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  چكيده 
يكي از مهمترين پارامترها  محاسبه نرخ لغزش. را دارا است ٦با بزرگاي بيش از  اي زمينلرزهگسل شمال تهران توانايي ايجاد 

اي  نياز به تعيين سن دقيق رويدادهاي لرزه محاسبه نرخ لغزش جهت. است مهمگسل اين ايي برروي تحليل خطر لرزهجهت 
 ٨ترانشه حفر شده حدود .  برداشت شد گسله شمال تهران در محل ترانشه كن وارهيفروددو نمونه از  .كهن بر روي گسل است

اندازه  به استفاده شد كه  نياز) OSL( ومينسانس نوريل از تعيين سن جهت  .  متر است ٤ يژرفا نهيشيب يمتر طول و دارا
 توليد مجدد تك اليكوت گيري دوز معادل از روشبه منظور اندازه  .دارددو پارامتر دوز معادل دوز طبيعي و دوز ساالنه  گيري

و تاثير اشعه كيهاني، به  )پتاسيماورانيم، توريم و (عنصرهاي پرتوزا با اندازه گيري ميزان رطوبت و ميزان  زد نرخ  .استفاده شد
هزار سال برآورد شد  كه جهت تعيين  نرخ لغزش به كار خواهد  0.6± 5.8هزار سال و حدود  1.4±19سن نمونه ها .  دست آمد

  .رفت
  گسل شمال تهران، ترانشه كن، لومينسانس برانگيخته شده با نور،  :هاي كليديواژه
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Abstract 
North Tehran Fault (NTF) is capable of producing earthquakes with the magnitude over 6.  One of the most 
important parameters for seismic hazard assessment is the slip rate.   Determining the slip rate requires to find 
the period of slip.  Two OSL samples were collected from the Kan trench in hanging wall of NTF.    The 
trench is 8 m long, and has a maximum depth of about 4 m.  For OSL dating two parameters are 
required, the equivalent to natural dose (De) and annual dose rate.  We used single aliquot 
regeneration method to calculate the De.  The radioactive materials (U, Th and K40), moisture 
content, cosmic rate and other parameters were employed to calculate the annual dose.   OSL dated 
samples provided the age of 19.2±1.4 ka and 5.8±0.6 ka.  These dated will be used to determine the slip rate. 
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  مقدمه    ١
كيلومتر، يك گسل رانده با مولفه امتداد  ١١٠با طولي بيش از معروف است  زيشمال تهران ن يراندگ به كه گسل شمال تهران 

هاي البرز مركزي و  در مرز بين  يبلندي است كه در امتداد لبه اختريشرقي بو راستاي  لغز چپگرد با شيب به سمت شمال
اين گسل با توجه به سوابق تاريخي  توانايي  .)١٣٦٤و همكاران، انيبربر( است  شده  واقعهاي سبز سازند كرج كوهپايه و توف

 ٧/٧ميالدي با بزرگاي ٩٥٨فوريه  ٢٣ي  لرزه زمينهايي همچون   زمينلرزه. را دارا است 6ايي با بزرگاي بيش از  زمينلرزهايجاد 
در گستره ميان شهرري و  ٧ميالدي با بزرگاي  ١١٧٧ي ماه مه  لرزه زمين كه در گستره ميان ري و طالقان رخ داد همينطور 

از جمله   ٤.١ميالدي رودبار قصران با بزرگي  ١٩٧٠اكتبر  ٣ميالدي و زمين لرزه  ١٨٩٥سپتامبر  ٢٤قزوين ، زمين لرزه  
    ).١٣٦٤بربريان و  همكاران، (  هاي ثبت شده منتسب به گسل شمال تهران هستند زمينلرزه



 ٨٦٢                                                                                  گسل شمال تهرانعرض  لومينسانس نمونه هاي برداشت شده از ترانشه كن درسن يابي به روش 

. باشديليون نفري ميم ١٥ي با تهران و كرج با تراكم جمعيت حدود جوار هميكي از داليل اهميت بررسي گسل شمال تهران، 
لذا در گذشته .  اند قرارگرفتهبر روي فراديواره اين گسل  ٢٢و  ٢١و مناطق   ٥تا  ١هايي از مناطق مسكوني كه بخش طوريه ب

  .  مطالعات ارزشمندي بر روي اين گسل انجام شده است
هدف پژوهش ما تعيين نرخ لغزش با استفاده از روش سال يابي لومينسانس نوري در محدوده كن بوده است كه مهمترين 

 . قسمت آن سن يابي است كه در اين مقاله ارائه مي شود

   كن ي شمال تهران در منطقه هگسل يشناس نيبرش زم    ٢
ي تهران، باختري كن واقع در شمال رودخانه و جاده ،)١٩٧٤( چالنكو و همكارانبر طبق مطالعات صورت گرفته توسط 

ائوسن سازند كرج بر  در دامنه باختري دره سنگ هاي .باشد يمشناسي عرضي جالبي از اين گسل  ينزمي برش  دهنده نشان
بالفاصله  B يسازند آبرفت خاوري وارهيدر مقابل در د .است يگسل افق بياست و ش شده ندهرا (A)هزار دره  يسازند آبرفت يرو

آن  يجنوب الي. دهد يرا م يبزرگ سيطاقد ليو تشك خورده نيهزار دره چ يسازند آبرفت. شود يم دهيد يصفحه گسل ريدر ز
شمال  يراندگ ريدرجه به سمت شمال به ز٤٠-٤٥ بيبا ش يشمال اليدرجه به سمت جنوب بوده و  ٢٠-٣٠ بيش يدارا

 در. دآي ينم ختهير هم كن به نظر به ي رودخانه باختري اليشمال تهران در  يراندگ ريدر ز A يرسوبات آبرفت. رود يتهران م
از سازند  ييا كهيبار يبررو دهيبه شدت بر ي گستره كيدر برش كنار جاده، سازند ائوسن كرج همراه با  دره كن، خاوري وارهدي

شيب سطح  .استرا مي دهد، رانده شده  يبرش  ل دو گوهيكه تشك Cتهران  يسازند آبرفت يرو و سپس بر Aهزاردره  يآبرفت
هاي اوليه شناخته شده، محلي است كه در آن گسل زدگييكي از بيرون عنوان بهي كن محل ورود دره  .درجه است ٤٥راندگي 

توان مي. كواترنري است-پليوي ها نهشتهي راندگي سازند ائوسن كرج بر روي  دهنده نشانبوده و  مشاهده قابلشمال تهران 
هاي اخير كواترنري متناظر با  يختيدگر راما اين . ي پوركان  ورديج بين تهران و كرج مشاهده كردساختار مشابهي را در دره
 .فعاليت گسل مذكور نيست

  

  
  .الگ ترانشه كن.  ١شكل 

 

  ترانشه كن و  برتري آن براي برآورد نرخ لغزش  ٣
ه شمال تهران بر روي ريختار هاي مربوط به كواترنر در منطقه كن از جهت هاي زيادي، نسبت به ساير برآورد نرخ لغزش گسل

پادگانه هاي آبرفتي فراوان و كم ارتفاع، دسترسي محلي ساده و سطوح فرسايشي . پاره هاي گسله شمال تهران برتري دارد
همچنين، امتداد . را نشان مي دهند از اين داليل مي باشند باقي مانده در ديواره خاوري دره كن، كه برش عرضي گسله تهران
بنابراين مكاني . متري را در اين منطقه نشان مي دهد ٦٠٠پادگانه هاي باقي مانده در ديواره خاوري جابه جايي كلي چپ بر 
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 ٤٦درجه و  ٣٥و ثانيه طول شرقي   ٧دقيقه و  ١٦درجه و  ٥١سايت كن در .  بسيار مناسب براي مطالعه نرخ لغزش است
متر طول و داراي  ٨ترانشه حفر شده حدود . متري از تراز دريا قرار دارد ١٤١٥ثانيه عرض شمالي و در ارتفاع  ٣٥دقيقه و 

 ٤زير واحدكه در  ١٢موجودي رسوبات اين ترانشه را مي توان به . مي باشد N20Wامتداد ترانشه . متر است ٤بيشينه ژرفاي 
. واحد يك، شامل خاك هاي سطحي جديد سرشار از ريشه گياهان است. مي شوند تقسيم بندي كردواحد اصلي دسته بندي 

واحد سه، شامل زير واحد هاي . مي باشد كه رخداد يك زمين لرزه را نشان مي دهند ١١و  ١٠واحد دو، شامل زير واحد هاي 
واحد چهار نيز . و در فراديواره گسله ديده مي شوندقهوه اي رنگ، دانه متوسط تا ريز هستند -است كه رسوباتي قرمز ٩و  ٧،٨

  ).١شكل (مي باشد  ٦- ١رسوبات درشت دانه مخروط افكنه اي شامل زير واحد هاي 
  سال يابي    ٤
) ٣واحد(فرو ديواره گسله شمال تهران در ترانشه حفر شده،  از رسوبات خرده شده دانه ريز و قرمز رنگي تشكيل شده است  

فحه گسله شمال تهران قرار مي گيرند و از اين جهت براي برآورد آخرين زمان جنبش گسله بسيار مفيد مي كه اغلب زير ص
 ي نمونه آوري جمع منظور به .از سطح بااليي اين واحد برداشت شدند OSLنمونه هاي رسوبي براي سال يابي به روش . باشند

 .شد برداشت نمونه بود، بسته طرف يك از كه فلزي لوله يك از استفاده با و شد تراشيده نورخورده اليه ي تازه سطح مناسب

 داخل در لوله نهايت در .شود حاصل اطمينان تيوب داخل رسوبات نخوردن نور از تا شد پوشيده نوار با كامالً لوله باز انتهاي

براي محاسبه   .شد داده انتقال آزمايشگاه به محل از شده برداشت نمونه دو .شد داده قرارنور  ضدما ت  و سياه پالستيك چندين
و سپس با استفاده از  ها نمونه ابتدا، سيگنال طبيعي. مورد استفاده قرار گرفت تيوب در معادل، رسوبات نورنخورده موجود زد

ها،  سازي نمونه به منظور آماده. گيري شد اندازه معادل زاين سيگنال را توليد كند، مقدار د ميتواند آزمايشگاهي كه زمقدار د
به مدت دو روز )  ٢٥٠-٩٠ بين(ها، رسوبات  سازي نمونه براي خالص. از ساير اندازه ها جدا شدند μm ٢٥٠- ٩٠ذرات   ابتدا

سپس، با استفاده از . مواد آلي قرار داده شدند حذف كربناتها، و دو روز در هيدروپراكسيد، براي حذف كلريدريك، براياسيد در
پس از شسته از هم جدا شدند و باقي مانده و فلدسپار ذرات كوارتز سپس معدني سنگين  جدا شدند و  تنگستات مواد پلي

ميليمتر  ١٠ديسك هاي آلومينيمي به قطر  اي روي گرفتن در كوره، به مدت دو روز، به صورت اليه شدن با آب مقطر، و قرار
گيري  براي اندازه  ).تهيه شده اليكوت ميگويند به مجموعه(سيليكاني قرار داده شدند ) اسپري(يك افشانه  با استفاده از

استفاده از با پس از اجراي مراحل آزمايشگاهي . استفاده شددر دانشگاه اكسفورد  موجود   Risoاز دستگاه   سيگنال طبيعي
النه، ميزان اورانيم، توريم، سا زبه منظور اندازه گيري د .هر نمونه تعيين شد De ها در برنامه آناليست، مقدار اطالعات نمونه

سپس سن نمونه با استفاده از    .درنظرگرفتن ارتفاع نمونه، اثر پرتو كيهاني محاسبه شد اندازه گيري شد و با ICP  پتاسيم با
   .رابطه زير بدست آمد

  
  بحث و نتيجه گيري  ٥
نسبت به  ،ياديز يدر منطقه كن از جهت ها يمربوط به كواترنر يها ختارير يبرآورد نرخ لغزش گسله شمال تهران بر رو 

ساده و سطوح  يمحل يفراوان و كم ارتفاع، دسترس يآبرفت يها پادگانه. دارد يگسله شمال تهران برتر يپاره ها ريسا
در اين  .باشند يم ليدال نيدهند از ا يگسله تهران را نشان م يدره كن، كه برش عرض يخاور وارهيمانده در د يباق يشيفرسا

پژوهش با توجه به سال يابي رسوبات موجود بر روي فروديواره گسله شمال تهران در محل ترانشه كن كه نشان دهنده آخرين 
نرخ لغزش   نتعيي جهت كه. هزار سال برآورد شد 0.6± 5.8هزار سال و حدود  1.4±19سن نمونه ها .   فعاليت گسله هستند

  .به كار خواهد رفت
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