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  چکیده 

در  لرزه بزرگ و ویرانگريآذربایجان واقع شده است، زمین - خیز البرز لرزه منطقه زنجان با وجود اینکه در پهنه

 برخالف مناطق مجاور، .کنداي عمل میلرزهاست و به عنوان یک کاف دوره دستگاهی تجربه نکرده و نیز دوره تاریخی

هاي فعال زنجان در مجاورت گسل .ها در منطقه زنجان، بسیار کم، و توزیع مکانی پراکنده دارندلرزهخردزمینفراوانی 

سازوکار و . قع استجنوبی وا -هاي فعال با روند شمالی شرقی و گسلجنوب -غربی سلطانیه و زنجان با روند شمال

این رابطه تکتونیکی، موضوعی . ها داردهاي نزدیک زنجان، داللت بر همبستگی تکتونیکی بین این گسلهندسه گسل

  . نفر است 1500000لرزه براي منطقه زنجان با جمعیت حدود  مهم در مطالعات خطر زمین

  

  غرب ایران ، شمالزنجان سطحی، گسلش گسل فعال، ،همبستگی تکتونیکیاي،  کاف لرزه: هاي کلیديواژه
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Abstract 

Zanjan region is located the junction between the southern termination of the North Tabriz Fault 
and the western end of the Alborz mountain range. This region though is located in seismic 
region of Alborz-Azerbaijan, has not experienced a major earthquake and behave as a seismic 
gap. Zanjan is located in the proximity of large active faults such as Soltanieh fault and Zanjan 
fault with NW-SE trend and other active faults with N-S trend. The mechanism and geometry of 
the faults near Zanjan, implies possibility of faults interaction. This is an important issue in the 
seismic hazard studies in Zanjan region with a population of about 1,500,000.  
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  مقدمه

داراي گسترش طولی  ایآس شرقجنوب از غرب اروپا تاکه است  ایمالیه - آلپ ییاز کمربند کوهزا یبخش رانیافالت 

 آن و برخوردشمال صفحه عربستان رو به حرکت  لیبه دل رانیافالت ، گوسنیاز زمان ال .است کیلومتر 10000بیش از  

 اوراسیا -  عربستانبخش برخوردي  نیتريمرکز یکیدر نزد آذربایجان - ایالت البرز .درحال دگرشکلی است ایبا اوراس

 در راستاي شمالی گی هکوتاه شد فرآیندشدیدترین  تحت منطقه نیسال گذشته، ا ونیلیمیک در طول . واقع شده است



  

 

2

، نیابربر( )1شکل( ه استرا تجربه کرد بسیاري رانگریوو دستگاهی  یخیتار يها لرزه نیزمجنوبی قرار گرفته و  -

گسلش را  سازوکاردر روند و  هیتوجقابل  راتییتغ رانیا غربشمالفعال  يها گسل ).1982؛ امبرسیز و ملویل، 1997

 ستین ریقابل تفس یبه راحت رانیغرب افعال در شمال يها گسل جنبشو  یروابط هندس ،جهیدر نت، دنده ینشان م

   ).2011سلیمانی آزاد و همکاران، (

: عنوان مثالبه (غرب ایران توسط بیشتر محققین بیان شده است ی البرز و شمالشکمربند ترافشاردر پدیده افراز وجود 

 موقعیت تنش نسبت به بردارهاي و GPSبردارهاي مایل همگرایی ). 1992، ؛ جکسون1984جکسون و مکنزي، 

   ).2شکل (ي این موضوع است هاي منطقه مورد مطالعه تایید کننده گسل

 گسل یجنوبانتهاي  نیمحل اتصال ب ،رانیا غرب شمالدر شویم  اي که روي آن متمرکز می محدوده ،در این مقاله

  .واقع شده است ،رشته کوه البرز یغرب يو انتها زیتبر شمال گرد راست لغزامتداد

 
  زنجان و پیرامونمنطقه فعال  هاي گسل 

گسل : عبارتند ازد، نداررا در دوره دستگاهی هاي ویرانگر لرزهزمینکه سابقه منطقه  پیرامونفعال هاي از جمله گسل

 منطقه زنجانشرقی ، در جنوب(Mw 7.2) زهرابوئین 1962لرزه زمینعامل ، کیلومتر 100ایپک با طول تقریبا 

 (Mw 7.4)منجیل  - رودبار 1990لرزه زمینعامل شرقی منطقه زنجان، در شمال گسل رودبارو  ،)2و  1هاي شکل(

کیلومتر، گسل  150گسل سلطانیه با طول بیش از مانند بزرگی  هايمنطقه زنجان با وجود گسل). 2و  1هاي شکل(

داش  قره -چهار زون گسلی کردکندي  شامل(گسلی زنجان سامانه کیلومتر و  100شمال زنجان با طول بیش از 

(KGFZ)بلوك  - ، ینگجه(YBFZ)باغلوجه  -  ، کناوند(KBFZ) دندي  - و شمال جهند(NJDFZ) ) سلیمانی

 در این منطقهنیز ها لرزهخرد زمین). 1شکل (لرزه بزرگی را تجربه نکرده است زمینن تاکنو، ))2011آزاد و همکاران، 

اي براي منطقه لرزهیک کاف با این ویژگی وجود). 1شکل ( اندرخ دادهبه صورت خیلی پراکنده   ،برخالف مناطق مجاور

لرزه تاریخی تنها زمین. بسیار محتمل است اندبه آن اشاره کرده نیز )2011(زنجان که پیشتر سلیمانی آزاد و همکاران 

 ،نایبربر(آن بوده است عامل است که احتماال گسل سلطانیه ) Mw 5.3( 1803لرزه موجود در منطقه زنجان، زمین

1994.(   

هاي گسلی گسلی زنجان، بین زون در سامانه )3شکل ( زنجان، شواهدي از گسلش سطحی -  در کنار آزادراه تبریز

KGFZ  وYBFZ  3شکل (اي  گل الله هايساختار ).2شکل ( استمشاهده قابلB( گسلی  زون حاکی از وجود

  .در این منطقه است )تراکششی(با مؤلفه کششی  لغزامتداد

  

  ساختارهاي همبسته

رسد،  به نظر می. دارداي براي یک منطقه خطر لرزه در ارزیابیکلیدي  نقشها همبستگی تکتونیکی بین گسلشناسایی 

جنوبی،  -  قره داش، با روند شمالی - کردکندي زون گسلی  وشرقی جنوب - غربیگسل سلطانیه با راستاي شمال

هستند بیاض در شرق ایران، داراي همبستگی تکتونیکی گرد دشتهاي امتدادلغز راستگرد آبیز و چپگسل با مشابه

 از آنجایی که زون گسلی کردکندي. تحریک دیگري شودتواند موجب  میبه طوري که جنبش در یک گسل  ،)1شکل (

سلیمانی آزاد و همکاران، (را دارد  Mw 7هایی با بزرگی لرزهکیلومتر توانایی تولید زمین 50قره داش با طول بیش از  -

بررسی هر چه  .داشته باشدپی را در تحریک گسل سلطانیهتواند  می، به احتمال زیاد جنبش در این گسل )2011

  . بسیار حائز اهمیت استگسل این  تر کامل

  

  گیرينتیجه

ي بزرگی به لرزهزمینهاي تاریخی و دستگاهی  در دورهکه  یهاي بزرگبا توجه به قرارگیري زنجان در مجاورت گسل

این لرزه در  بالقوه زمین، خطر شود میاي در نظر گرفته به عنوان یک کاف لرزهدر نتیجه و  است نشدهنسبت داده ها  آن

شرق و ، شمال(ها در این منطقه برخالف مناطق مجاور لرزهخرد زمین مکانی توزیع .بایستی جدي گرفتمنطقه را 

از . ها است این گسلدر قفل شدگی  دهندهنشان ها احتماالدر طول گسل ها آن اندك بشدت پراکنده و تعداد) جنوب

هاي لرزهقره داش که توانایی تولید زمین -  هاي سلطانیه و زون گسلی کردکندي همبستگی تکتونیکی بین گسل طرفی،
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  .استاي  لرزه در مطالعات کاهش خطرپذیري زمین، واجد اهمیت فراوان بزرگ را دارد
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 بر پایه زنجان و پیراموندر منطقه ) 1900 - 03/2020(و دستگاهی ) میالدي 1900قبل از (هاي تاریخی لرزهومرکز زمینر نقشه :1شکل 

IRCS, USGS. است ،)2014(و بربریان ) 2019، 2011(و برگرفته از سلیمانی آزاد و همکاران هاي اصلی خطوط قرمز نشانگر گسل.  



  

 

4

 

 

 
 

. است 3هاي سطحی در شکل هاي سبز نشانگر مکان گسلشستاره. هاي منطقه زنجان و پیرامون لرزه کارهاي کانونی زمینسازو نقشه: 2شکل

-http://www.world-stress(بردارهاي تنش برگرفته از سایت جهانی تنش  و )2019(برگرفته از خرمی و همکارن  GPSبردارهاي 

map.org/casmo/( است.  

  

 
 

  ).B, C( تبریز - زنجانآزادراه در کنار  گسلشهایی از  نمونه). A(ي زنجان اي از منطقهتصویر ماهواره : 3شکل


