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  چکیده 

- طارم واقع در البرز غربی مستلزم بررسی دقیق الگوي مکانی لرزه-ي الهیجانساخت پهنهشناخت دقیق لرزه زمین

نگاري موقت دانشگاه تحصیالت هاي لرزههاي متعلق به شبکهالعه با استفاده از دادهدر این مط. خیزي در منطقه است

ي رویداد در منطقه البرز غربی در بازه 622هاي دائمی کشوري، چین و دیگر شبکه- تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

رسید موج طولی، سازوکار کانونی  رخداد، با روش اولین زمان 32همچنین براي . یابی شدزمانی دوسال و ده ماه مکان

 - ي رودباردست در انتهاي شرقی درهي یک پله راستدهندهیابی شده نشانهاي مکانلرزهالگوي زمین. به دست آمد

هاي این بخش که داراي سازوکارهاي معکوس هستند و از طرف دیگر وجود لرزهوجود تراکم زیاد زمین. شاهرود است

-همچنین لرزه. ي شاهرود باشدي سازوکار راستالغز فشارشی گسلهدهندهتواند نشانر رودبار میبي راستالغز چپگسله

-جنوب غربی از ساحل خزر تا گسیختگی سطحی رودبار مشهود است که این لرزه –خیزي در راستاي شمال شرقی 

 .  ي گسلی الهیجان منطبق باشدتواند بر پهنهخیزي می

  

  ي شاهرود، سازوکار کانونیي الهیجان، گسلهخیزي، گسلهساخت، لرزهینلرزه زم :هاي کلیدي واژه
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Abstract 
To understand seismotectonics of Lahijan-Tarom region in west of Alborz, a precise assessment 
of  seismicity  in  the  region  is  required.  In  this  study we  locate 622 events  in  the west Alborz 
using  data  from  stations  from  Institute  for  Advanced  Studies  in  Basic  Sciences  (IASBS)  and 
Iran-China  temporary  seismic  networks,  as  well  as  other  permanent  networks.  Also,  we 
calculated focal mechanisms for 32 events using first motion polarities. Our results show that 
the  main  trend  of  seismicity  along  the  Rudbar-Shahrud  valley  makes  a  right-hand  step  in  its 
eastern segment. The combined seismicity pattern and the calculated focal mechanism suggest a 
transpressional left- lateral strike-slip kinematics for the Shahrud fault. Our seismicity map also 
shows a limited activity along the Lahijan fault.    
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  مقدمه    1

ي شود که تغییر شکل آن در نتیجهي البرز یکی از مناطق مهم و فعال تکتونیکی در فالت ایران محسوب میمنطقه

ي خزر جنوبی غرب حوضهاي اوراسیا و عربستان و همچنین حرکت رو به جنوبهاي قارهجنوبی ورقه-همگرایی شمالی

-طارم است که از نظر لرزه - ي الهیجانهاي قابل بررسی، پهنهاز پهنهدر بخش غربی البرز ، یکی . نسبت به ایران است

ي شبه در شمال پوسته. ي تکتونیکی متفاوت استاین پهنه جایگاه برخورد دو گستره. خیزي و ساختاري پیچیده است

اي و یژگی قارهي برخوردي با وهاي البرز قرار دارد که یک پهنهکوهي خزر جنوبی و در جنوب رشتهاقیانوسی حوضه

- ي رودبارهاي منطقه مورد مطالعه، گسلهترین گسلهاز مهم). 1شکل( رود شناسی پیچیده به شمار میساختار زمین

لرزه منجر به این زمین. است 3/7با بزرگاي گشتاوري  1369خرداد  13طارم در -ي رودبارلرزهطارم  مسبب زمین

  ). 2010بربریان و واکر، (ده است کیلومتر ش 80هاي سطحی  به طول گسیختگی

- خیزي این منطقه تنها وابسته به گسلهدهد که لرزهمی طارم نشان-ي رودبارهاي زلزلهلرزهنقشه پراکندکی رومرکز پس

ي گسله. هاي الهیجان و رودبار قرار داردي برخورد میان گسلهها در پهنهلرزهي رودبار نیست و بخش زیادي از این پس

ي این گسله در دست شناسی نه تنها اطالعات دقیقی دربارهاز نظر زمین. جنوب غربی دارد -ان روند شمال شرقالهیج

  . ي گسلی اتفاق نظر وجود نداردي فعالیت یا حتی وجود این پهنهنیست بلکه درباره

ساخت این منطقه به زمینرزهي لاي کافی و دسترسی دشوار براي کارهاي میدانی، مطالعههاي لرزهبه دلیل نبود داده

با تلفیق  201409تا  201203هاي منطقه براي محدوده زمانی لرزهزمیندر این مطالعه، . استطور کامل انجام نگرفته

و  ) IASBS(ي موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان هانگاري ، شبکهي محلی لرزههاي ثبت شده توسط شبکهداده

المللی و پژوهشگاه بین) IRSC(موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نگاري ي دائمی زلزلهاي شبکههچین با داده -ایران

     .  استبررسی شده) IIEES(شناسی و مهندسی زلزله زلزله

  

 
، )201203-201409( IASBSي محلی هاي شبکههاي آبی ایستگاهمثلث. ي مورد مطالعهنگاري در منطقههاي زلزلهتوزیع ایستگاه )1شکل 

ي ژئوفیزیک، ي موسسههاي وابسته به شبکهاي ایستگاههاي قهوه، مثلث)201409-201309(چین - هاي مشترك ایرانهاي قرمز ایستگاهمثلث

اي هي مورد مطالعه با مربعموقعیت شهرهاي منطقه. شناسی هستندالمللی زلزلهي پژوهشگاه بینهاي وابسته به شبکههاي سبز ایستگاهمثلث

  .است) 2003حسامی و همکاران، (شده در منطقه هاي فعال شناساییخطوط قرمز گسله .استشدهسیاه نشان داده

  

  

هاي منطقه محاسبه شده و  نقشه گسله سازوکار کانونی 32ها، لرزهبا استفاده از نقشه دقیق رومرکز زمیندر نهایت 

  .ایمساخت منطقه پرداختهزمینبه بررسی و تفسیر لرزه) 1392ثبوتی و همکاران، (
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 روش تحقیق    2

تا  1391اند، از اردیبهشت شدهشده در باال ثبتنگاري یادهاي لرزهي مورد مطالعه، که در شبکههاي منطقهلرزهزمین

در    Sg و Pg اي ها، از فازهاي پوستهبا توجه به محلی بودن شبکه. یابی شدندرویدادي مکانبه روش تک 1393مهر 

هاوسکو و ( افزار سایزن با استفاده از نرم    Sg و Pgاي محلی برداشت فازهاي لرزه .رویدادي استفاده شدیابی تکمکان

لینرت و ( است رویدادي برنامه هایپوسنتر انجام گرفتهیابی تکو بر اساس الگوریتم استاندارد مکان) 1999اتمولر، 

، Pي اولین زمان رسید موج طولی رویدادي رخدادها، با استفاده از پالریتهیابی تکپس از مکان). 1995هاوسکو، 

     . ها محاسبه شدلرزهسازوکار زمین

 

  گیري نتیجه    3

رخداد به صورت  50که از این میان حدود ) 2شکل (رخداد است  622یابی شده شامل رخدادهاي محلی مکان تعداد

-خیزي در منطقهرویدادي و الگوي لرزهیابی تکنتایج مکان). 2ي سبز در شکل هادایره(است انفجار تشخیص داده شده

ي بزرگ لرزهسال از رویداد زمین 25خیزي منطقه هنوز بعد از گذشت  دهد که بیشتر لرزهطارم نشان می- ي رودبار

ي متمرکزي در شمال سد خیزعالوه بر این، لرزه). 2شکل (رودبار متمرکز است -طارم، در راستاي گسله طارم- رودبار

منجیل آن را به -ها و شیب زیاد گسله رودبارلرزهیابی زمینشود که با توجه به دقت باالي مکانسفید رود دیده می

جنوب غربی از ساحل خزر  -خیزي در راستاي شمال شرقی همچنین لرزه. توان مرتبط دانستطارم نمی-گسله رودبار

ي الهیجان اي گسلهخیزي در ارتباط با فعالیت لرزهرود این لرزهمیاست که گمانتا گسیختگی سطحی رودبار مشهود 

  .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي دایره. هالرزهي مورد مطالعه به همراه سازوکار کانونی تعدادي از زمینرویدادي رخدادهاي ثبت شده در منطقهیابی تکنتایج مکان 2شکل 

هاي هاي فعال و کواترنري و خطهاي آبی گسلهخطهاي قرمز گسله. دهندهاي سبز انفجارها را نشان میرهها و دایلرزهقرمز رومرکز زمین

به رنگ زرد ) 1992بربریان و همکاران، ( ي رودبار گسیختگی سطحی گسله. است) 1392ثبوتی و همکاران، ( مشکوك به فعالیت کواترنري 

.مشخص است  
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ي رودبار از دیدگاه جنبشی، در ي جنوب شرقی گسلهآمده در بخش شرقی، پایانهبا توجه به سازوکارهاي به دست  

از آن جایی . شودي شاهرود مرتبط میدست، با گسلهاي راستبا آرایش پله ساختاري) انتقال(ي گذار عرض یک پهنه

ي گسلی ي رودبار و یا پهنهگسله ها را صرفا بالرزهاند، این زمیندادهي گذار رخها در این پهنهلرزهکه بیشتر زمین

ها در بخش میانی این پهنه ترکیبی از سازوکار لرزهبا توجه به اینکه سازوکار زمین. توان مرتبط دانستشاهرود نمی

ي گسلی و جایگیري تواند حاصل فعالیت همزمان این دو پهنهها میلرزهفشارشی و راستالغز است، وجود این زمین

  . ي گذار باشددگرشکلی در پهنه

  

  ع بمنا

، به سفارش )زنجان استان(طارم  يمنطقه و زنجان براي شهر لرزهزمین خطر بنديپهنه و خیزيلرزه ي، مطالعه)1392. (، و قدس، ر.ثبوتی، ف

  .زنجان يپایه علوم تکمیلی تحصیالت استانداري زنجان، دانشگاه
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