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  چکیده

ي طول بر رودبار، در بازهپلغز چراستاي شرقی گسلهجنوب يدر پایانهو  البرز غربیي گسلی شاهرود در پهنه

این گسله با شیب رو به جنوب و سازوکار . واقع است 25/36 – 37و عرض جغرافیایی  5/49 – 5/50جغرافیایی 

گیري خیزي چشمهاي پیشین لرزهبررسی. نشان نداده است خیزي تاریخی چندانی از خودلرزهشده و شناختهفشارشی 

 ،1393از شهریور . اندکرده گزارشبا سازوکار فشارشی و راستالغز  هاي رودبار و شاهرودگسله میاني جدایش در فاصله

  و ي شاهرود گسله میاندرك ارتباط  را برايي موقت دیلمان شبکه زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیدانشگاه تحص

ي در بازه. کردمنطقه نصب  ها درلرزهخیزي و سازوکار کانونی زمینلرزهو نیز بررسی الگوي رودبار اي لرزهي زمینگسله

اما با توجه به موازي بودن راستاي . استهگیري از خود نشان ندادخیزي چشمي شاهرود لرزهزمانی این مطالعه گسله

و در محل جدایش  4ي رخداده با بزرگاي بیش از هالرزهیه بر سازوکار کانونی زمینبا تکو  رودبار و شاهرود هايگسله

دست آن اي چپبر دانست که به دلیل آرایش پلهتوان راستالغز چپرا میي شاهرود گسلهسازوکار  در راستاي آنها،

الگو و . استدو ساختار شده ي انتقال ترافشارشی در محل جدایش ایني رودبار، سبب ایجاد یک پهنهنسبت به گسله

   .ي انتقال استخیزي در این بخش متناسب با رژیم تکتونیکی محلی پدیدآمده در پهنهسازوکار لرزه

  

ي پهنهي موقت دیلمان، کار کانونی، شبکهورویدادي، سازیابی تکخیزي، مکاني شاهرود، لرزهگسله :هاي کلیدي واژه
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Abstract 
The Shahrud fault zone affects an area between longitudes of 49.5 to 50.5°E and latitudes of 
36.25 to 37°N in western Alborz. Shahrud Fault has been considered as a south-dipping reverse 
fault. The northwestern end of the Shahrud fault zone overlaps the southeastern termination of 
the left-lateral Rudbar fault zone through an offset of 10 km. There is no evidence of historical 
seismicity along the fault, while records of instrumental seismicity are significant at the Shahrud 
and Rudbar faults relay zone. Since September 2015, the Deylaman temporary local seismic 
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network has been installed over the area by the Institute of Advanced Studies for Basic Sciences 
(IASBS - Zanjan) investigating the pattern and kinematics of seismicity of the area in relation 
with major geological structures like Shahrud Fault. During this period of time, no important 
seismic activity was observed along the fault to reveal its active kinematics. Regarding the 
parallelism of both Shahrud and Rudbar faults as well as the occurrence of moderate 
earthquakes (Ml ≥4), with distinct focal mechanisms, at the relay zone and along the faults 
terminations, however, a left-lateral kinematics is assigned to Shahrud Fault. Accordingly, the 
left-hand stepping arrangement of these left-lateral faults could produce a transpressional relay 
zone by which both the pattern and kinematics of seismicity at the faults terminations can be 
explained. 

 
Key words: Shahrud fault, Seismicity, Single-event location, Focal mechanism, Deylaman 
temporary local seismic network, Transpressional relay zone. 

 

  مقدمه 1

کوه این رشته. جنوبی صفحات عربستان و اوروسیا بوجود آمده است-ي همگرایی شمالیالبرز در نتیجه کوهرشته

ترین بخش البرز غربی و خیزي فعالطارم از نظر لرزه-ي رودبارمنطقه. ساختی ایران استزمینهاي لرزهیکی از ایالت

ي طارم عدد دره) km30(به عرض ) km2(نسبت ارتفاع . اهرود استهاي مهم رودبار، منجیل و شدربرگیرنده گسل

هاي پیشین در این گستره نشان مطالعه. این امر نشانگر پیچیده بودن این منطقه از نظر تکتونیکی است. بزرگی است

 تر نیستکیلوم 80بر رودبار با طول ي راستالغز و چپخیزي در این منطقه تنها وابسته به گسلهدهد که لرزهمی

با ) 1990ژوئن  20(رودبار نیز  1369خرداد  30ي ویرانگر لرزهزمین .)1393جوزي نجف آبادي،  ;1394فریبرزي، (

. ي بزرگ رخ داده در البرز استلرزهیکی از سه زمین) 2010بربریان و واکر، ; 1992بربریان و جکسون ( 3/7بزرگاي 

و موازي آن آغاز شده، رو به  ي رودبارگسلهجنوب شرقی  يپایانه ، ازدستاي راستبا یک آرایش پله ي شاهرودگسله

اي ي جدایش میان این دو گسله فعالیت لرزهپیشین در منطقه، در فاصله هايبررسیبا توجه به نتایج  .شرق ادامه دارد

 10حدود عرضی ش جدای. هاي فشارشی و راستالغز در این منطقه استهدهد که نشانگر وجود گسلگیري رخ میچشم

 یک ي رودباربر گسلهاست؛ با توجه به حرکت راستالغز چپایجاد کرده 8انتقال يپهنه یکگسله  میان این دو يکیلومتر

رو  و شیب آنپیشین فشارشی هاي در بررسیي شاهرود سازوکار گسله. باشدحاکم باید محلی در آن رژیم ترافشارشی 

نگاري پیشین انجام شده در  در کار خرد لرزه). 1992ال بربریان و جکسون، بطور مث(  استشدهبه جنوب معرفی 

ي ي کافی در شرق منطقهلرزهنگاري، تعداد زمینهاي لرزهپوشش کافی ایستگاه نبودبه علت ، )1394فریبرزي، (منطقه 

ي سیستم گسلی منطقه بنابراین ارتباط. نشدثبت ) دیلمان و شمال قزوین-ي عمومی الهیجانمنطقه(رودبار -طارم

ي علوم رفع این ابهام گروه ژئوفیزیک دانشکده براي. اي از ابهام باقی ماندهاي شرقی آن در هالهرودبار با گسله-طارم

زهرا نصب بوئین-ي دیلماني موقت محلی دیلمان را در منطقهزمین دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، شبکه

زهرا، نگاري است که از ساحل دریاي مازندران در نزدیکی سیاهکل تا شهر بوئینایستگاه لرزه 17این شبکه شامل  .کرد

نگارها بیشتر لرزه. اندنصب شده ،کیلومتر 15 میان ایستگاهی نزدیک بهي فاصله با ،شرقیجنوب -غربدر راستاي شمال 

خط  دو طرفردن پوشش آزیموتی مناسب در براي فراهم آو؛ چند ایستگاه نیز اندیک خط کشیده شده يدر راستا

هاي موسسه ژئوفیزیک هاي دایمی منطقه، از جمله دادههاي شبکهها، از دادهافزون بر این داده. انداصلی نصب شده

  .)1شکل (شناسی و مهندسی زلزله نیز استفاده شده است دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین المللی زلزله

  

  روش تحقیق 2

با استفاده از   هالرزهموقعیت مکانی و زمانی رخداد زمین. استها به صورت پیوسته انجام شدهایستگاهدر اري بردداده

ماه، در   11ي هاي پیوستهنتایج حاصل از پردازش داده. رویدادي بدست آمدیابی تکافزار سایزن به روش مکاننرم

_____________________________________________________________________________________ 
١

 Compressional relay zone 
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ه   رویداد مشکوك ب 580منجر به شناسایی 

گاف  لرزهزمین 148 ،تعداداز این . یابی شد

هی باال به دلیل پوشش ایستگا). 2شکل 

دو کانونی سازوکار . اندیابی شدهها با کیفیت باالیی مکان

به روش اولین رسید موج طولی  ،ي دیلمان

با توجه به پوشش آزیموتی باال و نزدیک بودن 

 . ها اطمینان کامل داشت

 
 - محلی دیلماني موقت هاي شبکههاي قرمز ایستگاه

هاي وابسته به هاي آبی ایستگاهي ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مثلث

- سیاه مشخص شده چهارگوشي مورد مطالعه نیز با 

هاي مورد مطالعه در کنارشان نوشته نام گسل

ي گسلی پلهو رودبار یک شاهرود موازي 

 هاي رخ داده در منطقه و سازوکار کانونی آنها در 

     06/2014تا  10/2013نیز از تاریخ 

همانطور که در . )2شکل (هاي رخ داده سه سازوکار کانونی بدست آورده است 

   هاي پیشین مطالعهآنچه در ي رودبار قرار دارد و همانند 

ي بسیار همراه با مولفهبر در این مطالعه نیز سازوکار کانونی بدست آمده براي آن راستالغز چپ

رودبار و  -ي شاهرود هاهلدر فاصله جدایش گس

بر با راستالغز چپ لرزه نیزاین زمینسازوکار کانونی بدست آمده براي 

ي وابسته در ایا شاخهي رودبار هدهد که گسل

 9یتراکششبر روي آن سازوکار منحرف شده و 

ي فشارشی بروز سازوکار چیره 5ي لرزه

خوان رود، همانتظار می 10ي انتقال ترافشارشی

____________________________________________________ 
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منجر به شناسایی ) 1394تیر  تا 1393شهریور ( 2015/ 07تا  2014

یابی شدي محلی شناسایی و مکانلرزهزمین 180 ،لرزه شد که از این میان

شکل ( دارند 100نیز گاف آزیموتی کمتر از  لرزهزمین 33و  

ها با کیفیت باالیی مکانلرزهزمینهاي دایمی کشوري، شبکهدر منطقه و استفاده از 

ي دیلماني زمانی کار شبکهداده در بازه رخ 6/4 و 1/4با بزرگاي محلی 

با توجه به پوشش آزیموتی باال و نزدیک بودن . اندکار به رنگ سیاه رسم شده، این دو سازو2در شکل

ها اطمینان کامل داشتسازوکار درستی و دقت اینتوان به ها می

هاي قرمز ایستگاهمثلث. ي مورد مطالعهنگاري در منطقههاي لرزهتوزیع ایستگاه

ي ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مثلثي موسسههاي وابسته به شبکههاي سبز ایستگاه

ي مورد مطالعه نیز با منطقه. شناسی و مهندسی زلزله هستندالمللی زلزله

نام گسل .هستند) 2003، همکاران و حسامی( منطقه فعال هايسله

موازي ي گسلهآرایش هندسی دو  بررسی،با تکیه بر نتایج بدست آمده در این 

هاي رخ داده در منطقه و سازوکار کانونی آنها در لرزهزمین يهمه ،2در شکل  .کندمی دست میان آنها ایجاد

نیز از تاریخ ) 1394فریبرزي، (ي پیشین مطالعه. اندي زمانی مطالعه شده رسم شده

هاي رخ داده سه سازوکار کانونی بدست آورده است لرزهبراي زمین) 

ي رودبار قرار دارد و همانند بر روي گسله درست 1ي لرزهزمین ،

در این مطالعه نیز سازوکار کانونی بدست آمده براي آن راستالغز چپ

در فاصله جدایش گسي کمی از گسله و نیز با فاصله 2ي لرزهزمین. است

سازوکار کانونی بدست آمده براي  .رودبار قرار دارد يرد سطحی گسله

دهد که گسلنشان می 2ي لرزهسازوکار کانونی زمین. استکوچک 

منحرف شده و اصلی راستاي نسبت به ) درجه پادساعتگرد 25-30

لرزهزمین. هاي راستالغز معمول استي گسلهچنین آرایشی در پایانه

ي انتقال ترافشارشیلرزه با آنچه در یک پهنهسازوکار کانونی این زمین

_____________________________________________________________________________________
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09/2014ي زمانی بازه

لرزه شد که از این میانزمین

 180آزیموتی کمتر از 

در منطقه و استفاده از 

با بزرگاي محلی  لرزهزمین

در شکل. محاسبه شد

ها میلرزهها به زمینایستگاه

توزیع ایستگاه) 1شکل 

IASBSهاي سبز ایستگاه،مثلث

المللی زلزلهي پژوهشگاه بینشبکه

سلهگ قرمز هايخط. است

  .استشده

  

  گیري نتیجه 3

با تکیه بر نتایج بدست آمده در این  

دست میان آنها ایجادراست

ي زمانی مطالعه شده رسم شدهبازه

) 93تا خرداد  92مهر (

،شودمی دیده 2شکل 

در این مطالعه نیز سازوکار کانونی بدست آمده براي آن راستالغز چپآمده بود، دستبه

استکوچکی از کشش 

رد سطحی گسلهي در دنباله

کوچک ي کششی مولفه

25( اندکیي آن پایانه

چنین آرایشی در پایانه ؛رخ داده است

سازوکار کانونی این زمین هندسه و. دهدمی

_________________________________
٩ Transtension 

Compressional relay zone
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تواند می) ي شاهرودبر روي صفحه موازي با گسله

ي انتقال دگرشکلی میان دو خیزي در پهنه

-لرزهي گسلش و سازوکار کانونی این زمین

در باال،  مطالب گفته شده در .ي انتقال میان آنها است

 

 شهریور( 2015/ 07 تا 09/2014 از تاریخ

ي آنها متناسب با هستند و اندازه ي این مطالعه

ی زمان يي پیشین که در بازهي نسبتاً بزرگ مطالعه

تی نشان ها سازوکار بدست آمده است در شکل با رنگ صور

دیلمان -دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

  

ها با خط گسله. اي راست دستي گسلی با آرایش پله

- شدهها مشخص ها با پیکان بر روي آن

Berberian,M., Qorashi, M., Jackson, J.A., Priestley, K., Wallace, T., 1992. The Rudbar
of June 20, 1990 in NW Persia: Preliminary field and seismological observations, and its tectonic 
significance, Bull. seism. Soc. Am., 

Berberian, M., Walker, R., 2010. The Rudbar Mw 7.3 earthquake of 1990 June 20; seismotectonics, 
coseismic and geomorphic displacements, and historic earthquakes of the western 
Iran, Geophys. J. Int., 98, 1-26, doi: 10.1111/j.1365

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیالت ي محلی، پایان

د، دانشگاه نامه کارشناسی ارشي محلی، پایان
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بر روي صفحه موازي با گسله(بر نیز با سازوکار کانونی راستالغز چپ 4و  

خیزي در پهنهبیشترین لرزه با این توضیح،. بر این بخش از گسله باشد

ي گسلش و سازوکار کانونی این زمینشود و هندسهدست دیده میاي راستبر، با آرایش پله

ي انتقال میان آنها استها و پهنهي گسلهها متناسب با تغییرات تنش محلی در پایانه

 .استشده نمایش داده 3شکل 

از تاریخ ماهه 11 زمانی يبازه درکه ها لرزهي توزیع مکانی رومرکز زمین

ي این مطالعههالرزههاي زرد رنگ نشانگر زمیندایره .اندرخ داده در منطقه

ي نسبتاً بزرگ مطالعهلرزهسه زمین .مطالعه استمربوط به این نیز سازوکار کانونی سیاه 

ها سازوکار بدست آمده است در شکل با رنگ صوراند و براي آنرخ داده )93تا خرداد  92مهر (

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجاني موقت محلی شبکه نگاريلرزه هايهاي قرمز ایستگاه

  .است) 2003، همکاران و حسامی( منطقه فعال هايگسله قرمز خطوط

ي گسلی با آرایش پلهدو تکهي انتقال فشارشی میان اي از یک پهنهمدل ساده

ها با پیکان بر روي آنجهت حرکت گسله. استشده ها در کنارشان نوشتهممتد سیاه نشان داده شده و نام آن

  .ها نیز با ستاره نشان داده شده استلرزهموقعیت حدودي زمین

i, M., Jackson, J.A., Priestley, K., Wallace, T., 1992. The Rudbar
of June 20, 1990 in NW Persia: Preliminary field and seismological observations, and its tectonic 

Bull. seism. Soc. Am., 82, 1726–1755. 
R., 2010. The Rudbar Mw 7.3 earthquake of 1990 June 20; seismotectonics, 
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ي محلی، پایانهاي شبکهساخت شمال ایران با استفاده از دادهزمینبررسی لرزه

  .تکمیلی علوم پایه زنجان

ي محلی، پایانهاي شبکهالهیجان با استفاده از داده- ي طارمساخت پهنهزمینبررسی لرزه

 .تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

 3هاي لرزهزمین. است

بر این بخش از گسله باشدنشانگر سازوکار چپ

بر، با آرایش پلهي راستالغز چپگسله

ها متناسب با تغییرات تنش محلی در پایانه

شکل ي شدهمدل ساده

  

ي توزیع مکانی رومرکز زمیننقشه )2شکل 

در منطقه، )1394 تیر تا 1393

سازوکار کانونی سیاه  .بزرگاست

( 06/2014تا  10/2013

هاي قرمز ایستگاهمثلث. اندداده شده

)IASBS( خطوط. هستند

 

مدل ساده )3شکل 

ممتد سیاه نشان داده شده و نام آن

موقعیت حدودي زمین. است
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