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        خطر زمين لرزه و ساخت و ساز در حريم گسل شمال تبريز و حريم گسلش گسلهای

 زمين لرزه ای ايران

مهدی زارع، استاديار پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه
 

  چکيده-۱
گسـل شمال تبريز که از بخشهای شمال خاوری، شمال           

نمايد، به دليل وقوع     و شـمال باخـتری شـهر تبريز عبور می         
هـای مـتعدد تاريخـی و دوازده بار تخريب کامل       لـرزه  زميـن 

شـهر تـبريز از گسـلهای شـناخته شـدة زمين لرزه ای ايران               
ايـن گسـل کـه زمانی با محدوده شهری تبريز فاصله            . اسـت 

سازی  شهرک و ساز و ساخت داشت، هم اکنون بر اثر گسترش     
بـر روی حـريم آن، از مـيان شـهرکهای جديـد ساخته شده                    

ــبريز عــبور مــی نمــايد و د ــا             . ر حــال احــداث در شــمال ت ب
توجـه بـه خطـر گسـيختگی مسـتقيم در شـهر، گسلش در               
محـدوده شـهر تبريز و اثرهای حوزه نزديک گسل در صورت            

 يا بيشتر، تلفات و     ۵/۶وقـوع زميـن لرزه ای با بزرگای حدود          
با توجه به   . شود خسـارات فراوانـی در تـبريز پـيش بينی می          

خيزی،  لرزه سابقه هميت شهر تبريز در شمال باختری ايران،      ا
لغزش،  زمين وقوع  رسی و پتانسيل   -وجود نهشته های مارنی   

و ساز بر رو و در     در ايـن بررسـی مشـخص گرديد که ساخت         
 متري  ۲۰۰۰حدود   فاصله در(تبريز   شمال نزديکی پهنه گسل  

از ساخت و س   گسترش ممنوع و از   بـايد ) گسـله  پهـنه  محـور  از
 .گردد جلوگيری سريعتر موجود هرچه

ای،  لرزه زمين گسل گسل،  حريم تبريز، شمال گسل: کليدواژه ها 
 .تغييرمکان، ساخت و ساز، حوزه نزديک

 
  مقدمه-٢

گستره شهر تبريز در شمال باختری ايران و در نزديکی            
فالت   ای لرزه زمين شده شناخته يکی از گسلهای مهم و      

 گسل شمال تبـريــز با سازوکار عمدتاً . ايران واقع شده است
 

 

 
به نحوی که در بيشتر     (راسـتالغز راسـتگرد بـا مؤلفه فشاری         

 با وقوع  )است آمده باال جنوبی يال به نسبت شمالی قسمتها يال 

ای و  لرزه زمين گسلی عنوان لرزه تاريخی، به   زمين ۱۶ حداقـل 
 -اننگارنده در يک پژوهش پيشين نش     . شود تلقـی می   فعـال 

  جنوب -باختر تبريز با راستای شمال    شمال گسل دادکـه روند  

خـاور، يـک پهـنه بـرخورد سـاختاری مهـم با سيستم گسلة          
در ناحيه  ) بـا سـازوکار راستالغز چپگرد     ( تـبريز    -دهخوارقـان 

در مقاله حاضر وضعيت    . ]۱[ مـی سـازد    تـبريز و پـيرامون آن     
 حريم  سـاخت و ساز در ناحيه نزديک و پيرامون پهنه گسله،          

گسـل و نحوه ساخت و سازهای امروزی در شهرکهای جديد           
 .گرديده است خاور تبريز ارائه و شمال شمال

در  زمين، روی بررسيهای به توجه با مقاله، در اين  
و  ساز و ساخت وضعيت تبريز، شمال مختلف شهرکهای

زمين ساختی و ژئوتکنيکی در تمام گسترة        خطرهای مختلف 
راستا، ابتدا   اين در. است گرديده شمال اين شهر تشريح     

ساختی ناحيه تبريز به طور خالصه معرفی        زمين لرزه وضعيت
به اين منظور، از زلزله های تاريخی شهر تبريز و           . شده است 

 -وضعيت کنونی لرزه خيزی در اين شهر برای مشخص              
عالوه بر آن،   . گيری شده است   ساختن روندهای لرزه زا بهره    

گسيختگی در           هد مربوط به پهنه های      با استفاده از شوا     
زلزله های اخير و مهم معياری مقدماتی در مورد پهنای               

در نهايت، با  ارائه شواهدی از       . حريم گسل معرفی شده است    
 عمليات گسترة از زمين، مثالهايی  روی بر يافته انجام بررسيهای

سازی، ساختمانهای پيش ساخته     شهرک( ساختمان احداث

 
۴۶س   
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و شريانهای حياتی بر روی گسل شمال تبريز         ) سازیو برج   
 .ارائه شده است

 
  ويژگيهای لرزه زمين ساختی گسل شمال تبريز-۳

سيسـتم گسـل شـمال تبريز در شمال و شمال خاوری             
ساختی درياچه اروميه، يک پهنه شکستگی       زمين فروافتادگی

 ).۱شکل( بـــــاشد  کيلومتر می۲۵۰با طول عمومی حدود 
ـ    ه وضعيت قرارگيری روندهای شکستگی در راستای       توجـه ب

 جنوب خاور و -گسـل شـمال تـبريز بـا رونـد شـمال باخـتر           
ــل     ــتم گس ــاری و سيس ــتگرد و فش ــتالغز راس ــازوکار راس س

 جنوب باختر و    - تـبريز بـا رونـد شـمال خـاور          -دهخوارقـان 
دهد که يک پهنه برخورد      سازوکار راستالغز چپگرد نشان می    

 در . گـرفته است شکل ايران اختـریزمين ساختی در شمال ب
 

ــکل  ــان  ) ۱(ش ــد دهخوارق ــه رون ــده اســت ک         -مشــخص ش
تـبريز دقـيقاً در محـل شـهر تـبريز با راستای سيستم گسلة             

نگـارنده در يـک پژوهش      . نمـايد  شـمال تـبريز تداخـل مـی       
ــرخوردی           ]١[پيشــين  ــنه هــای ب نشــان داد کــه چنيــن په

، خـاور ترکـيه و ناحيه قفقاز        در ناحـية شـمال باخـتر ايـران        
های مخرب و    عموميـت داشـته و اساسـاً رخـداد زميـن لرزه           

ريخـت لـرزه خـيزی عمومـی اين ناحيه با روندهای ياد شده      
داده های شبکه محلی تله متری آذربايجان       . گردد می کنترل

 نمايانگر تمرکز رويدادهای لرزه ای      ۲۰۰۰ تـا    ۱۹۹۵از سـال    
مون سيسـتم گسل شمال تبريز               در پـيرا   ۴ تـا    ۱بـا بـزرگای     

بويــژه در راستای ادامة آن      ( تـبريز    -و سيسـتم دهخوارقـان    
)            در بخـــش جـــنوب باخـــتری و باخـــتر درياچـــه ارومـــيه

 .باشد می

 

  درياچه اروميه-يه تبريزروندهای بنيادی در ناح): ١( شکل 

 
 ۴۷
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-چنيـن روندهايي مؤيد فعال بودن روند رده دوم دهخوارقان         
در مقاله ياد شده بحث شد      . تـبريز حتی در حال حاضر است      

) آذرشهر کنونی( ميالدی دهخوارقان ۱۶۴۱کـه زميـن لـرزه       
ــان      ــد دهخوارق ــی رون ــر جنباي ــر اث ــاد ب ــتمال زي ــه اح               -ب

ـ . تـبريز رخ داده اسـت                     مرزها گرفتن نظر در ه ايـن ترتيـب با  ب

تبريز  شهر بر آنها از که يکی ( ساختی هـای لـرزه زميـن      گـره  و
             محرز تبريز شـمال  گسـل  مجـدد  گسـيختگی  ،)منطـبق اسـت   

 .باشد می

  بررسی تاريخچه لرزه خيزی ناحيه تبريز-۳-۱

های  رزهل زمين رخداد با تاريخی زمان در تبريز شمال گسل 
).  ۱جــدول(مهمــی موجــب خســارات گســترده شــده اســت 

 دو رويداد  مورد در حداقل دهد که  جـدول مذکـور نشـان مـی       

و )  ميالدی ۱۷۲۱ آوريل( هجری شمسی    ۱۰۹۹زميـن لـرزه     
 -گسيخته)  مـيالدی  ۱۷۸۰ژانويـه   ( هجـری شمسـی      ۱۱۵۸
 ۱۱۵۸از سال   . باشد گسـل شـمال تـبريز محـرز مـی          شـدن 

6Mبا  (ی  لرزه مهم  زمين تاکـنون  بر اثر گسيخته شدن و     ) <
از اين نظر شايد    . جنبايـی گسـل شمال تبريز رخ نداده است        

بتوان يک نبود احتمالی زمين لرزه های بزرگ و مخرب را به            
 . اين سيستم گسله نسبت داد

  بررسی سيستم گسلة شمال تبريز-۳-۲

ازد س مطالعـه تفصـيلی گسـل شمال تبريز مشخص می          
که روند ياد شده يک گسل منفرد نبوده، بلکه مجموعه ای از            

 اشالن در دنباله    -روندهـای گسـله اسـت کـه بـه صورت آن           
در نقشه تفصيلی ساختارهای ناحيه     . يکديگـر قـرار گرفته اند     

سيسـتم شمال تبريز به صورت  ) ۲شـکل   (تـبريز و پـيرامون      
 صوفيان با طول    -مرند: يـک سيسـتم بـا سـه قطعـه گسـلی           

 تــبريز بــا طــول حــدود             - کيلومــتر، بســتان آبــاد۷۵دود حــ
 کيلومتر تعيين   ۵۰ کيلومتر و سياه چمن با طول حدود         ۱۱۰

در ايـن شکل نشان داده شده است که سيستم          . شـده اسـت   
گسله ياد شده به صورت يک پهنه برش ساده و فشاري عمل            

 ، N50-55Wنمـوده، بـه نحوی که روند برش اصلی با راستای          
هـر دو بـا سازوکار راستالغز    (N40-45W بـا راسـتای      1Rرونـد 

سيستم گسل  ( ′2R روند  و N0-7Wراستای با 2Rروند ،)راستگرد
 های شکستگی  ريخت N54-60E راستای با)  تبريز -دهخوارقان

 .دهند مي شکل را ناحيه اصلی

 م گسلش گسلهای زمين لرزه ای ايران حري-۴
با توجه به گسترش شهرنشينی و قرارگيری بسياری از           

شهرها و مناطق مسکونی ايران در پای دامنه ها و قرارگيری            
روندهای گسلة کواتــرنـــری در مــرز بين کوه و دشت              

، )در بسياری موارد منطبق بر پای دامنه های کوهستانی            (
ويژه ای    اهميت آن تعيين گونگیچ و گسلش حريم مسأله

در اين بررسی، بر روی پهنة گسل شمال تبريز           . يافته است 
مشخص شد که بسياری از ساخت و سازهای کنونی                                

گسله  در شمال و شمال خاوری شهر تبريز بر روی پهنه              
در بسياری از موارد پهنة ساخت و ساز          . صورت گرفته است  

)        محل قرارگيری پهنه گسله    (دامنه  با تسطيح ناحيه پای       
به بخشهای شمالی گسل شمال تبريز رسيده، به نحوی                     
که اين گسل هم اکنون از ميان شهرکهای در حال احداث                     

 واقع در شمال تبريز عبور                -و به سرعت رو به گسترش        
 .می نمايد

ای ه گسيختگی پهنه گسيختگی، به منظور مطالعه حريم    
سـطحی پـيرامون گسلهای شناخته شده زمين لرزه ای ايران    

محلی  بـا توجـه بـه فهرسـت زلزله های تاريخی و بازديدهای      
به اين منظور، گسيختگی های ايجاد شده در        . گرديد بررسـی 

پهـنة پـيرامون گسـل هـای زمين لرزه ای در فالت ايران، با               
دقـت در طول گسيختگی های سطحی و بزرگای زمين لرزه            

در مـورد گسـل شمال تبريز،       . گـرديد  ربوطه، جمـع آوری   مـ 
 و  ۱۰۹۹  بـرای دو رويداد زمين لرزه         ]۲[آمبرسـيز و ملويـل      

 ۱۱۸ هجـری شمسی با طولهای گسيختگی به ترتيب          ۱۱۵۸
 کيلومتر، گسيختگی های سطحی را در پهنه هايی به          ۱۳۵و  

پهـنای بـه ترتيـب سـه و چهـار کيلومـتر گزارش نموده اند                
ـ ). ۳شـکل   ( تايج اين بررسی در مورد يازده زمين لرزه ديگر         ن

تاريخـی و سده بيستم با توجه به کاتالوگ آمبرسيز و ملويل            
و بازديدهـای صـحرايی نگارنده همراه با داده های مربوط به            

 گسيختگی همراه بزرگا، طول   رومرکزی به  مکـان پهنه   و زمـان 

گسيختگی های سطحی در     آن در که پهنه ای  و پهنای  سطحی
 -ارائه شده ) ۲(جدول   می شوند، در   مشـاهده  يرامون گسـل  پـ 

 -زلزله های ياد   مورد در که است الزم اين نکته  يـادآوری  .اسـت 
 سطحی          های گسيختگی گسترش از مطمئنی هـای  داده شـده، 

 دسـترس بوده است؛ در لــرزه زمين رويداد در زمان آن طول و
    ۴۸
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  های ناحيه تبريزفهرست زمين لرزه): ۱(           جدول 

مهلرزه ای  مختصات پهنه رومرکز Efa ML Mw Ms mb FD مرجع ناحيه  رديف تاريخ رويداد زمان
    عرض شمالی طول خاوری        
 ۱      ٨۵٨               ١٠٠/٣٨ ۴۶/٣٠٠   ۶/٠    Amb تبريز
 ١١/١٠٢۴ ۲/٠۴ ۱۸:۰۰:۰۰ ١٠٠/٣٨ ۴۶/٣٠٠   ٧/Amb    ۶ تبريز
 ۳ ١٨/٠١/١٢٧٣ ۱۸:۰۰:۰۰ ۴۵ ۴٠٠/٣٨/٨٠٠       Amb تبريز
 ٠٧/١١/١٣٠۴ ۴ ۲۴:۰۰:۰۰ ۴۵ ۵٠٠/٣٨/۶   ۵٠٠/٧    Amb تبريز

 ١٣٠۵ ۵/٠۴/١۶  ۴۶ ۵٠٠/٣٨/٠٠٠       ?Am آذربايجان
 ١٣۴۵   ۶            ٢٠٠/٣٨ ۴۶/٠٠٠       Amb تبريز

 ١۴٣۶   ۷           ۴۶ ۵٠٠/٣٨/٠٠٠       ?Am آذربايجان
 ۸ ١۴۵٩           ٠٠٠/٣٨ ۴۶/٢٠٠       ?Am آذربايجان
 ۹ ١۵۵٠          ٨٠٠/٣٧ ۴۶/٠٠٠       Amb تبريز

 ۱۰ ٠٢/١۶۴١/٠۵ ۱۸:۰۰:۰۰ ٩٠٠/٣٧ ۴۶/١٠٠   ۶/٨    Amb دهخوارقان
 ١۶۶۴ ۱۱            ١٠٠/٣٨ ۴۶/٣٠٠       Amb تبريز
 ۱۲ ١٧/٠٣/١٧١٧ ۰۶:۰۰:۰۰ ١٠٠/٣٨ ۴۶/٣٠٠   ۵/٩    Amb تبريز
 Amb       ٣٠٠/۴۶ ١٧٢٠             ١٠٠/٣٨ ۱۳ 
 ۱۴ ١٧٢١/٠۴/٢۶ ۰۷:۰۰:۰۰ ٩٠٠/٣٧ ۴۶/٧٠٠   ٧/٧   * Amb تبريز
 ۱۵ ٠٨/٠١/١٧٨٠ ۲۴:۰۰:۰۰ ٢٠٠/٣٨ ۴۶/٠٠٠   ٧/٧   * Amb تبريز
 ٠٠/١٠/١٧٨۶ ۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰ ٣٠٠/٣٨ ۴۵/۶   ۶٠٠/٣    Amb مرند
 Amb       ٣٠٠/۴۶ ٠٠/٠  ١٠٠/٣٨۵/١٨٠۶ ۱۷ 
 Amb       ٣٠٠/۴۶ ١٠٠/٣٨ ۲۴:۰۰:۰۰ ١۴/٠۵/١٨١٢ ۱۸ 
 Amb       ٣٠٠/۴۶ ١٠٠/٣٨ ۱۴:۰۰:۰۰ ٢٣/٠۶/١٨١٢ ۱۹ 
 ۲۰ ٠٠/٠١/١٨١٩  ٠٠٠/٣٨ ۴۶/Amb       ۵٠٠ تبريز
 Amb       ٣٠٠/۴۶ ٠٠/٠  ١٠٠/٣٨۶/١٨٢٠ ۲۱ 
 Amb       ۶٠٠/۴۶ ٠٠/١٢/١٨٢٣  ١٠٠/٣٨ ۲۲ 
 Amb       ٣٠٠/۴۶ ١٨٣١             ١٠٠/٣٨ ۲۳ 
 Amb       ۵٠٠/۴۵ ۴٠٠/٣٨ ۱۳:۰۰:۰۰ ٠٩/٠٧/١٨۴۵ ۲۴ 
 ١٠/١٨۵۶ ۲۵/٠۴ ۲۰:۰۰:۰۰ ٢٠٠/٣٨ ۴۶/Amb       ۵٠٠ تبريز
 Amb    ٢/۶   ۶٨٠/۴٠٠٠/٣٧ ٨ ۰۶:۱۷:۰۰ ٠٩/٠١/١٩٠۵ ۲۶ 
 NEIC     ١/۴ ۴٨٩١ ٨/۴۶ ٣٣٢/٣٨ ۰۱:۴۱:۴۰ ١١/٠٢/١٩٧١ ۲۷ 
 NEIC     ٢/۴ ٢۴ ۴٢٧/۴۶ ٠٠٣/٣٨ ۱۵:۳۹:۲۰ ٠۶/٠١/١٩٧٣ ۲۸ 
 NEIC     ٣٩ ٨/٣ ۶۴۴/۴۵ ٣۵٧/٣٨ ۲۳:۲۱:۲۰ ١٩/١١/١٩٧۵ ۲۹ 
 NEIC     ٧/۴ ٧٧٠ ٣٣/۴۵ ٣١۵/٣٨ ۱۱:۰۹:۵۰ ١٠/١٠/١٩٨٠ ۳۰ 
 NEIC     ٢/۴ ٣٣ ۵٧٨/۴۵ ۵٠٠/٣٨ ۰۰:۴۵:۵۰ ٠۴/١١/١٩٨٢ ۳۱ 
 NEIC     ١٠ ٧/٣ ۶٩٩/۴۶ ۴۴٢/٣٨ ۱۶:۳۳:۴۰ ١١/٠٨/١٩٨۴ ۳۲ 
 NEIC     ٩/۴ ٩ ١٠۴٣/۴۵ ۴۶٠/٣٨ ۱۱:۳۱:۴۰ ٢۴/٠٨/١٩٨۴ ۳۳ 
 NEIC    ٢ ٨/٣/۴ ٢٠ ۶٢٠/۴۶ ٠۶٣/٣٨ ۱۸:۰۵:۲۰ ٢٢/٠٧/١٩٨٧ ۳۴ 
 NEIC    ٢/۴ ٨/۴ ٨٠٧ ١٠/۴۵ ١٠٢/٣٨ ۱۵:۳۲:۳۸ ١۵/٠٣/١٩٩٣ ۳۵ 
 NEIC     ١/۴ ٩ ٣٣۶١/۴۵ ۵۵٧/٣٧ ۱۸:۳۸:۲۵ ٢۵/٠۵/١٩٩٣ ۳۶ 
 NEIC     ٢/۴ ٣٣ ۶٩٩/۴۵ ٢٩٢/٣٨ ۰۰:۵۲:۰۰ ١٨/٠۵/١٩٩۵ ۳۷ 
 NEIC     ۶/۴ ٣٣ ۴۵٠/۴۶ ٣٠٠/٣٨ ۰۴:۳۳:۱۵ ١٩/٠٨/١٩٩٩ ۳۸ 

 
 گسلهای زمين لرزه ای که داده مطمئنی از پهنای         بنابراين،

 حاضر مطالعه نبود، از  دسترس در آنها سطحی پهنة گسلش 

 اساس بر که داد نشان ای مطالعه در نگارنده. شده است  حذف

ايران  فالت در ای لرزه زمين گسل ۲۳ به طمربو های داده
  ای قطعه طول به سطحی های گسيختگی طول نسبت ميانگين

است               شده داده گسيختگی به آن نسبت       که گسل از
              .]۳[باشد    می ۳۷/۰ )بندی قطعه مسـأله گرفتن نظر در با(

يون و با  اعمال رگرس     ) ۲(با توجه به داده های جدول          
 پهنه پهنای و (Mw) بزرگا بين تجربی های رابطه خطی

گسل زمين لرزه  پيــــرامون سطحی های گسيختـــگی
 

 ای

۴۹
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 )Wبه دست آمده است) ۱( رابطه مطابق) کيلومتر  به: 
)۱                                  (   .PW  l baM nw σ++= 

1Pاف معيار است که با قرار دادن      انحر σ،)۱(در رابطة     به  =
0P(مقـدار محاسـبه شـده اضـافه می شود             برای محاسبه   =

، مقدارهای  )۲(بر اساس مقدارهای جدول     ). مقـدار ميانگيـن   
a،b و σ  بستگیهم  و ضريب( )R دست به) ۲(رابطه   مطابق- 

 :آمده است

)۲                                                          (
61.0R
61.0
34.0b
88.6a

=
=
=
=

σ
 

ــرای (Standard Error)در ايــن رابطــه خطــای اســتاندارد   ب
16.0aضـريب    013b و بـرای ضـريب     = يادآوری . باشد  می =

 ميزان ضريب  ، بهترين )۲(شود که با فرم لگاريتمی رابطه        می

های ديگر   فرم عبارتی، به. اسـت  آمـده  دسـت  بـه  همبسـتگی 
)  و رابطه غير لگاريتمی    ۱۰ مبنای از جمله لگاريتم در   (ممکن  

نـيز امـتحان شده، ولی مقدارهای ضريب همبستگی کمتر از           
توان در   را می ) ۲(رابطه  . تشـده اسـ    مقـدار مذکـور حاصـل     

بيـن مقدارهـای پهـنای پهنه گسيختگی سطحی         ) ۴(شـکل   
الزم به  ). ۲ جدول داده های  بـر اساس  (نمـود     مشـاهده  Mwو

 به عنوان Mwذکـر است که بر اساس مطالعات پيشين، مقدار  
شده است و با توجه     لرزه انتخاب    زمين اندازه برای مبنا مقياس

6mbبا   مقياس اين به همبستگی  6M و   > s  -ياد  مقدارهای <
  مرتب شده و در محاسبه     Mw، بـر اساس   )۲( جـدول  در شـده 

 .به کار رفته اند حاضر

  .به کار رفته اند حاضر
 سطحی با    رابطـه تجربـی بيـن پهنای پهنه گسيختگی         

هر دو به   (طـول گسـيختگی سـطحی گسـل زميـن لرزه ای             
که بيشترين ضريب   ) ۳(با استفاده از رابطه تجربی      ) کيلومـتر 

 برای  ۱۰همبستگی ممکن را با استفاده از لگاريتم در مبنای          
 :طول گسيختگی قطعه گسله نشان داده است، به دست آمد

)۳(                                      ( ) P. 10W RL log ba σ+= + 

داده شده در رابطه     نشان خطی، ضرايب  با استفاد از رگرسيون   
 :به دست می آيد) ۴(به صورت رابطه ) ۳(

)۴                                                         (
71.0R
70.0
48.0b

45.0a

=
=
=

−=

σ
  

42.0aضريب برای رابطـه خطـای اسـتاندارد      ايـن  در برای   و =
20.0b ضــريب ضــرايب ايــن رابطــه بــر اســاس             .باشــد  مــی=

 -داده نمايش) ۵(حاصـل و در شـکل       ) ۲(داده هـای جـدول      
ــا اســت؛ بنابرايــن، شــده  حــدود              کلــی طــول گرفتــن نظــر در ب

هـای مختلف گسل شمال      قطعـه  بـه  مـربوط  کيلومـتری  ۲۵۰
 ازطـول گسل در يک  ۳۷/۰ختگی در تـبريز و احـتمال گسـي     

زميـن لـرزه محـتمل در آينده، پهنای پهنه گسيختگی های            
7.01.3 ،)حـريم گسله  ( سـطحی  . به دست می آيد      کيلومتر ±

ــتفاده از         ــنگام اس ــه در ه ــود ک ــی ش ــيد م ــت تأک در نهاي

 
 صحرايي ماهواره ای و بازديدهای يي، شده بر اساس تصويرهای هواتهيه، نقشه تفصيلی روند شکستگی های بنيادی و خطواره های پيرامون تبريز): ٢(شکل 
    ۵۰
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۵۱
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گسلش سطحی زمين لرزه، مربوط به جنبايی گسل زمين لرزه ای             ): ۳(شکل  

 ]۲[ ۱۱۵۸زمين لرزه : ، ب۱۰۹۹زمين لرزه: تبريز الف

 
رابطـه بيـن بـزرگای گشتاوری و پهنای پهنه گسيختگی سطحی            ): ۴(شـکل   

 گسل              ۱۳ گسـل زميـن لـرزه ای بـر اسـاس داده هـای                پـيرامون 
 )۲داده های جدول (زمين لرزه ای ايران 

 
کواترنری و   ايـن رابطـه برای محاسبه حريم گسلش گسلهای        

 با در نظر گرفتن     RLبنـيادی ايـران الزم اسـت تا ابتدا مقدار         
) کــل قطعــه گســلة۳۷/۰ )FL           موجــود در مــنطقه موردنظــر 

 کل طول   ۵۰/۰و يـا در بعضـی محاسـبات محافظـه کارانه              (
 .در نظر گرفته شود) قطعه گسله

 

 
 رابطه بين پهنای پهنه گسيختگی سطحی پيرامون گسل زمين لرزه  با  ): ۵(شـکل   

 گسل زمين لرزه ای ايران      ۱۳طـول گسـيختگی سطحی گسله برای          
 )۲داده های جدول (

  
 وضعيت کنونی ساخت و ساز در شهرکهای شمال شهر          -۵

 تبريز
در بازديدهای انجام شده در ارديبهشت و مردادماه سال          
 از پهنه گسل شمال تبريز در ناحيه شمال شهر تبريز،           ۱۳۸۰

بی رويه ای بر روی پهنه  مشـخص گـرديد کـه ساخت و ساز          
گسـله در شـهرکهای باغميشه، ولی امر، يوسف آباد و ارم در             

در ايـن بازديدهـا معلـوم شـد که حريم           . حـال انجـام اسـت     
مشـخص شـده بـرای سـاخت و ساز در اين شهرکها از گسل         

 سطحی های عمالً پهنه گسيختگی   و رفته فراتـر  شـمال تـبريز   

     -واقع شهرکها ايـن  شـمالی  ايـن گسـل در مـيان و بخشـهای         

) ۶( شکل در شده ياد محـدوده تقريبـی شـهرکهای    . شـود  مـی 
 .است مشخص شده

 

محدوده تقريبی شهرکهای واقع در شمال شهر تبريز و محل               ):۶(شکل  
فريد، : مهندسبا تشکر از آقايان      (قرارگيری گسل شمال تبريز      

رضايی تبريزی و شهناس برای کمک به مشخص کردن محل               
 )تقريبی شهرکهای در حال احداث بر روی نقشه

به ترتيب بخشهايی از شهرکهای     ) ۲( و )۱( تصويرهای در 
باغميشه و ولی امر در يک نمای عمومی بر روی پهنة گسلة             

 -مشخص) در پای دامنه های شمالی اين شهر      (شمال تبريز   
در ) در زمان نگارش اين مقاله     (شهرک باغميشه   . ه اند شد

در ناحيه شمالی تبريز در حال احداث است و عمدتاً           هفت فاز 
    ۵۲
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در ناحيه شيبدار روی دامنة محل عبور گسل شمال                          
در تصوير                    ). ، الف تا ت      ۳تصوير   (شود    تبريز بنا می    

 در شهرک   ، مشخص شده است که ساخت و ساز         )، الف ۳(
که محل  ) مرز بين کوه و دشت     (باغميشه به پای دامنه ای       

عبور شاخه اصلی گسل شمال تبريز است، رسيده و حتی              
در . باشد ساخت و ساز در شمال اين مرز در حال انجام می            

 فاز يک شهرک باغميشه نيز ساختمانهای بلند و برج بر روی  

 
 نة گسلی گسل شمال تبريزفاز يک شهرک باغميشه بر روی په): ۱(تصوير 

 
                 بر روی پهنة گسلی گسل          امربخشهايی از شهرک ولی         ):۲(تصوير  

  شمال تبريز

 
 الف

 
 ب

 
                                                  پ

 
 ت

ساخت و ساز در شهرک باغميشه بر پای دامنه و مرز بين کوه             ) الف): ۳(تصوير  
) ب، پ و ت   . و دشت رسيده و حتی از آن گذر کرده است          

ساخت و ساز در شهرک باغميشه بر روی پهنه گسله در دو             
 ه محل عبور گسل شمال تبريزشيب دامن

). ، الف تا پ   ۴تصوير  (پهـنه گسـله در حال احداث می باشد          
يـادآوری مـی شـود که عالوه بر احتمال گسيختگی مستقيم           
 بر اثر گسلش و در نتيجه تخـريب ساختمان بر اثــر گسلش 

۳ 
۵
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 الف

 ب

 پ

احـداث ساختمانهای بلند و برج در فاز يک شهرک          ): پ ب، ، الـف،  ۴(تصـوير   
 شمال تبريزباغميشه در 

گسيختگی و حمله     پذيری درصفحه  مستقيم، وقوع جهت   
گسيختگی به سمت شهر تبريز با توجه به نــزديکی به پهنه           

و منجيل               ) ۱۳۵۷( طبس های گسيختگی و تجربه زلزله     
در فالت آناتولی   ) ۱۳۷۸(در فالت ايران و کوجائلی      ) ۱۳۶۹(
بر اثر  . محتمل است ، در راستای گسل شمال تبريز        )ترکيه(

جهت پذيری در صورت حمله جبهه گسيختگی به سوی             
خرابيهای گسترده، نه تنها     نزديک و  حوزه شهر تبريز، اثرهای  

در ساختمانهای کوتاه، بلکه در ساختمانهای بلند بر اثر               
جنبشهای با دوام ظاهری کم ولی بسيار شديد با پريود بلند            

باشد؛ بنابراين، با    تمل می و با تغييرمکان افقی بسيار زياد مح      
بر اساس گسيختگی مستقيم گسله و               (هر دو استدالل      

احتمال وقوع جهت پذيری در نزديکی پهنه گسيختگی             
و گسلهای  (، ساخت و ساز در حريم گسل شمال تبريز          )اصلی

خسارتهای     ) زمين لرزه ای مهم ديگر در فالت ايران               
سازد؛ لذا، چنين    میگستره ای را در آينده، بسيار محتمل          

 .متوقف شود سريعتر هرچه بايد گسله حريم در سازهايی و ساخت

عـالوه بـر مسـأله احداث ساختمان، نحوه انتخاب محل            
. بـرای شريانهای حياتی نيز بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد  

دهد که دکلهای انتقال نيرو فشار قوی        نشان می ) ۵(تصـوير   
ر فـاز يک شهرک باغميشه      در حـريم گسـل شـمال تـبريز د         

در صـورت بـروز يک زمين لرزه شديد               . احـداث شـده اسـت     
)7M ، کـه انـتظار وقـوع آن بـا توجه به سابقه لرزه خيزی             <

قطع اين شريانهای حياتی ميزان   ) ناحـيه بسيار محتمل است    
 .آسيبها را دو چندان خواهد نمود

 
دکلهـای خطـوط انتقال نيروی فشار قوی احداث شده بر روی حريم              ):۵(تصـوير   

 )در فاز يک شهرک باغميشه(گسيختگی گسل شمال تبريز 

۴
   ۵
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با توجه به جنس نهشته های سطحی نئوژن و کواترنری           
سيار هوازده       کـه اکثراً مارنی و رسی و در بخشهای سطحی ب          (

خطـر ديگـری کـه شهر تبريز و بويژه بخشهای          ) مـی باشـند   
ــی    ــد م ــاوری آن را تهدي ــمال خ ــمال و ش ــر                ش ــند، خط ک

در . است) گسيختگی دامنه و ناپايداری زمين    (زميـن لغـزش     
احـداث مجتمع های مسکونی و آموزشی در پا و          ) ۶(تصـوير   

. مشخص شده استبـــر روی دامنه های تپه کوی ولي عصر   
 در اين نـــاحيه، لغـــزشهای متعددی در ابتدای دهه هفتاد 

 
 مجتمع های مسکونی و آموزشی احداث شده در بخش باختری شهرک ولی عصر: الف

 
 احداث آپارتمان در کناره های دامنه های با احتمال لغزش: ب

 
 شيب تند دامنه های با احتمال لغزش: پ

  ناپايداری دامنه ایبررسی وضعيت: شهرک ولی عصر): ۶(تصوير 

هجــری شمســی بــه خســارتهای گســترده ای بــه مــنزلهای 
در اين تصويرها، مشخص است که      . مسـکونی مـنجر گـرديد     

احـداث مجـتمع در پای اين دامنه های ناپايدار و بر رو و در               
يک ) ۷(در تصوير   . نزديکـی لـبه هـای آن ادامـه يافته است          

 بدون (ي عصر لغــزش در دامنه شمال باختــری تپه کوی ول

 
 لبه های کاسه لغزش: الف
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 )احتماالً بر اثر بارندگی(نهشته های گسيخته شده و جريان يافته : ت

لغزش در بخش باختری دامنه تپه ای که شهرک          ): ، الف، ب،پ و ت    ۷(ر  تصـوي 
 .ولی عصر روی آن احداث شده است

 پی بارندگی های در زياد احتمال به و لرزه زمين رخداد ارتباط با
بديهـی اسـت کـه در چنين        . مشـخص شـده اسـت     ) فصـلی 

وضـعيت ناپايداری، انتظار رخداد خسارتهای گسترده بر اثــر         
 وسـيع پـس از رويداد يک زمين لرزه شديد وجود            لغزشـهای 

 در نهايت، بـــا معــرفی يک زمين لغزش که در شمال. دارد
کـه بـر اثـر تسطيح و        ) شـمال باخـتری تـبريز     (شـهرک ارم    
 -تبريز رخ  شمال گسل حريم در خيابان احداث برای خاکبرداری
توضيح ) گسلش و لغزش زمين( پديده دو اين ارتباط داده است، 

 -زمين بيان مهمترين خطرهای   برای) ۸( تصوير. می شود  هداد
. باشد کند، بسيار گويا می    می را تهديد  تبريز شهر که شـناختی 

در ايـن شـکل، رويـداد لغـزش بر روی پهنه گسيختگی های       
و  داده مــربوط بــه شــاخه اصــلی گســل شــمال تــبريز نشــان

زميـن لغزش و ناپايداری       پديـده  کـه  گـرديده اسـت    مشـخص 
 ای بســيار به پديده گسلش و پهنه های گسيختــگی دامنه 

 
در حريم  ) شمال باختری تبريز  (زميـن لغـزش در شمال شهرک ارم          ):۸(تصـوير   

 گسيختگی گسل شمال تبريز

 لرزه مهم،               وابسته بوده و حتی قبل از رويداد يک زمين             
می توان وقوع لغزشهای دامنه ای را در چنين نواحی                       

 .انتظار داشت
 
  نتيجه گيری و پيشنهاد-۶

های سطحی در    در اين مقاله مسأله حريم گسيختگی       
ای بر اساس سابقه لرزه خيزی       پيرامون يک گسل زمين لرزه    

 با منظور اين به. گرديد بررسی و گسلش در شمال شهر تبريز،       

مربوط  لرزه ای  داده های موجود از گسلش زمين       به مراجعه
به زلزله های تاريخی و سده بيستم فالت ايران، رابطه های             

 های گسيختگی تجربی بين بزرگای گشتاوری و پهنای پهنه       

و اين پهنا و طول گسيختگی سطحی        ) حريم گسل ( سطحی
اين رابطه ها،    زاستفاده ا  با. شد داده در زمان زمين لرزه توسعه    

با ديدی  ( کيلومتر   ۱/۳±۷/۰پهنای حريم گسل شمال تبريز    
 کيلومتری  ۲۵۰ طول کل کردن محافظه کارانه و با لحاظ      

 .به دست آمد) برای مجموعه سه قطعه گسل شمال تبريز
لرزه ای و کواترنر در      زمين گسلهای حريم در ساز و ساخت 

 :ليل زير بايد ممنوع و محدود گرددفالت ايران به سه د

ــر اثــر گســلش در  -۱   احــتمال گســيختگی مســتقيم ب
راســتای گســل کواترنــری يــا زميــن لــرزه ای، کــه          

 .تواند موجب افزايش خسارتها و تلفات گردد می
 بـا عنايـت بـه مسأله جهت پذيری در حوزه نزديک             -۲ 

توان انتظار   ، می )نظـير گسـل شمال تبريز     (گسـل   
شـت کـه در صـورت حملـه جبهه گسيختگی به            دا

جنبشهای بسيار ) تبريز(سـمت سـاختگاه موردنظر     
شـديدی بـا پريود بلند و تغييرمکانهای افقی بسيار          

 .زياد اتفاق افتد
 نهشـته های دامنه ای مارن و رس که بر روی حريم           -۳ 

شمال  گسل نظير(لرزه ای    و زمين  کواترنری گسلهای
و  لغزش برای زيادی بسـيار  پتانسـيل  واقعـند، ) تـبريز 
 .دارند دامنه ای سطحی و ناپايداری شکافهای ايجاد

با توجه به موارد ذکر شده برای ادامه مطالعات در ناحيه          
 :گردد شمالی تبريز پيشنهادهای زير ارائه می

بـا توجه به احداث شهرکهای جديد در اين ناحيه و            -١
افــزايش ســريع تــراکم ســاکنان در مــنطقه شــمال 
    ۵۶
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ز، اولويـت مطالعـه بـا تعييـن دقـيق موقعيت            تـبري 
گسـلهای همـراه بـا سيسـتم گسـل شمال تبريز و             

کردن حريم دقيق و احتمال تغييرمکان در        مشخص
 .باشد هر محل می

 الزم اسـت بـا توجه به وضعيت نهشته های سطحی،    -۲ 
 ۱:۵۰۰۰نقشـه زميـن شناسـی مهندسی با مقياس          

قع در پهنة   وا برای گسترة تمام شهرکهای   ) يا کمتر (
 هايي نقشه  چنين  در. شود تهيه  تبريز  شمال گسل
تـوان پهنه های با احتمال گسيختگی و لغزش          مـی 

بـاال و محلهـای گسـيخته شـده قبلی را با توجه به              
 .موقعيت گسل شمال تبريز مشخص نمود

ــان        -۳  ــی آذربايج ــاری محل ــرزه نگ ــبکه ل  گســترش ش
هران هم  زيـر نظـر مؤسسـه ژئوفـيزيک دانشـگاه ت          (

به يک  ) اکـنون بـا هشت ايستگاه در حال کار است         
ــا تعــداد ايســتگاههای بيشــتر       شــبکه مــنطقه ای ب

توانـد بـه ثبـت دقيقـتر و پوشـش گسترده تر                 مـی 
لـرزه خيزی ناحيه بويژه لرزه خيزی حاصل از گسل    

 .شمال تبريز کمک فراوانی نمايد
ادهای که تحقيق اولويت اول در پيشنه      می شود  يادآوری 

شود و  ارائـه شـده در حـال حاضر توسط نگارنده پيگيری می    
اهللا انجـام اولويـت دوم نـيز بزودی و پس از شناسايی             ءشـا  ان

دقـيق گسـترش و وضعيت هندسی گسيختگی های سطحی          
بديهی است  . در ناحـيه گسل شمال تبريز آغاز خواهد گرديد        

ز توانند همزمان ني   که می (انجـام اولويـتهای سـوم و چهـارم          
نيازمند صرف نيرو، وقت بيشتر و کار جمعی        ) صـورت پذيرند  

 .باشد و سازمان يافته می
در پايـان بـار ديگر بر لزوم توقف ساخت و ساز بی رويه               

در شـهرکهای واقع بر روی حريم گسل شمال تبريز به دليل            
ــداد                ــی در پــی يــک روي ــی و مال ــاالی جان احــتمال خطــر ب

 .گردد  میزمين لرزه ای، تأکيد
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