب و رابطه آن با لرزهخیزی

تکتونیک گستره مورد بررسی در چهارچوب گستره غربی مدیترانه و قفقاز (غرب کمربند چین خورده آلپ -هیمالیا) جای میگیرد که نتیجه برخورد
صفحه عربی (در جنوب و جنوب غرب) و اوراسیا (در شمال -شمالشرق) است .از جمله ویژگیهای این ناحیه میتوان به گسلش فعال ،چینخوردگی
فعال در فرادیواره راندگیهای پنهان ،فعالیت آتشفشانی جوان و اختالف ارتفاع قابل مالحظه در طول کمربند کوهزایی آلپ -هیمالیا اشاره کرد .ناحیه
قفقاز گذری ،محل یک برخورد قاره به قاره است .حرکات پس از برخورد قاره ای از  71میلیون سال پیش ] [1و یا  1/5تا  5میلیون سال پیش ][1
شروع شد .آهنگ همگرایی این دو صفحه (عربی و اوراسیا)  23میلیمتر در سال و راستای این برخورد در نزدیکی قفقاز  N26Wاست] .[3مؤلفه
مایل همگرایی بین صفحات عربی و اوراسیا به صورت کوتاه شدگی در قفقاز گذری شمالی (عمود بر راستای قفقاز) و حرکت راستالغز راستگرد در
امتدادگسلهای شمال غربی -جنوب شرقی در قفقاز گذری جنوبی و شمال غرب ایران مشاهده میشود].[71
فعالیت لرزهای تاریخی قرن بیستم و توپوگرافی ناحیه ) ( Transcaucasiaبه کمربند کوهستانی رانده -چین خورده قفقاز بزرگ و کوچک (با
روند شمال غرب  -جنوب شرق )محدود میشود .این کمربند کوهستانی جدا کننده سپرهای صفحات عربی و اوراسیا در جنوب غرب و شمال شرق
میباشد .جکسون و مکنزی در سال  7331با احتساب نرخ همگرایی  23میلیمتر در سال پیشنهاد کردند که در این ناحیه ،زمینلرزههای بعد از سال
 7377و کوتاهشدگی به میزان  2تا  1میلیمتر در سال را جبران میکنند .این نکته نشان میدهد که تقریباً  31درصد همگرایی در این ناحیه به
صورت بیلرزه است .در خاور این ناحیه از این آهنگ همگرایی 21 ،میلیمتر در سال بصورت کوتاهشدگی بیلرزه در فرادیواره گسلهای
معکوس پنهان در کوههای زاگرس (جنوب باختر ایران) و تقریباً  5 ±2میلیمتر در سال بصورت کوتاهشدگی همراه با لرزه در کوههای البرز (شمال
ایران) مشاهده میشود] .[77همگرایی مورد انتظار میان دو ورقه عربی و اوراسیا نسبت به راستای زون دگرشکل شده مایل ) (Obliqueهمراه با
مؤلفههای راستالغز و کوتاهشدگی است .جکسون در سال  7332پیشنهاد نمود که این همگرایی مایل به دو مؤلفه راستالغز راستبر در جنوب (مرکز
ترکیه) و فشارشی در شمال (بیشتر در گستره قفقاز) تقسیم گردیده است .او همچنین بر این باور است که داده های لرزهای سده بیستم برای کل مؤلفه
راستالغز راستگرد این همگرایی و فقط برای کمتر از  %25کوتاه شدگی قابل انتظار محسوب میشود] .[71فعالیت لرزهای همراه با ساختارهای ناحیه
ای قفقاز گذری به سمت جنوب شرق در امتداد کمربندهای کوهستانی شمال شرق ایران (کمربندهای کوهستانی شمال باختر حوضه و رشتهی ضخیم
پوستهی ایران مرکزی ت الش و رانده البرز که مرزهای فرو افتادگی خزر جنوبی را تشکیل میدهند) ادامه مییابد .این دیدگاه با رویداد زمینلرزههای
راستالغز راستگرد در غرب و به میزان خیلی کمتر با مؤلفه فشارشی در قفقاز بزرگ همخوانی دارد.
از یافتههای نوین در گستره شمال باختری ایران (در مرز ایران و ترکیه) وجود گسلههای نرمال با راستای شمالی ،شمال غربی -جنوبی ،جنوب شرقی
است که در گذشته شناخته و معرفی نشده بودند .به طور معمول وجود گسلههای نرمال در یک محیط همگرا دور از ذهن است .هر چند که از
دیدگاه] [72گسلش راستالغز و نرمال در فالتهای بلند چیرهاند و بیان میدارند علت وجود گسلههای نرمال با راستای شمالی ،شمال غربی -جنوبی،
جنوب شرقی  ،در طول مرز ایران – ترکیه یا نتیجه ( )7تغییر سریع موقعیت و نرخ کلی حرکت اوراسیا – عربی نزدیک قطب اولرر است )2( .یا این
منطقه نزدیک پایانهی شمال باختری گسله عهد حاضر جای دارد و ( )1یا هر دو علت در این نوع گسلش مؤثرند.
سامانههای زمینساختی در منطقه پهناور قفقاز گذری نشان دهنده حرکتهای همگرا و راستالغز بر روی تعداد زیادی گسل پنهان و سطحی میباشد.
تلفیقی از داده های  GPSو سازوکار ژرفی گسلش نشانگر حرکتهای پیچیدهای در این گستره است .شکل های  1و  4نشان دهنده چگونگی حرکت
ها در باختر مدیترانه نسبت به ورقه ی اوراسیا است]7و.[2
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شکل -3گسله های بنیادی  .جایگاه تکتونیکی فالت ایران – ترکیه  ،حروف اختصاری عبارتند از :گسله خوی-سیه چشمه ( ،)GSCKزون شمال
خاوری گسله آناتولی(،)NEAFZگسله نرمال سرو ( )SNFگسله سلماس( )Sدریاچه های ارومیه  ،وان و سوان نیز آورده شده اند].[12

شکل  -4نرخ حرکت بلوک ها نسبت به اوراسیا بر پایه اندازه گیری های [12] ،GPS

در مطالعهای که با شمار دادههای زمینلرزهای بیشتری صورت گرفته است] ،[71معمولترین ژرفای زمینلرزهای  1-71کیلومتر و بیشترین آن
 21کیلومتر به دست آمده است .با این توضیح به نظر میرسد ستبرای الیهی لرزهزا در ناحیه شمال غربی ایران از  71تا  75کیلومتر تجاوز
نمیکند .بر پایه بررسیهای انجام شده توسط جکسون و مکنزی در سال  7314زمین لرزه های اصلی در شمال غربی ایران ،ژرفای کانونی
کمی در حدود ( 1-75کیلومتر ) را نشان میدهند و شواهد کاملی از فعالیتهای مهم زیرپوستهای وجود ندارد .ایشان با استناد به ثبت دادههای
مربوط به پس لرزهها در ایستگاههای محلی در جنوب قفقاز همه فعالیتهای لرزهای در آن ناحیه را کمتر از  71کیلومتر میدانند].[2
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.5

زمینلرزههای گستره مورد مطالعه

یکی از عناصر اصلی در برآورد خطر زمینلرزه ،شناخت تاریخ لرزهخیزی یک منطقه است .زمینلرزههای تاریخی و لرزهخیزی دیرینه به ویژه در تعیین
فاکتورهای مهمی نظیر تغییرات دورههای بازگشت زمینلرزهها در طول یک گسل ،کمک بزرگی محسوب میشوند .اگر دادههای لرزهای با توجه به
شواهد تاریخی مورد ارزیابی مناسب قرار گیرند ،میتوانند به گونهی قابل قبولی به یکی از گسلهای فعال کوارترنری نسبت داده شوند.
با توجه به اهمیت رویدادهای لرزهای از دیدگاه مطالعات لرزهزمینساخت و در راستای شناسایی سرچشمههای لرزهزا ،زمین لرزههای رویداده در گستره
مورد پژوهش شهر های ارومیه و خوی به اختصار در جدول شماره  7ارائه گردیده است]7و.[2

جدول  -1زمین لرزه های گستره شمال غرب

.6

نام محل

سال وقوع

شدت)(Ms

نام محل

سال وقوع

شدت)(Ms

چالدران

7311

5/4

تبریز

7111

1

چالدران

7316

1/4

جنوب خاوری تبریز

7127

1/1

بدالن

7311

5/1

تبریز

7171

5/3

جلفا

7314

5/1

جنوب خاور وان

7175

6/6

سلماس

7311

1/2

چالدران

7363

1

خوی

7311

5/4

وان –هایوتس دزور

7641

6/5

خلخال –سنگ آباد

7136

6/1

دهخوارقان _ تبریز

7647

6/1

گروس–تخت سلیمان

7111

5/6

سراب

7531

6/7

بزقوش -گرمرود

7113

6/1

تبریز

7551

5/1

تبریز

7156

5

هکاری

7511

6/3

میانه – گرمرود

7144

6/3

ماکو –تادئوس

7173

5/1

خوی

7141

5/3

زور

7171

5/1

ماکو-آرارات

7141

1/4

تبریز

7211

6/5

سلماس

7111

6

اربیل

7713

6

تسوج

7111

5/5

کردستان

7715

 6/7و 6/4

مرند

7116

6/1

تبریز

7142

1

گسلهای گستره ی شمال غرب ایران
ناحیه شمال غربی ایران ،در میان کوههای قفقاز در شمال و کوههای زاگرس در جنوب ،قرار گرفته است .رشته کوههای قفقاز و
زاگرس در نتیجه همگرایی میان ورقههای زمینساختی عربستان و اوراسیا و در قالب نوارهای دگر شکلی چینخوردهی رانده پدید



www.SID.ir

Archive of SID

هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي عمران ،بابل
 71و  71ارديبهشت ماه7131

آمده اند .گستره مورد بررسی به عنوان بخشی از ناحیه شمال غربی ایران –شرق ترکیه ،جایگاه تمرکز جابهجاییهای راستالغز انتقالی
میان این نوارهای دگر شکلی است و بهدلیل جایگاه زمینساختی ،ویژگی واحدهای رسوبی و شرایط پی سنگی ،دگر شکلیهای
شکننده اهمیت بیشتری در آن یافتهاند .به این خاطر اصلیترین ساختار و جنباترین آنها ،گسلهای به نسبت طوالنی و بزرگی هستند
که دگرشکلی عمده ناحیه را کنترل کردهاند و برخی از آنها ،مانند گسل شمال تبریز ،نقش بهسزایی در فروگشت زمینساختی آن
داشتهاند .به طور کلی ،گسلهای مختلف موجود در محدوده شمالغرب را از نظر ساختاری میتوان به سه دسته مجزا تفکیک نمود.
گسلهای راستالغز راستبر ،گسلهای واژگون و گسلهای راستالغز چپ بر .توجه به این نکته بسیار مهم است که بسیاری از پارههای
گسلی نسبت ًا غیرفعال نشان دهنده شواهد زمینشناسی جنبش و جابجایی ناگهانی و مکرر گسل هستند و هر کدام مسبب یک یا چند
زمینلرزه مهم در دورههای تاریخی بودهاند .بطور مثال پارههایی از گسل سن آندریاس که کمترین فعالیت لرزهای را در حال حاضر
از خود نشان میدهند محل رویداد یک یا چندین زمینلرزه بزرگ در گذشته بودهاند.
گسلهای جنبای شمال غرب ایران که ناحیه خوی و ارومیه را تحت تاثیر قرار می دهند در جدول شماره  2ارائه گردیدهاند و در
نهایت در شکل  5نقشه لرزه خیزی استان آذربایجانغربی نشان داده شده است.
جدول  -2گسلهای گستره شمال غرب
نام گسل

نام گسل
گسل شمال تبریز

گسل جنوب میشو

گسل شمال میشو

گسل شبستر (صوفیان)

گسل تسوج

گسل اشنویه

گسل صوفیان

گسل جنوب نقده

گسل سلماس و دریک

گسل شیوه برو

گسل نخجوان

گسل نرمال سرو

گسل ماکو

گسل سلماس

گسل سیه چشمه – خوی

گسل برکشلو

گسل اصلی جوان زاگرس

گسل دوستان



www.SID.ir

Archive of SID

هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي عمران ،بابل
 71و  71ارديبهشت ماه7131
شل  - 5لرزه خیزی استان

.7

نتیجه گیری

بهطور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که مناطق شمالی و شمالغربی دریاچه ارومیه در بیش از هزار سال گذشته بسیار فعال بوده است .مهمترین
چشمههای لرزهزای خطی گستره مورد مطالعه که طی زمینلرزههای تاریخی از خود فعالیت نشان دادهاند سامانه گسلی شمال تبریز (متشکل از سه پاره
گسل) ،تسوج ،شمال میشو ،دهخوارقان–تبریز ،سلماس و گایالتو سیاه چشمه خوی میباشند که همگی از گسلهای فعال و کواترنری بوده و دارای
توان لرزهزایی باالیی هستند .بررسی زمینلرزههای تاریخی گستره ارومیه و خوی نشانگر فعالیت باالی لرزهای منطقه میباشد .بطور کلی بخشهای
شمال ،غرب دریاچه ارومیه و حد فاصل دریاچه وان ترکیه و دریاچه ارومیه از فعالیت لرزهخیزی باالیی برخوردار میباشند .همچنین در بخشهای
مرکزی و غربی گستره مورد مطالعه بهخصوص در ناحیه تبریز (آذربایجان مرکزی) شاهد زمین لرزههای متعددی میباشیم .اما در قسمت جنوب و
بخشی از شرق دریاچه ارومیه به علت نبود گسلهای اصلی در طول یک گستره محدود لرزه خیزی کمتری را شاهد هستیم.
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