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 ها خیزی گسللرزه ها با تاکید بر توانافکنه تکتونیک برمخروطنئوبررسی عملکرد 

 لغرب سهند(های شما)منطقه مورد مطالعه: دامنه
 بیل، ایراندار ،یدانشگاه محقق اردبیل ،دانشیار ژئومورفولوژی -5عقیل مددی

 تبریز، ایران دانشگاه تبریز، استاد ژئومورفولوژی، -یاود مختارد

 تبریز ایران دانشگاه تبریز، ،یارشد ژئومورفولوژ کارشناس -حمدیه شیرزادی

 اردبیل، ایران ،یدانشگاه محقق اردبیل ،دانشجوی دکتری مخاطرات ژئومورفیک -ارسالن مهرورز
 

 

 41/2/4191صویب: تاریخ ت            1/9/4191تاریخ دریافت: 
 چکیده

باشیند کیه بیا    میی  خشکنیمه و خشک در مناطقها یکی از اشکال ژئومورفولوژی پایکوهی افکنهمخروطه

-های مخیاطره های عمران و توسعه سکونتگاهی، نسبت به فرایندوجود موقعیت مناسب برای اجرای برنامه

پژوهش حاضر سعی بیر ایین اسیت کیه بیا      لرزه حساس هستند. در رخداد زمین ازجملهآمیز ژئومورفیک 

 بنیدی خریرات  ها و پهنهزایی گسلهای شمالغرب سهند، توان لرزههای واقع در دامنهافکنهبررسی مخروطه
های منرقه یکیی از مراکیز مهی     افکنهنشان داده شود. مخروطه خوبیبهها افکنهناشی از آن را روی مخروطه

حاصیل از بررسیی    یجنتیا  آینید. های اطراف به شمار میی رزی سکونتگاهنیازهای زراعی و کشاو کنندهتأمین
نزدیکیی بیه    ازجملیه  چنید یلیدالبهحاکی از آن است که این مناطق  مرالعههای منرقه مورد افکنهمخروطه

کواترنر(، در معرض خررات ناشی از زلزلیه   یها)آبرفت و متخلخلهای سست ها و دارا بودن سازندگسل
هیا بیا اسیتهاده از روح تحلییل     افکنهبر روی مخروط هاآنبندی خرر ها و پهنهزایی گسللرزه هستند. توان

( میزان فعالیت VF، B ،SMF ،FCIهای ژئومورفیک )باشد. ابتدا با استهاده از شاخصفضایی بربریان می

ح و مجیاورت  های موجود در سرزایی گسلتکتونیک در منرقه مورد بررسی قرار گرفت. سپس توان لرزه

با اسیتهاده از   درنهایتاشجعی، ملویل و اسمیت محاسبه گردید،  -های زارع، مهاجرها با روحافکنهمخروط

هیای مختلیا انسیانی    هیا و کیاربری  افکنیه روح تحلیل فضایی بربریان میزان خرر گسل بر روی مخروط

نتایج حاصیل از   ینو همچندید، ها در حری  گسل محاسبه گرو درصد تراک  کاربری هاآنموجود بر سرح 
زمیین   99/٠منیاطق مسیکونی،   ٠/ 15 ها نیز بیانگر آن است کیه افکنهبندی خرر گسل بر روی مخروطپهنه

متری گسل )محدوده با خرر باال( قراردارند 4٠٠٠ خروط ارتباطی در حری 19/٠و ها چشمه 94/٠زراعی، 

 .قی  وجود داردبا طول گسل ارتباط مست هاگسلو قابلیت لرزه زایی 

 .های کوه سهنددامنهزایی، افکنه، توان لرزهتکتونیک، مخروطها: کلیدواژه
 

 

 

 

                                                           
                                                                  ٠9411111٠29Email: aghil48madadi@yahoo.com :نویسنده مسئول  4
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 مقدمه .5

-میی  و تحولدر حال تغییر  دائماًها و اشکال مختلهی است، که این اشکال سرح زمین متشکل از عارضه

 روسیتایی و دارند )ای کنندهتعییناین اشکال دو دسته عوامل بیرونی و درونی نقش  و تحولباشند، در تغییر 

تغیییر  بیرونی سبب فرسایش،  و عواملگیری ساختار اولیه (. عوامل درونی سبب شکل421: 4155همکاران، 

هیا  ایین فعالییت   یرتیأ  که تحت  یمناطق (.221: 4154موسوی حرمی،گردند )این اشکال می و تخریب شکل

ها ازجمله اشکالی افکنهگیرد، مخروطهلهی در آن شکل میقرار گرفته اشکال گوناگون ژئومورفولوژیکی مخت

(. 54: 4151بیدینی و رجیایی،   عیا انید ) گرفتیه عوامل گونیاگونی در ایین ارتهاعیات شیکل      ا ر هستند که در

های ارتبیاطی تجیاری نقیش    عبور راه ها، مراکز اقتصادی وسکونتگاهای ها به دلیل استقرار پارهافکنهمخروطه

هیا  افکنیه گییری و گسیترح ایین مخروطیه    در شیکل  .های ساکن در آن مناطق دارندی انسانمهمی در زندگ

انید  شیده  هیا آنگییری و در شیرایک کنیونی سیبب گسیترح      عواملی دخالت دارند که درگذشته سبب شکل

 هیای سیاکن در  زییادی در زنیدگی انسیان    و منهیی مثبیت   یرتیأ  (. فعالیت این عوامل 499: 2٠٠1، 4هاگت)

ایین عوامیل فعالییت نتوتکتیونیکی نقیش       یندر بهای منرقه داشته و در آینده خواهد داشت. فکنهامخروطه

هیای  بیا حرکیت تیوده    هیا لرزهزمین( اغلب 49٠: 4139عباس نژاد، است )زمینه داشته  یندر ا ایکنندهیینتع

ها به سیبب  فکنهاژئومورفولوژیکی مخروط ۀای در پهنچنین حرکات لرزه .دهندسنگ در سرح گسل رخ می

(. فالت ایران از نظیر زمیین   91: 4192، و زارعشایان است ) ینخررآفر)تکرار و توالی(  هاآنشرایک خاص 

-لیرزه زمین سالههمههیمالیا  -بخشی از کمربند آلپ  عنوانبهترین مناطق جهان است و ساختی یکی از فعال

مخاطرات طبیعیی   ترینمه در فالت ایران یکی از لرزه دهد. به همین علت زمینرخ می در آنهای متعددی 

 زیادی بر جای مانده است. یو جانهای مالی بوده و در ا ر آن خسارت

هیا هسیتند، کیه در ا یر کیاهش ناگهیانی قیدرت        افکنهکوهستان، مخروط ۀهای معمول در جبهاز لندفرم

هیا  افکنهمخروط (.294: 4933 ،2فادنبول ومک ) یندآتغییر شیب توپوگرافیک به وجود می ۀیجدرنترودخانه 

بسیتر  بیه دلییل موقعییت و شیرایک مناسیب طبیعیی از دیربیاز         هستند کیه اشکال ژئومورفولوژیکی  ازجمله

 ییز آممخیاطره هیای  از فراینید  متأ ر حالیندرعاند. متنوع عمرانی، کشاورزی و سکونتگاهی بوده هاییتفعال

هیای  فعالیت یقتدر حق، (42: 4159 رجبی و آقاجانی،باشند )می ایلرزهینزمهای مختلا، خصوصاً فعالیت

نقیش   ۀنمیوده اسیت. در زمینی    را فیراه  های بزرگیی  افکنهگیری مخروطهتکتونیکی در منرقه شرایک شکل

(، 143-195: 4995رامییرز )  یرنظها محققانی افکنهگیری و گسترح مخروطههای تکتونیکی در شکلفعالیت

                                                           
1 Haget 

2 Bull &Mcfadden 
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 1( و آندرنچکوف494: 4932) 1(، مکهرسن429: 4531) 1(، دریو12٠: 4951) 2روک ول(، 51: 4932) 4هوک

. دربییین محققییان انییدیدهرسییبییه نتییایج ارزشییمندی  انجییام داده و را یاگسییترده( مرالعییات 22٠: 2٠٠1)

 ییام وخهیای جنیوبی میشیودام، مختیاری     دامنه ( در443-439: 4131مقدم )وپژوهشگران ایرانی نیز رضایی 

منرقه رفسنجان مرالعیات ارزشیمندی    ( در41٠: 4131نژاد )های شمالی میشودام و عباس دامنه ( در4152)

گییری و گسیترح   شیکل  تکتیونیکی در  تیا یر  ۀمرالعی  این پژوهش سعی بر این اسیت بیا   ، درانددادهانجام 

بندی میزان خرر ناشیی  ها با پهنهزایی گسلتوان لرزه های شمالغرب سهند و محاسبههای دامنهافکنهمخروطه

 ارزشیابی قرار گیرد. های انسانی بررسی وها و فعالیتافکنهاز موقعیت گسل بر مخروط
 

 منطقه مورد مطالعه .2

شیرقی در   13° ٠٠′الیی   11° 11′شیمالی و   15° ٠2′الیی   13°٠3′مختصات جغرافیایی کوهستان سهند با

باشید.  کیلومتر مربع می 292531293 ورد مرالعههای مافکنهشمالغرب ایران واقع است. مساحت کل مخروط

-گیرد و متشکل از تعداد زییادی دره مربع را دربر میکیلومتر 5٠٠٠این توده کوهستانی وسعت زمینی معادل

میورد مرالعیه در    منرقیه  ها به شیکل شیعاعی هسیتند.   های اصلی و فرعی است که با توجه به ساختار، دره

 (.4کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است )شکل 11در های شمالغربی کوه سهند دامنه
 

 
 موقعیت منرقه مورد مرالعه واقع در شمالغرب ایران 5شکل

 

 

                                                           
1 Hooke 

2 Rockwell 

3 Derew 

4 Macferson 

5 AndrevKorienkoy 
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 هامواد وروش .9

هیای پاییه درشناسیایی    نقشیه  عنیوان بیه بیرداری  سازمان نقشه 4:21٠٠٠هایدر این پژوهش، نخست نقشه

شناسیی  های زمیناده قرار گرفته است. سپس نقشهها مورد استهافکنهموقعیت مخروطه واحدهای توپوگرافی و

شناسی منرقه مورد اسیتهاده قیرار گرفتیه شید.     سازندهای زمین و هامنرقه نیز برای شناسایی گسل 4:4٠٠٠٠٠

تکمییل مرالعیات    نییز در  یاماهواره، منرقه همچنین تصاویر 4:1٠٠٠٠،4:2٠٠٠٠، 4:1٠٠٠٠های هوایی عکس

-از روی اسناد، اقدام بیه جمیع   هاآنها وبررسی اولیه افکنهشناسایی مخروطه عد ازمورد استهاده قرار گرفت. ب

های منرقه شناسایی شناسی موجود، گسلهای زمینبررسی نقشه با لرزه منرقه شده است.های زمینآوری داده

(، سیپس بیه   31 :4194 ،ای ترسی  شیده )شیریهی کییا و افضیلی    روی زمینه تصویرماهواره در هاآنومهمترین 

-کیلومتری جمع 1٠٠گسترح شعاعی  در هالرزهخیزی منرقه پرداخته وفهرست زمینهای لرزهبررسی ویژگی

(، یعنیی  93 :4139،پورکرمیانی زلزلیه ) ازپارامترهای اولیه مربوط به برآورد خرر  ینهمچن العات شد.آوری اط

 گردید. ( محاسبه2) یونوروز(، اشجعی 4رع )زا یهافرمولهای فعال منرقه با استهاده از ای گسلتوان لرزه
 

 Mw=Ln(L)*0.91+3.6                                                                         (4رابره )

 M=logL+ 5.4                                                                                     (2رابره )
 

 (:1) 4گوتنبرگ -زلزله در کانون زلزله با استهاده از فرمول ریشتر شدت نسبی

  Iog=  1.7 MS -2.8                                                                               (1رابره )

 Io :شدت نسبی زلزله برحسب مقیاس مرکالی

 2های تریهوناک و بریدی( از فرمول9) ییجابجا( و 1سرعت )(، 1شتاب )برآورد 

 Log Ah = -0.014 + 0.3 Io                                                                        (1رابره ) 

Log Av = -0.18 + 0.3 Io 
 

   Log Vh =0.63 + 0.25 Io                                                                           (1رابره )

 Log Vv=-1.1 + 0.28 Io   
 

  Log Dh=-0.53 + 0.19 Io                                                                          (9رابره )
 Log Dv =-1.13 + 0.24 Io   

 

 

                                                           
1 Richter –Gutenberg 

2 Trifunac and Brady 
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ده شیده  ها از روح تحلیل فضایی بربرییان اسیتها  افکنهها بر روی مخروطبه منظور تعیین میزان خرر گسل

 گیرند:  های خرر در چهار ناحیه قرار میاست. در این روح محدوده

 حری  گسل   ۀمتری اطراف گسل با عنوان پهن 4٠٠٠با فاصله  -4

 ویرانی شدید                              ۀاطراف گسل با عنوان پهن یمتر 1٠٠٠با فاصله  -2

 کان شدید یا ویرانی گسترده   ت ۀمتری اطراف گسل با عنوان پهن 3٠٠٠ با فاصله -1

 حرکت تند یا خسارت زیاد ۀمتری گسل با عنوان پهن 4٠٠٠٠ با فاصله -1

های منرقه مورد مرالعه با اسیتهاده  گسل ۀها ابتدا نقشافکنهجهت تعیین میزان خرر گسل  بر روی مخروط

ییه شید. سیپس حیری  بنیدی      افزارگوگیل ار  ته منرقه مورد مرالعیه و نیرم   4:4٠٠٠٠٠شناسی از نقشه زمین

 روی گسل اصلی انجام گرفت. متر 4٠٠٠٠،3٠٠٠،1٠٠٠،4٠٠٠
 

 
 افکنه درحری  گسل بزرگ منرقهمساحت مخروط 2شکل

 

-های مختلا در سرح مخیروط ها نسبت به گسل، به انرباق کاربریافکنهپس از بررسی وضعیت مخروط

هیای رقیومی میورد نییاز     د. برای این منظور ابتدا الییه ها پرداخته شهای موجود بر روی گسلها با حری افکنه
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ها با استهاده ازنقشه توپیوگرافی، مراجعیات   های زراعی، خروط ارتباطی و چشمهشامل مناطق مسکونی، زمین

ها منربق گردیید.  های موجود بر روی گسلحری  ۀها با الیافزار گوگل ار  تهیه و هریک از الیهمیدانی و نرم

ها در هر حری  شمارح شده تا مجموع آن به دست آید. درنهایت بیا اسیتهاده از   ریک از کابریسپس تعداد ه

هیا نییز   تناسب درصد تراک  هر کاربری در هر حری  محاسبه گردیده ومناطق مسیکونی در هرییک از  حیری    

میورد نظیر بیا     کیاربری  ۀچشمه و خروط ارتباطی(  نیز با منربق کردن الیها )محاسبه شد. برای سایر کاربری

ها به دست آمیده و درصید تیراک  آن بییان شیده اسیت.       ها، مجموع هر کاربری در هریک از حری حری  ۀالی

-زمیین  ۀها نسبت به گسل، ابتدا محدودافکنههای زراعی موجود بر روی مخروطجهت بررسی وضعیت زمین

مشیخص و   GPSگوگل ار  و برداشت با ها با استهاده از نرم افزار افکنههای زراعی موجود بر روی مخروط

هیا  افکنیه مساحت مخروط ۀهمانند روح محاسب) ها محاسبه شد.های زراعی در هریک از حری مساحت زمین

که پیش از این به شرح آن پرداختی (، سپس مجموع مساحت زمین زراعی در هیر حیری  بیه دسیت آمیده و      

های کیاربری میورد مرالعیه در    با توجه به کثرت الیهدرصد تراک  زمین زراعی در هر حری  نیز مشخص شد. 

روی آن قرار دارد اکتهیا   های مورد مرالعه برها که سایر کاربریافکنهاین پژوهش به ذکر یک نمونه از مخروط

  (.   2و4جدولاست )شده 
 

 های موجود بر روی مخروط افکنه در حری  گسلتراک  کاربری 5جدول 

درصد کاربری 

 متر 9۳۳۳حریم

درصدکاربری 

 5۳۳۳حریم

 متر

 9۳۳۳حریم

 متر 

  5۳۳۳حریم

 متر
 ردیف کاربری تعداد

 4 مناطق مسکونی 4 ٠ 4 ٠ 4٠٠/٠

 2 خروط ارتباطی 4 ٠ 4 ٠ 4٠٠/٠

 1 مخزن آب 4 ٠ 4 ٠ 4٠٠/٠

 

 : تراکم کاربری زمین زراعی بر روی مخروط افکنه در حریم گسل2جدول 

 

 بحث و نتایج .4

میورد تحلییل قیرار گرفیت:      هیا شیاخص ها با استهاده از این افکنهفعالیت تکتونیک بر شکل مخروط یرتأ 

-مخیروط  یبیر رو  fV شیاخص  ۀمحاسبVf: ها با استهاده از شاخص افکنهتکتونیک بر مخروط یرتأ بررسی 

-2از مقیدار شیاخص بیین     3و9دهد که تنها دو مخروط افکنه شماره  های منرقه مورد مرالعه نشان میافکنه

درصد 

کاربری 

حریم

 متر 9۳۳۳

درصد 

کاربری 

حریم

5۳۳۳ 

 متر

مساحت در 

 متر 9۳۳۳حریم

مساحت در 

 متر 5۳۳۳حریم
 ردیف کاربر تمساح

 4 زمین زراعی ٠53194/4 ٠53194/4 ٠ 4٠٠/٠ ٠
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 ریتیأ   یبررسی  (.1جیدول  باشد )یم4از  ترکوچکهای منرقه دارای شاخصی افکنهسایر مخروط قرار دارد و4

-افکنهشاخص خمیدگی بر روی مخروط ۀنتایج محاسب: ها با استهاده از این شاخصافکنهبر مخروطتکتونیک 

و مقدار ضریب خمییدگی   ینترکوچک 9، 1، 1، 2های شمارهافکنهدهد که مخروطهای مورد مرالعه نشان می

جیدول  انید ) ادهدمقدار ضریب خمیدگی را به خود اختصاص  ینتربزرگ 4٠و 3، 9های شماره افکنه مخروط

تکتونیک بیر روی مخیروط افکنیه هیا بیا اسیتهاده از شیاخص شیکل مخیروط           یرتأ (. روح بعدی بررسی 1

FCI باشیند.   ( میی 1٠/٠-٠/ 95ها دارای مقدار کمتر از یک )بینافکنهمخروط ۀهم، که دهدیمهستش که نشان

تیرین مقیدار بیه مخیروط     و نزدیکهست ٠/ 1٠در برابر  2شماره ۀافکنکمترین مقدار این شاخص در مخروط

تکتونییک بیرروی    یرتیأ  (. : در شیاخص بعیدی   1باشد )جیدول می 4٠و 5افکنه شمارهدر مخروط٠/ 95تیپیک

مورد بررسیی قیرار گرفیت کیه نتیایج       (fmVکوهستان )شاخص سینوزیته جبهه  ها با استهاده ازافکنهمخروط

-های منرقه مورد مرالعه نشان میی افکنه مخروط حاصل از محاسبه شاخص سینوزیته جبهه کوهستان بر روی

هیا مقیدار   افکنیه سایر مخیروط  در را  دارند و1تا 4/ 1مقدار شاخص 3و9شماره  ۀافکنکه تنها دو مخروط دهد

 این نکته است که: ۀدهندها نشانشاخص ۀبه دست آمده از محاسب یجنتا قرار دارد.4/9تا  4شاخص فوق بین 

 های مورد مرالعه ا ر گذار است.افکنهتمامی مخروطتکتونیک )گسل( بر روی  .4

 .باشدیمساختمانی منرقه متهاوت  یهازونمیزان عملکرد تکتونیک در  .2
 

 ههای مورد مرالعافکنههای ژئومورفیک بر روی مخروطشاخص ۀنتایج محاسب 9جدول

 
 

 ۀت، زارع و اشجعی نشان دهنید های امبر سز و ملویل، ولز و اسمیبزرگی زلزله با استهاده از روح ۀمحاسب

-ریشیتر و کمتیرین تیوان لیرزه     13/3با بزرگی4خیزی مربوط به گسل شماره این است که بیشترین توان لرزه

باشد. بررسی شتاب، سرعت و جابجایی نییز درگسیل   ریشتر می 1با بزرگی  4٠خیزی مربوط به گسل شماره 
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حاصل از بررسی شدت زلزله در کانون آن  یجنتا دارد. کمترین میزان را4٠بیشترین و در گسل شماره 4شماره 

 :دهنده آن است کهنشان

 مرکالی را دارند 9شدت نسبی زلزله باالتر از  1،5، 4شماره  یهاگسل .4

 9هیای بیا بیاالترین شیدت نسیبی زلزلیه )بیاالتر از       برروی گسل 4٠و1،9، 2های شمارهافکنهمخروط .2

 (.   1جدولدارند )مرکالی( قرار 
 

 های مورد مرالعهزایی گسلتوان لرزه ۀنتایج محاسب 4جدول
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1244-4295 4211-4221 ٠213-٠211 59/9 3213 321 321 329 321 9٠ 4 

229-4211 4249-42٠1 ٠211-٠21٠ 924 3 32٠4 9299 9295 32٠1 11 2 

229-4211 4249-42٠1 ٠211-٠21٠ 924 32٠9 32٠9 32٠1 32٠9 32٠9 1٠ 1 

1-4219 4229-4243 ٠219-٠211 9294 321 3222 3229 321 321 35 1 

2291-4249 4-٠25٠ ٠215-٠211 52٠5 921 921 921 924 929 49 1 

223٠-4222 42٠1-٠259 ٠219-٠219 521 921 929 921 921 923 24 9 

2252-4211 4241-٠293 ٠214-٠215 5239 925 9253 925 923 929 22 3 

1-4219 4229-4243 ٠219-٠211 9294 321 321 321 321 321 31 5 

2214-٠235 ٠231-٠215 ٠21٠-٠229 929 123 129 129 122 9 1 9 

221٠-٠233 ٠231-٠21٠ ٠21٠-٠229 923 129 125 121 1 9 1 4٠ 

 

مربیع  کیلیومتر 4325٠1945. باشدیمکیلومتر مربع  292531293های مورد مرالعه  افکنهمساحت کل مخروط

هیا  متیری گسیل  1٠٠٠مربع در حری  کیلومتر422٠95939متری و  4٠٠٠ ها در حری از مساحت مخروط افکنه

درصد در حیری    11متر گسل و 4٠٠٠ها در حری افکنهدرصد مساحت مخروط 19عبارت دیگر  به؛ قرار دارد

هیا بیه   افکنیه بندی محدوده خرر گسل بر روی مخروطحاصل از پهنه یجنتا (.1جدول ) .باشدیممتری  1٠٠٠

 های مختلا بیانگر این است که: انرباق آن با کاربری روح بربریان و

متری گسیل قیرار    1٠٠٠در حری   12/٠متری و  4٠٠٠مناطق مسکونی در حری  ٠/ 15مناطق مسکونی:  -

 دارند.

 متری  قرار دارد. 1٠٠٠در حری   14/٠متری و 4٠٠٠زمین زراعی در حری   99/٠های زراعی: زمین -

 متری گسل قرار دارد.1٠٠٠در حری  19/٠متری و  4٠٠٠حری  ها در چشمه94/٠چشمه :  -
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دارد متیری گسیل قیرار     1٠٠٠درحری 94/٠متری و4٠٠٠خروط ارتباطی درحری 19/٠خروط ارتباطی:  -

 (.3و9جدول)

 های مورد مرالعه در حری  گسلافکنهمساحت مخروط ۀنتایج محاسب 1جدول

مساحت کل مخروط 

 (2Kmها )افکنه 

کنه ها در مساحت مخروط اف

 (2Kmمتر )5۳۳۳حریم 

مساحت مخروط افکنه ها در 

 (2Kmمتر ) 9۳۳۳حریم 

292531293 4325٠1945 422٠95939 

 

 مساحت زمین زراعی در حری  گسل ۀنتایج محاسب ۶جدول
 هایینزممساحت کل 

 (2Km)زراعی 

زراعی در  هایینزممساحت 

 (2Kmمتر )5۳۳۳حریم 

زراعی  هایینزممساحت 

 (2Kmمتر ) 9۳۳۳در حریم 

2422191٠4 42299٠214 5211923 

 

 های انسانیافکنه و کاربریبندی خرر گسل بر مخروطنتایج حاصل از پهنه ۷جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه .1

ها افکنهسرح مخروط ( دروضعیت فعالیت تکتونیک )گسل ،با توجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش

-ها در سرح مخیروط آمیز بودن فعالیت گسلبیانگر مخاطره هاگسلای باالی است. همچنین توان لرزه

هیای منرقیه )سیاخت    افکنیه بنیابراین هرگونیه فعالییت در سیرح مخیروط      باشید؛ میهای منرقه افکنه

عمرانی و...( نیازمند تمهیدات و مالحظیات خاصیی اسیت تیا      یهاپروژهسکونتگاه، خروط ارتباطی، 

مقادیر به دست آمده نشان داد کیه   یبررس آن خسارات به حداقل ممکن تقلیل یابد. برداری ازهنگام بهره

بیشتر بیوده اسیت و علیت ایین نزدییک بیودن       ها روی مخروطه افکنه منرقه بر که نقش فعالیت تکتونیک در

گسل دارای بیشیترین   2محدوده مورد مرالعه  در باشد.های بزرگ میهای مورد مرالعه به گسلمخروط افکنه

. نتیایج بیه   کنید یمی تبریز و خسرو شهر را با ویرانی گسترده تهدید  یشهرهاطول بودن که خررات این گسل 

زاییی  گسل مورد مرالعیه تیوان لیرزه    4٠ها نیز مشخص شد. تعداد ی گسلزایتوان لرزه ۀدست آمده از محاسب

به این معنا که  ؛زایی گسل با طول آن و میزان جابجایی آن در ارتباط استریشتر را دارند. توان لرزه 9باالتر از

 ردیف کاربری تعداد متر 5۳۳۳حریم متر 9۳۳۳حریم

 4 مناطق مسکونی 11 21 9

 2 زمین زراعی 12 12 -

 1 خروط ارتباطی 22 4٠ 42

 1 چشمه 49 44 1
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اسیت و  با رهایی انرژی و جابجیایی بسییار زییاد همیراه      هاآنهای طویل بیشتر و فعالیت امکان فعالیت گسل

متیر  1٠٠٠شود. بیشترین مناطق مسکونی در حری  شدید می ویرانگر درنتیجه باعث رخداد زمین لرزه بزرگ و

 و ممقیان  ،آذرشیهر  ،یلخچیی ا خسروشیهر،  یهیا شهرسیتان ایین بیین    در .اندداشتهمتر از گسل قرار 4٠٠٠٠تا 

بیه بررسیی    باتوجیه  ت.در معرض ویرانی شیدید و خسیارت شیدید قیرار گرفتیه اسی       از تبریز یهایقسمت

تیوان نتیجیه گرفیت کیه روسیتاهایی      های مورد مرالعه میی افکنههای مستقر برروی مخروطهسکونتگاه

اند و دارای پتانسیل ویرانی شدید هسیتند و در  متر گسل قرار گرفته1٠٠٠معدودی در حری  یعنی زیر 

 ست.متر به باال1٠٠٠ ی منرقه نسبت بانتیجه در معرض خرر باالتری نسبت به بقیه روستاها
 

 کتابنامه

 .11-99صص  .91شماره .مهندسی مشاور در آب شرکت ،یزموتکتونیکسا .4139؛ آرین، مهران ؛پورکرمانی، محسن
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ها دامنه مخروط افکنهارزیابی عملکرد فعالیت تکتونیکی بر اساس مرفولوژی  .4152؛ خیام، مقصود ؛داود مختاری،

 .4-4٠صص  .11شماره  .جغرافیایی یهاپژوهششمالی میشو دام.  فصلنامه 
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