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با )  شرقی o٤٨/٩٣ شمالی و    o٣٥/٦٩به مختصات رومرکز    (» منطقه  آوج  «١٣٨١زمينلرزه اول تيرماه سال      
 کيلومتر در فاصله    ١٠ تا   ٥ و ژرفای    ]١[ (USGS, 2002)، سازوکار کانونی راندگی     ٥/٦ (Mw)بزرگای  
حل سازوکار کانونی اين زمينلرزه نيز نشانگر رويداد لرزه         . پيوست کيلومتری غرب تهران، به وقوع       ٢٢٠

 ).١شکل ( بود  o115Nاصلی بر روی يک گسل از نوع راندگی با راستای تقريبی 
 

 
 .]١(USGS, 2002)  [  آوج ١/٤/٨١فوکال مکانيسم زمينلرزه): ١(شکل

 
کتونيک پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و          نتايج حاصل از بررسيهای صحرايی تيم سايزموت          

 به شرح ذيل قابل      ١٣٨١ شهريورماه   ٥مهندسی زلزله در طی روزهای اوليه پس از وقوع زمينلرزه تا              
، به سبب حفظ حقوق معنونی      ]٢[الزم به ذکر است که اين نتايج تا پيش از انتشار آنها               . ارايه می باشد  

اس مشاهدات و بررسيهای تکتونيک فعال و لرزه زمين ساختی تيم             براس. مؤلفان قابل ارايه نبوده است     
 نيز همراه     (Surface Faulting)حاضر، گسل مسبب اين زمينلرزه که با گسلش بارز در سطح زمين                 

 کيلومتری شمال گسل آوج مورد شناسايی قرار گرفته و معرفی شده               ٨بوده است، در فاصله بيش از        
  قريب به اتفاق محققين ديگر،       ]٢ و   ٣[ه تاپيش از ارايه نتايج گروه حاضر        الزم به يادآوری است ک    . است

و ديگر گسلها را    )  کيلومتری جنوب پهنه رومرکزی زمينلرزه مورد بحث        ٣ تا   ٢در فاصله   (گسل آوج   
 ١٣٨١- ، زارع  ]٤[ ١٣٨١ -جوان دولويی و همکاران   : به عنوان نمونه  (ين زمينلرزه معرفی نموده اند      مسبب وقوع ا  



 ٢

 در بررسيهای مقدماتی تحقيق حاضر، عدم جنبايی گسل آوج  و ديگر گسلهای شناخته شده                 ... ). و   ]٥[
پيشين در زمينلرزه مورد بحث مشخص و محرز شد، هرچند که مختصات رومرکز ارايه شده توسط                      

گسلهای ... سايتهای زلزله شناسی مختلف برای اين زمينلرزه نيز همخوانی چندانی با موقعيت مکانی و                 
 . نداشت) ٢شکل (نامبرده 

 

 
 موقعيت مکانی تمامی گسلهای مهم و شناخته شده پيشين منطقه مورد بررسی): ٢(شکل

 .]٢[ (Base map) بر روی نقشه مبنا
 

برهمين اساس، در مرحله بعد باتوجه به نحوه پراکندگی روستاهای تخريب شده و نيز با انجام بررسی                    
 زده به منظور شناسايی روندهای گسلی جوانی که بر روی هيچ يک از                   عکسهای هوايی منطقه زلزله    

نقشه های زمين شناسی و لرزه زمين ساختی موجود مشخص نشده بودند، ادامه بررسی بر روی دو روند                   
)120110N( جنوب شرقی  -گسلی شمال غربی      oo همخوان با روند صفحات کانونی ارايه شده         ( −
و » حسين آباد -آبدره«در محدوده روستاهای تخريب شده      ) ه شناسی مختلف   توسط سايتهای زلزل   

 ).٣شکل (، متمرکز گرديد »ديدار-چنگوره«
 



 ٣

 
و بخش شرقی » حسين آباد-آبدره«بخشی از تصوير هوايی منطقه مورد بررسی که در آن دو روند گسلی ): ٣(شکل

 .]٢[قابل شناسايی است » ديدار-چنگوره«
 

، »ديدار-چنگوره«و  » حسين آباد -آبدره«ايی انجام شده بر روی دو روند گسلی         در طی بررسيهای صحر   
 ٤شکلهای  (مورد بررسی در کناره شرقی روستای آبدره يافت شد           آثار مستقيم گسلش سطحی زمينلرزه    

 ).٥و 

 
  منطقه آوج در شرق روستای آبدره١٣٨١گسلش سطحی زمينلرزه اول تيرماه ): ٤(شکل

 ٢٥/٤/٨١:  تاريخ عکسبرداری -)نگاه روبه جنوب (
 



 ٤

 
  متری شرق روستای آبدره٢٠٠نگاه نزديک به گسلش سطحی زمينلرزه آوج در ): ٥(شکل

 .٢٦/٤/٨١: تاريخ عکسبرداری). نگاه رو به شرق(
 

بررسيها واندازه گيری های به عمل آمده بر روی صفحه گسيختگی گسلی زمينلرزه مورد بررسی در شرق                 
 درجه به سمت جنوب     ٣٢ تا   ٣٠ نشانگر صفحه گسلی با سازوکار راندگی و شيب          و غرب روستای آبدره   

E115105N (Strike)غرب و راستای     oo  افقهای  اين صفحه گسلی تقريباً موازی با اليه بندی       . ]٢ و   ٣[ بود   −
 ).٦شکل (نئوژن بوده و جهت شيب آن نيز در خالف جهت شيب توپوگرافی دامنه بود 

 

 
  کيلومتری شرق روستای آبدره ٥/٢گسلش سطحی زمينلرزه آوج در غرب دره چرپو در فاصله ): ٦(شکل

صفحه گسلش سطحی، تقريباً موازی با اليه بندی افقهای نئوژن بوده و جهت شيب آن نيز در خالف ). نگاه رو به شرق(
 .٢٦/٤/٨١: کسبرداریتاريخ ع. سازوکار گسلش نيز از نوع راندگی است. ]٣[جهت شيب توپوگرافی است 



 ٥

 
و ) ٧شکل ( سانتی متر ٥٠مقدار جابجايی شاقولی اين گسيختگی گسلی در سطح زمين و در شرق آبدره              

اندازه گيری  )  کيلومتری غرب روستای آبدره    ٣در  ( سانتی متر    ٦٥بيشينه مقدار همين نوع از جابجايی        
 ). ٨شکل (شد 

 
 )الف(شکل 

 
 )ب(شکل

 سانتيمتر حاصل از گسلش سطحی زمينلرزه مورد بررسی در ٥٠ جابجايی شاقولی باندازه مقدار: الف و ب): ٧(شکل 
 .توجه شود) چکش زمين شناسی(به مقياس تصاوير ). نگاه روبه غرب(شرق آبدره 

 .٢٦/٤/٨١:  تاريخ عکسبرداری و ترسيم اسکچ



 ٦

 
 گسلش سطحی زمينلرزه مورد بررسی در سانتی متر حاصل از ٦٥بيشينه مقدار جابجايی شاقولی به اندازه ): ٨(شکل

، سازوکار گسلش، )شمال شرق-نگاه رو به شرق( شرق جاده امامزاده اسماعيل – کيلومتری غرب روستای آبدره ٣ 
 . رانده شده است) سمت چپ(بر روی بلوک شمالی ) سمت راست(راندگی است و در آن بلوک جنوبی 

 .٨/٥/٨١: تاريخ عکسبرداری
 

). ٣شکل  (د شد، بر روی تصاوير هوايی نيز اين گسل به روشنی قابل شناسايی است                 همان گونه که يا   
نحوه تغييرات مقدار جابجايی شاقولی حاصل از گسلش سطحی زمينلرزه مورد مطالعه در طول گسل                   

جالب توجه آن است که تغييرات عددی جابجايی شاقولی حاصل از           .  ارايه شده است   ٩مسبب، در شکل    
 گسل مسبب   (Fault Scarp)وانی خوبی با تغييرات توپوگرافی سطحی افراز گسلی           اين گسلش، همخ  
 . نشان  می دهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧

 
تغييرات مقدار جابجايی شاقولی حاصل از گسلش سطحی زمينلرزه مورد مطالعه در طول گسل مسبب اين ):  ٩(شکل

 ی افراز گسلی را در منطقه مورد بررسیاين تغييرات، همخوانی خوبی با تغييرات توپوگرافی سطح. زمينلرزه
 . به نمايش گذاشته اند

 
مشخص کننده آن بود که     ) ١٣٨١ شهريور ماه    ٥ مرداد لغايت    ٨از تاريخ   (بررسی های صحرايی تکميلی     

 کيلومتر  ١٤ متر و به طول دست کم        ٢٠٠ به عرض    (Fault Zone)روند گسلی ياد شده، پهنه ای گسلی        
در طی اين        ) از دره چرپو در شرق تا شمال روستای باالبان درغرب             ( متر آن  ٩٢٠٠می باشد که     

طول ناپيوسته اين   .  همراه بوده است   (Surface Faulting)زمينلرزه با گسلش مستقيم در سطح زمين          
 منطقه آوج به    ١/٤/٨١؛ لذا، گسل مسبب زمينلرزه      )١٠شکل  ( کيلومتر می باشد     ١٣گسلش سطحی نيز    

شايان ذکر است، باتوجه به بزرگای متوسط و         .  ]٣[شناسايی، نامگذاری و معرفی شد      » گسل آبدره «نام  
عمق کانونی کم اين زمينلرزه و نيز باتوجه به جنس نسبتاً شکل پذير افقهای نئوژن، طول گسيختگی                      

ادامه شرقی  . گسلی و نيز مقادير جابجايی شاقولی معرفی شده در تحقيق حاضر، قابل انتظار می باشد                 
با ) شوراب-روند گسلی سعيد آباد   (با روند گسلی ديگری     » رمضان خانی «وند گسلی آبدره در منطقه      ر

 ). ١٠شکل ( در ارتباط سامانمندی است o160Nآزيموت 
 
 
 
 

 



 ٨

 
غربی ترين محدوده گسلش سطحی     . ]٢[ منطقه آوج ١/٤/٨١نقشه گسلش سطحی حاصل از زمينلرزه ): ١٠(شکل

 در شمال منطقه باالبان و شرقی ترين آن در غرب روستای متروکه و کامالً تخريب شده حسين آباد» سل آبدرهگ«
 .مشاهده می شود» ديدار-چنگوره«در قسمت جنوبی اين نقشه، بخش شرقی روند گسلی. می باشد) دره چرپو (

 
يکی از  . قه می باشد، بريده است    گسل آبدره، يک تراس آبرفتی بزرگ را که شيب عمومی آن به سمت شمال منط                

بارزترين و زيباترين پديده ها و ساختارهای تکتونيک فعال و ريخت زمين ساختی شکل گرفته بر روی لبه جنوبی                     
 (Quaternary Back Tilted Terrace)روند گسلی آبدره و اين تراس آبرفتی، يک تراس به عقب برگشته کواترنر               

يخت زمين ساختی بسيار شاخص، در ارتباط کامل با فرازگيری             شکل گيری اين پديده ر     . می باشد 
(Uplift)    بلوک فراديواره (Hanging wall)             گسل آبدره در طی فعاليتهای تکتونيکی آن در طول زمان 
 ).١١شکل (، بوده است (Hollocene)عهد حاضر -کواترنر

 



 ٩

 
به . ه همراه ساختارهای ريخت زمين ساختی آنب) گسل آبدره(آوج   مسبب زمينلرزه مقطعی شماتيک از گسل): ١١(شکل

. توجه شود گسل مسبب زمينلرزه) فراديواره(بر روی بلوک جنوبی » تراس آبرفتی به عقب برگشته کواترنر«شکل گيری 
 شکل گرفته که به لحاظ پارامترهای تکتونيک فعال، (Linear valley)در ضمن در راستای اين پهنه گسلی، دره ای خطی 

 .جوان بودن جنبشهای ساختاری آن می باشدنشانگر 
 

نسبت به آثار گسلش    (نيز آثار گسلش بسيار ضعيفتری       ) ديدار-چنگوره(در بررسی روند گسلی دوم       
مشاهده شد  » جن دره «در شرق روستای چنگوره و در جنوب        ) حسين آباد -سطحی بسيار روشن آبدره   

E110N  متر، راستای آن   ٩٠٠طول اين گسيختگی گسلی     ). ١٠شکل  ( o       شيب زياد به سمت جنوب و ،
مقدار جابجايی افقی بر روی اين       . سازوکار گسلی آن نيز راستالغز چپگرد با مؤلفه کوچک راندگی بود            

اين گسلش سطحی در    ). ١٢ و   ١٠شکل های   ( سانتيمتر اندازه گيری شد      ٣٠صفحه گسلش، دست کم     
اين گسلش می تواند به سبب       .  بزرگ چنگوره قرار داشت     متری جنوب زمين لغزش    ٧٠فاصله حدوداً   
 و براثر پديده     زمينلرزه مورد بررسی   )0Iپهنه  ( اين گسل بر روی پهنه رومرکزی        Triggerجنبايی از نوع    

Strain Partitioning    در بررسيهای صحرايی تحقيق حاضر،  اين نوع از جنبايی در             .  روی داده باشد
 با گسل آبدره، همچون پهنه های گسلی        ) به لحاظ ساختاری  (ايی از گسلهای قديمی مرتبط        بخشه

 ). ١٠شکل(شوراب و کوه آبان قابل مشاهده بود -سعيدآباد
 
 
 



 ١٠

 
سازوکار اين گسلش، راستالغز چپگرد . جنوب جن دره-گسيختگی گسلی سطحی در شرق روستای چنگوره): ١٢(شکل

 .٢٥/٤/٨١: تاريخ عکسبرداری). نگاه رو به جنوب(د با مؤلفه کوچک راندگی می باش
 

ويرانی های حاصل از اين زمينلرزه در روستاهای        » لرزه زمين ساختی  «در انتهای نوشتار حاضر، دودليل      
 به شرح ذيل پيشنهاد و ارايه نمود؛» می توان«بسيار آسيب ديده منطقه را 

تقرار آنها بر روی روند گسلش سطحی       تخريب کامل روستاهای آبدره و حسين آباد، به سبب اس          -
 .اين زمينلرزه بوده است

، ... کردجين و   ديدار،: تخريب کامل روستای چنگوره و تخريب بسيار شديد روستاهايی همچون           -
) بر روی بلوک فراديواره گسل مسبب     (به سبب استقرار آنها بر روی پهنه رومرکزی اين زمينلرزه           

 . بوده است
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