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   چکیده

 يها لرزه نیزم بزرگی و سن محل، تعیین براي ، ها لرزه نیزم توسط هجادشدیا یشناس نیزم يها نگاره مطالعات اکثر    

 رسوبات، زیاد فشار اثر در ساختارها این. شوند یم واقع مفید ها نگاشت این تحلیل و تجزیه  از استفاده با  ها آن مسبب

 موجب ها لرزه نیزم نواعا همه. شوند یم ایجاد يا لرزه يها تکانه و ینیرزمیز يها آب ناگهانی جنبش طوفان، امواج

 11 در که نازلو دشت هايسیسمیت عموماً. شوند یم "سیسمیت" بنام نرم رسوبات یافته شکل تغییر يساختارها

 حاضر عهد و پلیستوسن اشکوب در و يا زلزله هايتکانش شرایط در است، شده واقع ارومیه شهرستان شمال کیلومتري

 این سیلتی رسوبات و سیلتی ي،ا ماسه افقی، طبقات در نرم رسوبات یافته شکل ییرتغ يساختارها این. اند آمده وجود به

 قرار ریتأث تحت را  نازلو آبرفتی دشت ،اند افتاده اتفاق ناحیه این در که اخیري يها لرزه نیزم. شوند یم مشاهده ناحیه

 ریسمانی و پیچشی ساختارهاي ، شده روان يها زبانهاي، لرزه هايفروریزش ساختارهاي يریگ شکل موجب و داده

 يساز مناسب منفذي، سیال فشار تغییر رسوبی، يساختارها تخریب. اند شده ، آب فرار از ناشی هاي نیزساختار و شکل

 آب حد از بیش فشار و اشباع آب زیاد فشار و شوند یم گرانولی يفازها چگالی افزایش امکان که ییها دانه مجدد

 ترکیب و شدگی جنس هم باعث آب جریان موارد برخی در و اند شده روانی فاز خروج یا و انفجاري يها دهیپد مسئول

 سیسمیتی يساختارها بین در که اند داده تشکیل را هموژنیت نام به میکرینی و گلی يها توده و شده  رسوبات ذرات

  .اند گرفته جاي
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Abstract 
These structures created due to a high pressure of deposits, storm waves, sudden movement of 
groundwater and seismic impulses. All of the earthquakes produced the deformed structures of 
the soft sediments that called "seismic".  In general, the seismites of Nazlo plain at 11 Km of the 
north  of  Urmia  city  have  been  created  by  seismic  shake  the  floor  in  Pleistocene  era.  These 
deformed  structures  of  soft  sediments  in  horizontal,  sandy  and  silty  layers  in  this  area  are 
observed. The recent earthquakes that have occurred in this area influence the alluvial plain of 
Nazlo  and  leads  to  the  formation  of  structures  in  the  seismic  fallout,  fluid  flame,  screw  and 
thread-shaped structures and the deformed structures caused by the escape of water. Destruction 
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of sedimentary deformed structures, variation of pore fluid pressure appropriate to increase the 
density  of  particles  of  granular  phases  and  saturated  water  high  pressure  and  extra  water 
pressure  is  responsible  to  explosive  phenomenon  and  withdrawal  phase  of  fluid  and  in  some 
cases,  the  flow of water cause  to condensation and composition of  the  sediment particles and 
composed the micrite bulks that called “Homogenate” and emplaced among the seismites.  
 

 مقدمه 1

 يها لرزه نیزم یمحل، سن و بزرگ نییتع ي، برا ها لرزه نیتوسط زم جادشدهیا یشناس نیزم يها اکثر مطالعات نگاره

 Ringrose,1989; Scott(شوند یواقع م دیها مف نگاشت نیا لیو تحل هیها  با استفاده از  تجز مسبب آن and 

price,1988 .(یشناس نیعوارض زم گونه نیمطالعات ا يبرا  یاصل املع يا رزهمخاطرات ل لیتحل يها برا به داده ازین 

. باشد یم يسمولوژیپالئوس ژهیو به شیبزرگ موضوع دو دهه پ یخیتار يها لرزه نیزم یشناس نیمطالعه زم. هستند

 شیسال پ 15است که حدود  دیفن جد کی يا لرزه يها لیتحل يبرا ییتوسط روانگرا جادشدهیا یمیمطالعه عوارض قد

  .گسترش داشته است

 توانند ی، مشوند یشناخته م یشناس نیزم خیدر تار زیآم فاجعه يعنوان رخدادها که به پس از آن عیو وقا ها لرزه نیزم

 ای ییتوسط روانگرا افتهیشکل  رییتغ يساختارها. شوند یو خشک ایرسوبات سست کف در ییو جابجا یباعث دگرشکل

 ;Lowe,1975(شوند یم جادیپس از آن ا ای يگذار در طول رسوب ه،افتی میتحک ریشدن رسوبات غ يجار

Owen,1996.( يها و تکانه ینیرزمیز يها آب یرسوبات، امواج طوفان، جنبش ناگهان ادیساختارها در اثر فشار ز نیا 

 ;Allen,1982( شوند یم جادیا يا لرزه Owen,1987; Molina  et  al,1998 .(موجب  ها لرزه نیهمه انواع زم

  ).Seilacher,1969(شوند یم "تیسمیس"رسوبات نرم بنام  افتهیشکل  رییتغ يساختارها

واژه  اند افتهیشکل  رییتغ یمیقد يها خاك در اثر زلزله یکه در قسمت سطح ینرم یبه طبقات رسوب) 1969(سیالچر 

به وجود آمده در  يها یدگرشکل(ها  تیسمیس ي درباره قیاز آن موقع به بعد تحق. ها نام نهاد به آن "تیسمیس"

آشفته  يها انیبه وجود آمده در اثر جر يها یدگرشکل(  هاتیسونامو ) يا رسوبات اشباع از آب در اثر امواج لرزه

ها  همزمان با تکانش زلزله يها شکل رییتغ يبه معنا تیسمیواژه س. افتی شیرو به افزا وستهیطور پ به)  یسونام

 یگرشکلموارد د یدر برخ. اند آب اشباع به وجود آمده ازحد شیاز فشار ب یسوبات ناشر راتییکه در اثر تغ باشند یم

  .قرار دهد ریاز فشار آب تحت تأث یناش يها یشکستگ لیبه دل زیسخت را ن يها ممکن است سنگ

و رسوبات  اتیخصوص ،یعمق رسوبات ، مراحل سنگ شدگ راتییها در ارتباط با تغ تیسمیدر انواع س راتییتغ    

   ).Davenport and Ringrose,1987,Rossetti,1999(باشند یم یکیتواستاتیفشار ل

 ;Sims,1975(شوند یمشاهده م یرسوب يها طیمح گریمانند د يا اچهیطور فراوان در رسوبات در ها بهتیسمیس    

Hempton et  al,1983;  Moretti  and  Sabato,2007 (اتیها وابسته به خصوصتیسمیانواع مختلف س 

 تیسمیطور عمده انواع س به.  باشند یم يا لرزه يها رسوبات مرتبط با تکانه کیاژنیو د کینامیدرودی، ه یشناس رسوب

و ممکن  ستندین کنوای شهیو گسترده هم ژهیو يساختارها نیا یمربوط باشند ول يا لرزه يبه رخدادها توانند یها م

  . باشند جادشدهیا یمتفاوت لیاست به دال

. اند و عهد حاضر به وجود آمده ستوسنیو در اشکوب پل يا حوضه يها یپرشدگ طیها در شراتیسمیس        

)Aksoy,1988;Acarlar et al,1991 .(از آن به وجود  شتریب ای 5ی با بزرگ يها در اثر زلزله توانند یها م تیسمیس

 لرزه نیحداقل زم یدارد که بزرگ دعتقاا) 2005(اوبرمیر و همکاران .  )Fukuoka,1971; Ambraseys,1988(ندیآ

رسوبات نرم در طبقات  افتهیشکل  رییتغ يساختارها نیا. باشد یم 5. 5در حد  ییعوارض روانگرا يریگ شکل يبرا

ها در سطوح مختلف رسوبات ، در تیسمیس. شوند یمشاهده م زین يا اچهیدر یلتیو رسوبات س یلتیس ،يا ماسه ،یافق

در اثر  دشدهیتول يا امواج لرزه.  وجود دارند یموج يهاپلیمتقاطع و ر یرسوب يساختارها گریعمق با د کم يها آب

ها،  در اندازه دانه یو  ناهمگن ها هیال یدر توال رینفوذناپذ يها هیوجود ال ،يفشار آب منفذ راتییتغ لیزلزله به دال

  .  کنند یم ادجیها را ا شکل رییتغ گونه نیقرار داده و ا ریرسوبات را تحت تأث
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 یکی يا لرزه يها تکانه. باشند یم یطور ناگهان مربوط به فرار آب به يگذار همزمان با رسوب يها شکل رییتغ عیانواع وس

 ریتحت تأث یفرار آب در نواح ژه،یطور و اغلب به ندیفرا نیا تیاهم. باشند یها م شکل ریتغ نیمحتمل ا لیاز دال

 . شوند یداده م ارشسال گز نیددر طول چن مکرراً ها لرزه نیزم

در رسوبات ) ها دوره بازگشت زلزله( لرزه نیزم يفواصل رخدادها نییتع يممکن است برا تیسمیس يدرك ساختارها

 Sims,1975; Obermeier et al 1985;Macros et al 1996; Ken-Tor et(رندیمورد استفاده قرار گ دیجد

al 2001 .( 
 

 هامکانیسم تشکیل سیسمیت  2

 یمتنوع يگذار رسوب  يها یآشفتگ. شوند میتقس یمؤثر بر رسوبات ممکن است به سه دسته اصل يا لرزه يها تکانه    

مانند  ندیبه وجود آ یگرانش يها دهیپد يتعداد جهیها در نت مثال آن يبرا. شوند جادیا ها لرزه نیممکن است توسط زم

بزرگ،  یتیدیتورب اناتیجر ای يا توده اناتیسنگ، جر گل و قلوه اناتیلغزش و جر ت،یستولیها، سقوط اول سنگ زشیر

  ).;Seed,1968...(ها و  دانه انیجر

  

  :سخت يها سنگ ژهیانواع و یشکستگ 2-1

هستند که در اثر زلزله رخ  ییها در غارها گاها همراه با جابجا تیها و استاالگم تیاستاالگت یعنوان مثال شکستگ به   

  . دهند یم

  :ژهیو یرسوب يتارهاساخ گسترش

و  رندیگ یمنشأ م یناگهان يکه از تکانش ها. دهند یرا نشان م یمناسب صیقابل تشخ يها تیسمیساختارها س نیا    

 دیرا تول یافق یبرش يها یها دگرشکل تکانه. گذارند یم ریتأث داًیبر رسوبات اشباع از آب شد

 کیموجب تفک افتهین میتحک سوباتدر انواع مختلف ر ینایاثر جر کی يانداز راه). Davidovici,1985(کنند یم

  . شوند یمشخص م ریتوسط موارد ز ها دهیپد نیا. شود یرسوبات م عیفاز جامد و ما يا لحظه

 يفازها یچگال شیکه امکان افزا ییها مجدد دانه يساز مناسبي، منفذ الیفشار س رییتغی، رسوب يساختارها بیتخر

  زاف آب اشباعفشار گو  شوند یم یگرانول

که موجب ) کوچک و گل يها دانه+ آب ( شود یم یخروج فاز روان ایو  يانفجار يها دهیآب مسئول پد ازحد شیب فشار

ذرات رسوبات  شده  بیو ترک یجنس شدگ آب باعث هم انیموارد جر یدر برخ. شوند یم یتیسمیس يساختارها دیتول

 يجا یتیسمیس يساختارها نیکه ممکن است در ب دهند یم لیتشکرا  تیبه نام هموژن یتیکریو م یگل يها و توده

 زیر رسوبات، مواد دانه نیتر حساس.  کنند یاستفاده م يا خطرات لرزه نییتع يبرا یعوارض رسوب نیاز ا. رندیبگ

هستند  معادل یتیلیها و طبقات آرژ لتیس ایجنس  هم زیر يها ها مانند ماسه با گرانول سهیهستند که در مقا) یلتیس(

جزرو  یکوچک، نواح جیخل ،يا اچهیدر يها طی، مح یآبرفت يها در دشت یآسان به یلیها خ تیسمیس لیدل نیمبه ه

 یلتیو س یاز حد آب در رسوبات رس شیفشار ب لیبه دل. ابندیو مصب ها  گسترش م ییدلتا يها دشت ،يمد

 Baltzer and(مقابل کلش-دهند یرخموفور  ها به ها در آن فشان و ماسه يا ماسه يها خاك يها دهیپد

Purser1990 .(  

مثال  عنوان به. دهند يرو تهیسیسمیممکن است مستقل از س الیشدن و انفجار س یروان يها دهیانواع پد قتیحق در

شن  انیجر ایو  ی، رسوبات کانال میتوده رسوبات ضخ کی ینشست ناگهان توسط ته ياز بارگذار یناش الیس ادیفشار ز

 دهیچیپ هم طبقات به جادیکه موجب ا باشند یم یباعث فرار آب همراه با رسوبات ثقل....گل وو  زیر

 ریغ يبا ساختارها يا لرزه يساختارها صیدر اکثر موارد ممکن است تشخ نیبنابرا). Kuenen,1958.(شوند یم

  .)Wheeler,2002(مشکل باشد يا لرزه
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  در منطقه در اثر زلزله  شده هدهمشاي مربوط به تکانش رسوبات ساختارهاانواع  3

  :هاي روان شدهلبه 1- 3

وجود مقدار شیب کم ممکن است . دهند یمسیسمیت در نواحی هموار و صاف روي  لیتشکدر اغلب موارد        

در  عموماًسیسمیت ها ) . Purser and Plaziat,1990. (تغییرات مهمی در هندسه و شکل سیسمیت ها ایجاد کند

یی بنام ساختارهای منطقه ممکن است شناس نیزمدر برخی موارد با توجه به . دهند یمسطح زمین رخ  اعماق کم یا

  .اي همانند شکل زیر وجود داشتي زبانه شده روشنساختارهاي  موردمطالعهي در ناحیه. هاي روان شده ایجاد شوندلبه

  

  ساختارهاي پیچشی 2- 3

ساختارها اغلب  نیا. اند شده افتیبال لوپیو  دهیچیساده و پ يحلقو ياساختاره يها بنام یچشیتاکنون دو نوع ساختار پ

 که یدرحال دهد یرخ م خورده نیچ هیال کیساده در  يطبقات حلقو. شوند یم لیتشک یلتیو س يا در رسوبات ماسه

تارها ساخ نای .هستند یرونیب يها نامنظم و موجک یداخل يها ونیناسیمتشکل از الم دهیچیپ يحلقو يساختارها

 يدر مرکز ساختارها ها نیعالوه وجود چ به. شوند جادیامواج طوفان ا ای يا تکانش لرزه اد،یممکن است در اثر فشار ز

ي مورد ساختارهاي پیچشی یا الیه بندي متقاطع منطقه .ستیکیمکرر تکتون يها تیفعال انگرینما دهیچیپ يحلقو

 . اندیافته صورت موجی شکل تشکیلبهمتري وارگی خیلی نازك و میلیمطالعه از یک خط

  

  

  ي گوي مانند و طنابی شکلساختارها 3- 3

 يا ماسه يها يگو نیا. باشند یم یلتیدر رسوبات س يکرو مهیو ن يکرو يا ماسه يها تودهمتشکل از  ساختارها نیا

 .باشند یم دار هتج يها هیال صورت به ساختارها یدر بخش داخل ها آن. اند شده دهیپوش یلتیپوسته س کیتوسط 

 يا لرزه يها تکانهبه علت . دهند یمرخ  ییو روانگرا افتهین میهمراه با رسوبات تحک يا ساچمهشکل و  یطناب يساختارها

    .کنند یم جادیرا ا يساچمه مانند يساختارهاو  شوند یمملحق  گری، رسوبات شناور در حد ماسه به همد

  

  ي ناشی از فرار آبساختارها 4- 3

در اثر حرکت آب از داخل رسوبات  ها آن. شوند یمي مشاهده ا اچهیدردر رسوبات سیلت و ماسه  وفور به رهاساختااین 

حرکت آب در داخل منافذ باعث تشکیل . شوند یمتحکیم نیافته ناشی از فشار زیاد ناگهانی یا امواج لرز ه اي ایجاد 

ي عمودي هستند ها کانالي بشقاب مشابه ساختارهااین . شود یم ها هیالي بشقابی شکل همراه با چین دادن ساختارها

  . کنند یماي کم سن در منطقه داللت بنابراین این شواهد از وجود دریاچه. ندیگو یمپیالر  ها آنو به 
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با  هايلرزه نیاز وجود زم یرسوبات مورد مطالعه حاک يوارهیموجود در طبقات مختلف د هايتیسمیس یتکرار توال

از  هاتیسمیمختلف س يبا توجه به ساختارها. باال در رسوبات اشباع از آب منطقه در زمان خود بوده استبه  5 یبزرگ

-دهیچیپ یلیخ هايیآشفتگ دارايمربوطه  يشده و ساختارها ترکم هالرزهنیزم یبزرگ جتدریعمق به سطح رسوبات به

  .باشندینم اي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گیرينتیجه 4

 وجود به حاضر عهد و پلیستوسن اشکوب در و يا زلزله هايتکانش شرایط در نازلو دشت هايیسمیتس عموماً    

 ناحیه این سیلتی رسوبات و سیلتی ،يا ماسه افقی، طبقات در نرم رسوبات یافته شکل تغییر يساختارها این. اند آمده

 و داده قرار ریتأث تحت را  نازلو آبرفتی دشت ،اند هافتاد اتفاق ناحیه این در که اخیري يها لرزه نیزم. شوند یم مشاهده

 و شکل ریسمانی و پیچشی ساختارهاي ، شده روان يها زبانهاي، لرزه هايفروریزش ساختارهاي يریگ شکل موجب

 مجدد يساز مناسب منفذي، سیال فشار تغییر رسوبی، يساختارها تخریب. اند شده ، آب فرار از ناشی هاي نیزساختار

 مسئول آب حد از بیش فشار و اشباع آب زیاد فشار و شوند یم گرانولی يفازها چگالی افزایش امکان که ییاه دانه

 ذرات ترکیب و شدگی جنس هم باعث آب جریان موارد برخی در و اند شده روانی فاز خروج یا و انفجاري يها دهیپد

 جاي سیسمیتی يساختارها بین در که اند داده لتشکی را هموژنیت نام به میکرینی و گلی يها توده و شده  رسوبات

ي رسوبات مورد مطالعه حاکی از وجود زمین هاي موجود در طبقات مختلف دیوارهتکرار توالی سیسمیت. اند گرفته

با توجه به ساختارهاي مختلف . به باال در رسوبات اشباع از آب منطقه در زمان خود بوده است 5هاي با بزرگی لرزه

هاي داراي آشفتگی ها کمتر شده و ساختارهاي مربوطهلرزهتدریج بزرگی زمینها از عمق به سطح رسوبات بهسیسمیت
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