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چکيده
کالنشهر تبريز در حريم گسل فعّال تبريز قرار دارد که اين گسل ،از بخش انتهايی حوضههاي
آبريز گمانابچاي و ورکشچاي در شمال شهر نيز عبور میکند .پژوهش حاضر باا اساتااده از
شاخصهاي ژئومورفيک ،تکنيک سنجش از دور و  GISبه بررسی فعّاليّا

و تاوان لرزهزايای

گسل تبريز میپردازد .براي دستيابی به هدف پژوهش ،شاخصهاي ژئومورفياک شاامل عاد
تقارن حوضه ،سينوسی جبهة کوهستان ،سينوسی رودخانه ،نسب

پهناي کف درّه باه ارتااا

درّه ،شاخص ارزيابی نسبی تکتونيکی فعّال و مدلهاي تجربی باه عناوان ابزارهااي مادلی و
ماهومی استااده شد .تصوير ماهوارهاي سنجنده  ،ASTERنقشة زمينشناسی ،مدل رقاومی
ارتاا و نر افزارهاي  ENVI4.8و  ArcGIS10.2جزء ساير ابزارهاي فيزيکی ايان پاژوهش
اس  .با پردازش دادههاي ماهوارهاي شواهد تکتونيکی گسل تبريز همچاون انحاراف آبراهاه
آجیچاي ،پرتگاه گسل و پديدة عدسیشکل در محدوة کالنشهر تبريز تاسير شدند .نتايج به
دس

آمده با شواهد ميدانی منطقه تأييد گرديد .طبق نتايج ،مقادير کمّی شااخصهاي عاد

تقارن حوضه  93/4و  ،29/2سينوسی جبهة کوهستان  5/1و  ،0/39سينوسای رودخاناه  5/5و
 ،5/9پهناي کف درّه به ارتاا درّه  5/00و  5/2به ترتيب براي حوضههاي آبرياز گمانابچااي و
ورکشچاي به دس

آمد .بر اساس شاخص ارزيابی نسبی تکتونيک فعّاال ،حوضاههاي آبرياز

گمانابچاي و ورکشچاي به ترتيب با مقادير عددي  5/1و  5داراي حرکات تکتاونيکی بسايار
زياد هستند .نتايج شاخصهاي مورد بررسی ،حاکی از تأثيرپذيري مورفولوژي حوضههاي آبريز
گمانابچاي و ورکشچاي از حرکات تکتونيکی گسل تبريز اس  .بر اسااس نتاايج مادلهاي
تجربی ،گسل تبريز توان ايجاد زمينلرزههايی به بزرگی بيش از  6ريشاتر را دارد .پيامادهاي
ناشی از گسترش تبريز بر روي گسل و ارتااعات شمالی شهر باا توجّاه باه ناو ساازندهاي
زمينشناسی به تدريج در اين محدودهها در حال حضور هستند و با وقو زلزلههايی به بزرگی
ميانگين  6/3ريشتر ،عواقب ناشی از اين توسعة نامناسب در آينده نيز بسيار خطرناک خواهاد
شد.

واژگان کليدي :گسل تبريز ،توان لرزهزايی ،شاخصهاي ژئومورفيک ،سنجش از دور.GIS ،
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مقدّمه
فعّالیّت تکتونیکی در امتداد خطوط گسلی فعّال بر روی ویژگیهای توپوگرافی محیطهای طبیعیی اثیر مهمّیی
دارد .شاخصهای ژئومورفیک در ارزیابی اثرات تکتونیکی شبکههای زهکشی به طور وسیعی استفاده میشیوند،
زیرا حوضههای رودخانهای به تغییرات محیطی بسیار حسّاساند (زهانگ و همکاران .)7619 ،1تکنیک سنجش
از دور 7ماهوارهای همراه با روشهای پیردازش تصیویر بیا صیر زمیان کمتیر در ارزییابی فعّالیّیت تکتیونیکی
گسلهای فعّال و لرزهزا در مقیاس ماکروسکوپی بسیار کارآمد است؛ امّا چنین تکنیکهایی نیه تنهیا جیایگیین
پژوهشهای مییدانی نشیدهاند ،بلکیه مکمّیل یکدیگرنید (ایرینیی و همکیاران .)3 :7611 ،9سیسیت اطّالعیات
جغرافیایی ( )GISنیی ابیاری مؤثّر برای آنالیی دادههای مکانی و غیر مکانی است (زهانیگ و همکیاران.)7619 ،
مطالعات مورفوتکتونیکی با محیط زندگی انسان کامالً مرتبط بیوده و میتوانید اطّالعیات مفییدی از چگیونگی
فعّالیّتهای آن در گذشته و زمان حال در اختیار برنامهرییان قرار دهد (رجبی و سلیمانی .)1937 ،شکلگیری
مناطق شهری همراه با دخالتهای نسنجیدة انسانی در حری گسل ،موجب شده است تا بیر اثیر وقیو زلیلیه،
فاجعة انسانی به وجود آید .هرچند جلوگیری از رخداد زلیله اجتنابناپذیر اسیت ،امّیا ارزییابی تیوان لرزهزاییی
گسل در محیطهای شهری امری ضروری است (آلوک و همکاران .)094 :7619 ،1کشور ایران از جمله منیاطق
حادثهخیی است که در آن مکانگیینی اکثر شهرها بدون توجّیه بیه وضیعیّت تکتیونیکی و لرزهخیییی محییط
صورت گرفته است .در پهنهبندی نسبی خطر زلیله ،کالنشهر تبریی در جایگاه پهنهبندی با خطر نسیبی بسییار
باال قرار دارد .گسل تبریی در مجاورت بالفصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیی شهر در امتداد ایین گسیل بنیا
شده است (عابدینی و مقیمی.)1931 ،
مطالعات پیشین که در نقاط مختلف دنیا و ایران با شاخصهای ژئومورفیک ،تکنیک سنجش از دور و GIS
صورت گرفته ،حکایت از کارآیی آنها در ارزیابی فعّالیّت و توان لرزهزایی گسلهای فعّال دارد .رجبی و آقاجیانی
( ،)1933توان لرزهزایی گسلها در مخروطافکنههای شمال شرق دریاچة ارومیه را بررسی نمودند .نتایج نشیان
میدهد گسلهای منطقه توان ایجاد زمینلرزههایی به بیرگی بیش از  0ریشتر را دارند .محمودزاده و همکاران
( ،)1936ساختار گسیل تبرییی را بیا اسیتفاده از دادههیای دورسینجی تحلییل نمودنید .نتیایج ایین پیژوهش،
نشاندهندة اهمّیّت باالی تصاویر میاهوارهای در ارزییابی فعّالیّیت تکتیونیکی گسیلهای فعّیال و لیرزهزا اسیت.
اسفندیاری و همکاران ( ،)1939توان لرزهزایی گسیلها و بیرآورد تلفیات انسیانی ناشیی از زمینلیرزه در شیهر
اردبیل را بررسی نمودند .بر اساس نتایج ،معلوم گردیده است در حدود  21314نفیر از سیاکنان کیلّ جمعیّیت
اردبیل کشته خواهند شد .عابدینی و شبرنگ ( ،)1939فعّالیّتهای تکتونیکی حوضة آبرییی مشیکینچای را بیا
شاخصهای ژئومورفولوژی ارزیابی نمودند .نتیایج نشیان داده اسیت کیه کیلّ حوضیة میورد مطالعیه ،از لحیا
تکتونیکی پویاست .دهبیرگی و همکاران ( ،)7616ناحیة سروستان در بخش زاگیرس مرکییی را بیا اسیتفاده از
شاخصهای ژئومورفیک مطالعه نموده و این ناحیه را به لحا فعّالیّتهای تکتونیکی بیه صیورت بسییار فعّیال،
فعّال ،نسبتاً فعّال و با فعّالیّت پایین طبقهبندی نمودهاند .صفری و همکاران ( ،)7617مخاطرة لرزهزایی منطقیة
مسجدسلیمان را با تکنیک سنجش از دور و  GISارزیابی نمودند .نتایج ،بیانگر توان لرزهزایی گسلهای فعّال با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Zhang et al
2- Remote Sensing
3- Eirini et al
4- Alok et al
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حداکثر بیرگی بین  0/79و  2/64ریشتر است .آنوپ و همکاران ،)7619( 1با محاسبة شاخصهای ژئومورفییک
نشان دادند که تکتونیک فعّال از عوامل مه ّ حاک بر چش انداز درّة اسپیتی 7در شمال غرب هیمالیاست.
کالنشهر تبریی با جمعیّتی حدود دو میلیون نفر بر روی سیست پیچیدة گسلی فعّال تکتونیکی قرار گرفتیه
است که دگرشکلی و لرزهزایی شدیدی را دربر میگیرد .قرارگیری شهر در حوزة نیدیک گسل مه ّ و لرزهخییی
ناحیه که سابقة زمینلرزههای ویرانگر را در تاریخچیة فعّالیّیت خیود داراسیت ،ضیرورت ارزییابی فعّالیّیتهیای
تکتونیکی و توان لرزهزایی آن را در تحلیل ریسک لرزهزایی منطقة مورد مطالعیه بییان میکنید .امتیداد گسیل
تبریی از جنوب حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای در شمال کالنشهر تبرییی نییی عبیور میکنید .ایین
پژوهش ،به ارزیابی فعّالیّت و توان لرزهزایی گسل تبریی با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک ،تکنیک سینجش
از دور و  GISمیپردازد.
در پژوهش حاضر ،محدودة مورد مطالعه در درجة اوّل ،معطیو بیه کالنشیهر تبرییی اسیت؛ امّیا برحسیب
ماهیّت موضو  ،حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای واقع در شمال کالنشهر تبریی نیی انتخیاب شیدند و
نتایج حاصل از این مطالعات ،در تحلیل فعّالیّتهای تکتونیکی و لرزهخییی کالنشهر تبریی مورد اسیتفاده قیرار
گرفت .حوضة گمانابچای با وسعت حدود  162کیلومتر مربع در شمال کالنشهر تبریی بین عیر جغرافییایی
 93◦ 2 91تا  93◦ 72 46شمالی و طول جغرافییایی  10◦ 14تیا  10◦ 73شیرقی واقیع شیده اسیت و یکیی از
زیرحوضههای شمالی آجیچای است .بلندترین نقطة حوضه  7360متر در ارتفاعات شرقی و پایینترین ارتفا
در محلّ خروجی آن  1946متر و ارتفا متوسّط  7623متر است (رنجبیری و همکیاران .)11 :1937 ،حوضیة
ورکشچای با مساحت  019کیلومترمربع در شمال غربی کالنشهر تبریی بین عیر جغرافییایی  93◦ 2تیا 72
 93◦ 73شمالی و طول جغرافیایی  10◦ 1 41تا  10◦ 71شرقی واقع شده است و یکی از زیرحوضههای دریاچة
ارومیه است .بلندترین نقطة حوضه  9146متر در ارتفاعات آقداش و پایینترین ارتفیا در محیلّ خروجیی آن
 1974متر و ارتفا متوسّط  7773متر است (شیریطرزم و همکاران .)11 :1934 ،کالنشهر تبرییی بیه عنیوان
بیرگترین پایگاه جمعیّتی شمال غرب کشور در جنوب این حوضهها و در دشت تبرییی گسیترش یافتیه اسیت.
مه ترین گسل منطقه ،گسل تبرییی اسیت .امتیداد گسیل تبرییی از جنیوب حوضیههای آبرییی گمانابچیای و
ورکشچای نیی عبور میکند .شکل ( )1موقعیّت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  .5موقعيّ

جغرافيايی منطقة مورد مطالعه
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1- Anoop et al
2- Spiti
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مواد و روشها
در این پژوهش ،عالوه بر استفاده از کتب و منابع نوشتاری ،از دادههای متنوّ دیگری نیی اسیتفاده شیده اسیت
که در زیر به آنها اشاره میشود:
 تصاویر ماهوارهای سنجنده  ASTERمربوط به ردیف  36و گذر  106تاریخ .7617/17/73
 نقشة زمینشناسی  1:166666سازمان زمینشناسی تبریی.
 مدل رقومی ارتفا ( 1)DEMبا قدرت تفکیک  76متری.
 نرمافیارهای  ENVI5.3و  ArcGIS10.3در فازهای مربوط به ورود ،ذخیره و میدیریت ،پیردازش و تحلییل
دادهها.
در پژوهش حاضر ،فرایند پژوهش در یک نظام به ه پیوسته از گامهای متوالی دنبال میشود:
الف :پردازش دادههاي ماهوارهاي :برای پردازش دادههای ماهوارهای از نرمافیار  ENVIاستفاده شد .روش کیار
به این صورت است که با توجّه به تنوّ باندی دادههای سنجنده  ،ASTERاقدام بیه ایجیاد تصیاویر ترکیبیی از
باندهای مختلف گردید .پس از تهیّة تصویر رنگی کاذب ،شواهد تکتیونیکی گسیل تبرییی در محیدودة شیهر بیا
تفسیر بصری بررسی شد.
ب :محاسبة شاخصهاي ژئومورفيک :ابتدا با بهرهگیری از مدل رقیومی ،ارتفیا منطقیه و برنامیههای جیانبی
نرمافیار  ،ArcGIS10.2اقدام به استخراج مرز و شیبکة آبراهیة حوضیههای آبرییی گمانابچیای و ورکشچیای
گردید .همچنین ،نقشة زمینشناسیی  1:166666منطقیه زمیینمرجیع شیده و نقشیة پراکنیدگی گسیلهای
حوضهها تهیّه شد .سپس ،شاخصهای ژئومورفییک نظییر عیدم تقیارن حوضیه ،سینوسیی جبهیة کوهسیتان،
سینوسی رودخانة اصلی ،نسبت پهنای کف درّه به ارتفا درّه و شاخص ارزیابی نسیبی تکتیونیکی فعّیال بیرای
ارزیابی فعّالیّت گسل تبریی در حوضههای مورد مطالعه محاسبه شدند.
پ :محاسبة توان لرزهزايی :برای تعیین لرزهخییی در یک منطقه بایید مخیاطرهآمییی گسیلها از نظیر تیوان
لرزهزایی مورد بررسی قرار گیرد .تشخیص عملکرد لرزهای گسل تبریی برای شهر تبرییی بیه عنیوان بیرگتیرین
مرکی جمعیّتی در شمال غرب ایران امری حیاتی است .توان لرزهزایی گسل تبریی با مدلهای تجربی نوروزی و
اشجعی ،نوروزی و زار تعیین گردیده و میانگین آن به عنوان مبنای ارزیابی در نظر گرفته شید .بیرای تعییین
ارتباط بین گسلش و مییان مقاومت سازندها ،ضریب مقاومت سازندهای زمینشناسی تبریی در مقابل نیروهیای
زلیله نیی بررسی شد.
ت :بررسیهاي صحرايی :به منظور تطبیق نتایج حاصل از روشهای اشارهشده در بیاال بیا مشیاهدات مییدانی،
نقاط مه ّ و حسّاس که امکان دسترسی به اطّالعات مفید در آنها بیشتر بود؛ بیه کمیک سیایر دادههیای میورد
استفاده ،انتخاب گردیدند و مطالعات صحرایی در بخشهایی از منطقة مورد مطالعه انجام گرفت.

نتايج و بحث
بررسی شواهد تکتونيکی گسل تبريز با پردازش دادههاي ماهوارهاي
با توجّه به هد پژوهش حاضر ،برخی ترکیبات رنگی کیاذب از ترکیبیات بانیدی  ASTERسیاخته شیده و بیا
تفسیر بصری ارزیابی شد .با تجربه ثابت شد که ترکیب رنگی باندهای مرئی با اختصیا سیه رنیگ اصیلی بیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Digital Elevation Model
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ترتیب آبی ،سبی و قرمی به باندهای  )RGB321( 9 ،7 ،1بهتیرین ترکییب رنگیی اسیت (شیکل  .)7در تفسییر
چشمی تصاویر رنگی کاذب برای تفسیر گسل بر اساس ساختار موجود در منطقه ،شرایط زییر را بایید در نظیر
گرفت (بابااحمدی:)111 :1933 ،
الف :قطعشدگی ،جابهجایی و کشیدگی ساختارهای زمینشناسی مانند آبراههها و رودخانهها.
ب :قرار گرفتن دو نو سازند زمینشناسی متفاوت در کنار یکدیگر.
پ :وجود ساختارهای پلکانی و عدسیهای تشکیلشده در واحدهای سنگی.
پس از تعیین مسیر گذر گسل تبریی روی تصویر رنگی ،شواهد تکتونیکی در پیرامون گسیل بیا اسیتفاده از
عناصر اصلی تفسیر بصری شامل شکل ،رنگ و بافت بررسی شدند .با توجّه به شکل ( ،)7در امتداد گسل تبریی
تغییراتی رخنمون یافته است که نمایانگر فعّالیّت تکتونیکی آن است .شواهد تکتونیکی همچون انحرا آبراهیه
آجیچای ،پرتگاه گسل و پدیدة عدسیشکل ،مه ترین شاخصهایی هستند که در تفسییر عملکیرد تکتیونیکی
گسل تبریی بر روی تصویر ماهوارهای مورد توجّه قرار گرفتهاند .شکل ( )9بیرگنمایی برخی شواهد تکتیونیکی
گسل تبریی بر روی تصویر ماهوارهای را نشان میدهد .بیه منظیور کنتیرل نتیایج تفسییری ،از شیواهد مییدانی
منطقه نیی استفاده شد (شکل .)1

شکل  .2ترکيب رنگی کاذب باندهاي مرئی سنجنده ASTER

شکل  .9بزرگنمايی برخی شواهد تکتونيکی گسل تبريز بر روي تصوير رنگی؛
 .5پديدة عدسیشکل .2 ،انحراف آبراهة آجیچاي .9 ،پرتگاه گسل
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(الف)

(ب )
شکل ( .1الف) انحراف آبراهة آجیچاي و پرتگاه گسلی در مجاورت آن( ،پ) پديدههاي عدسیشکل

تحليل شاخصهاي ژئومورفيک در حوضههاي آبريز گمانابچاي و ورکشچاي
 .5عد تقارن حوضه آبريز ()AF

5

شاخص عدم تقارن حوضه آبریی طبق رابطة ( )1محاسبه میشود:
رابطة ()1
که  :Arمساحت قسمت راست حوضه (در جهت پایین رود) نسبت بیه رود اصیلی و  :Atمسیاحت کیلّ حوضیة
زهکشی است .مقادیر بیشتر از  04یا کمتر از  94بیانگر کجشدگی و ناپایداری حوضیهها و مقیادیر بیین  04تیا
 42یا بین  19تا  94حوضههای نسبتاً پایدار و مقادیر بین  42و  19بیانگر حوضههای پایدار است (دهبیرگیی و
همکییاران .)7616 ،جییدول ( )1مقییادیر پارامترهییای شییاخص عییدم تقییارن حوضییههای آبریییی گمانابچییای و
ورکشچای را نشان میدهد .بر طبق نتایج ،حوضهها با مقادیر عددی به ترتیب  93/2و  79/7از نظر تکتونیکی
نسبتاً فعّال و فعّال بوده و سمت راست حوضهها نسبت به سمت چپ فعّالتر است.
جدول  .5مقادير شاخص عد تقارن حوضه

نا حوضه

)At (km2) Ar (km2

AF

وضعيّ

تکتونيکی

گمانابچای

101/4

160/4

93/2

نسبتاً فعّال

ورکشچای

117/4

017/3

79/7

فعّال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Asymmetric Factor
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5

 .2سينوسی جبهة کوهستان ()Smf
یکی از شاخصهایی که با ارزیابی مورفومتری ،بررسیی تغیییرات مورفولیوژی جبهیههای کوهسیتانی و سیپس
تعیین مییان نسبی فعّالیّت تکتونیکی را امکانپذیر ساخته است ،شاخص سینوسی جبهة کوهستان است .ایین
شاخص از طریق رابطة ( )7محاسبه میشود:
رابطة ()7
که  :Smfشاخص سینوسی جبهیة کوهسیتان :Lmf ،طیول جبهیة کوهسیتان در امتیداد کوهپاییه و در محیلّ
شکست مشخّص شیب و  :Lsطول خط مستقی جبهة کوهستان است (جوادی موسیوی و همکیاران.)1931 ،
توسیط بیین  1/1تیا  1/4و جبهیههای
این شاخص ،برای مناطق فعّال مقادیر کمتر از  ،1/1مناطق با فعّالیّت م ّ
کوهستانی غیر فعّال مقیادیر بیشیتر از  1/4را شیامل میشیود (شیاهییدی و همکیاران .)933 :7611 ،در ایین
پژوهش ،ابتدا با مدل رقومی ارتفا تصویر برجستهای 7از حوضیههای آبرییی گمانابچیای و ورکشچیای بیرای
نمایش هرچه بهتر توپوگرافی در نرمافیار  ArcGIS10.2ساخته شد و سپس ،پارامترهای  Lmfو  Lsدر امتیداد
جبهههای کوهستانی متمایل به دشت اندازهگیری و شاخص سینوسی جبهیة کوهسیتان محاسیبه گردیید کیه
نتایج آن در جدول ( )7نشان داده شده است .بر اساس نتایج ،حوضههای آبریی گمانابچیای و ورکشچیای بیا
مقادیر عددی به ترتیب  1/1و  6/39دارای وضعیّت تکتونیکی نسبتاً فعّال و فعّال هستند.
جدول  .2مقادير شاخص سينوسی جبهه کوهستان

نا حوضه ) Smf Ls (km) Lmf (kmوضعيّ تکتونيکی
نسبتاً فعّال
1/1
2/3
11/1
گمانابچای
فعّال
6/39
3/9
2/3
ورکشچای
9

 .9سينوسی رودخانة اصلی ()S
از دیگر شاخصهای مورد استفاده برای بررسی فعّالیّت تکتونیکی حوضههای آبریی ،شاخص سینوسی رودخانیه
است .شاخص سینوسی رودخانة اصلی به صورت رابطة ( )9تعریف میشود:
رابطة ()9
که  :Sشاخص سینوسی رودخانة اصلی :C ،طول رودخانه و  :Vطول مسیتقی رودخانیه اسیت .مقیادیر عیددی
کمتر از  1/4شاخص سینوسی رودخانه ،نشاندهندة فعّالیّت تکتونیکی منطقه ،بیشیتر بیودن میییان ضیریب از
عدد  1/4ه بر نیدیک شدن رودخانه به حالیت تعیادل داللیت میکنید (عابیدینی و شیبرنگ .)1939 ،نتیایج
شاخص سینوسی رودخانه در جدول ( )9ارائه شده است .بر این اساس ،مقیادیر عیددی بیه ترتییب  1/1و 1/9
شاخص سینوسی رودخانه در حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچیای بییانگر ایین اسیت کیه حوضیههای
منطقه هنوز به حالت تعادل نرسیدهاند.
جدول  .9مقادير شاخص سينوسی رودخانه اصلی

نا حوضه ) S V (km) C (kmوضعيّ تکتونيکی
فعّال
1/1
92/0
گمانابچای 19/2
فعّال
1/9 46/9
26/1
ورکشچای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Mountain-Front Sinuosity
2- Hillshade
3- Sinuosity

34

 .1نسب

جغرافيا و پايداري محيط ،سال پنجم ،شمارة  ،51تابستان 5433

پهناي کف دره به ارتاا دره ()Vf

5

مقایسة پهنای کف درّه به متوسّط ارتفا آن ،شاخصی را فراه میکند که حفر پاییندسیت رودخانیه را نشیان
میدهد .شاخص نسبت پهنای کف درّه به ارتفا درّه از رابطة ( )1محاسبه میشود:
رابطة ()1
که  :Vfشاخص پهنای کف درّه به ارتفیا درّه :Vfw ،پهنیای کیف درّه Eld ،و  :Erdارتفیا دیوارههیای چیپ و
راست درّه و  :Escارتفا کف درّه است (عالیی طالقانی .)7619 ،مقیادیر کمتیر از  6/4بییانگر تکتونییک فعّیال
منطقه و مقادیر بین  6/4و  1معرّ مناطق با فعّالیّت تکتونیکی متوسّط و مقیادیر عیددی بیشیتر از  ،1بییانگر
عدم فعّالیّتهای تکتونیکی است (دهبیرگی و همکاران .)7616 ،در این پژوهش ،ابتدا بیا میدل رقیومی ،ارتفیا
تصویر برجستهای از حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای برای نمایش هرچه بهتر توپوگرافی ساخته شد
و سپس با برنامة جانبی آنیالیی سیهبعیدی 7در نرمافییار  ،ArcGIS10.2پروفیلهیای عرضیی درّههیا عمیود بیر
آبراهههای اصلی و فرعی در باالدست جبهة کوهستانی حوضهها ترسی و مقیادیر پارامترهیای شیاخص  Vfبیه
ترتیب در  76و  2مقطع اندازهگیری و شاخص  Vfمحاسبه شد که نتایج آن در جدول ( )1ارائه شده است .بیر
اساس نتایج ،حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای با مقادیر عددی به ترتیب  1/63و  1/7این شاخص از
نظر فعّالیّتهای تکتونیکی فعّال هستند .شکل ( )4پروفیل عرضی نمونهای از درّههیای تکتیونیکی حوضیههای
مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  .1مقادير شاخص نسب

پهناي کف دره به ارتاا

ميانگين  Vfwميانگين  Eldميانگين  Erdميانگين  Escميانگين  Vfوضعيّ

نا حوضه

تکتونيکی

گمانابچای

732/3

7719/3

7709/0

1304/0

1/63

فعّال

ورکشچای

916/7

7910/0

7949/3

7116/4

1/7

فعّال
2500

2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150

2100
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

(الف)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ratio of Valley Floor Width to Valley Height Index
2- 3D Analyst
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(ب)
شکل  .1پروفيل عرضی نمونهاي از درهها( ،الف) حوضه گمانابچاي( ،ب) حوضه ورکشچاي
5

 .1طبقهبندي شاخصها بر اساس شاخص نسبی تکتونيکی فعّال ()Iat
شاخص نسبی تکتونیکی فعّال به وسیلة میانگین کالسهای مختلف شاخصهای ژئومورفییک ( )S/nبیه دسیت
میآید و بر اساس مقدار به دست آمده به چهار کالس تقسی میگردد کیه در ایین تقسیی بندی کیالس  1بیا
فعّالیّت شدید تکتونیکی ،کالس  7با فعّالیّت باال ،کالس  9با فعّالیّت متوسّط و کالس  1با فعّالیّت کمیی فعّیال
مشخّص میشود (همدونی و همکاران .)7663 ،7این شاخص طبق رابطة ( )4به دست میآید:
رابطة ()4
که  :Iatشاخص نسبی تکتونیکی فعّال :S ،مجمو کالسهای شاخصهای ژئومورفیک محاسبهشیده :n ،تعیداد
شاخصهای محاسبهشده است .اگر مقادیر شاخص  Iatمابین  1تا  1/4باشد ،حاکی از فعّالیّیتهیای تکتیونیکی
شدید ،در صورتی که بیشتر از  1/4و کمتر از  7فعّالیّتهای تکتونیکی زیاد ،بیشتر از  7و کمتیر از  7/4بییانگر
فعّالیّتهای تکتونیکی متوسّط و بیشتر از  7/4فعّالیّتهای ک و ناچیی را آشکار میسازد (دهبیرگی و همکیاران،
 .)7616بر اساس نتایج جدول ( ،)4حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای با مقادیر عددی به ترتییب 1/3
و  1/2دارای فعّالیّت تکتونیکی زیاد هستند.
جدول  .1مقادير شاخص نسبی تکتونيکی فعّال

تکتونيکی

نا حوضه  Iat Vf S Smf AFوضعيّ
شدید
1/4 1 1 7
گمانابچای 7
شدید
1 1 1 1
ورکشچای 1

ارزيابی توان لرزهزايی گسل تبريز
روش بیرگا  -طول گسل یکی از معتبرترین متدها در محاسبة توان لرزهزایی گسیل اسیت (حسیینپور:1930 ،
 .)23برخی روابط کمَی تعیین توان لرزهزایی گسلها عبارتند از:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Index Active Tectonic
2- Hamdouni et al
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الف :رابطة نوروزی و مهاجر اشجعی (:)1323
رابطة ()0
که  Msبیرگی زمینلرزه در مقیاس ریشتر و  Lنیمی از طول گسل برحسب کیلومتر است (سادات ریاضییراد،
.)1931
ب :رابطة نوروزی (:)1334
رابطة ()2
که  Lنیمی از طول گسل برحسب متر است (حسنزاده و همکاران.)7619 ،
پ :رابطة زار (:)1921
رابطة ()3
که  Lنیمی از طول گسل برحسب کیلومتر است (حسینپور.)21 :1930 ،
طول قطعة گسل در محدودة شهر تبریی حیدود  14کیلیومتر تعییین شیده اسیت (کیری زاده و همکیاران،
 .)7611محاسبات صورتگرفته ،تفاوتهایی را در مییان لرزهخییی گسل تبریی بیان میکند .با توجّیه بیه ایین
محاسبات ،میانگین عدد  0/3ریشتر به دست آمد .جدول ( )0مقیادیر حیداکثر تیوان لرزهزاییی گسیل تبرییی را
برحسب ریشتر نشان میدهد.
جدول  .6توان لرزهزايی گسل تبريز برحسب ريشتر

نا گسل
گسل تبریی

طول گسل (کيلومتر) نوروزي و اشجعی نوروزي زار
14

2

0/0

2/1

ميانگين
0/3

رهایی انرژی در امتداد انوا گسلها که خود باعی ایجیاد زلیلیه میشیود ،دارای تغییراتیی اسیت .میییان
مقاومت سازندهای زمینشناسی مختلف در مقابل تغییر شکلها و نیروهای وارده از سوی حرکات گسیلها بیه
یک اندازه نیسیت (فیرجزاده و بصییرت .)1934 ،از ایین رو ،در پیژوهش حاضیر ،ضیریب مقاومیت سیازندهای
زمینشناسی منطقة تبریی در مقابل نیروهای زلیله بررسی شد .در واقع بسته به نیو و جینس سیازند ،ضیریب
مقاومت آن در مقابل نیروهای زلیله که به صورت موج انیرژی آزاد میشیود متفیاوت اسیت .در بعضیی میوارد،
سازند اثر فیاینده روی این انرژی خواهد داشت و در بعضیی دیگیر بیا اضیمحالل آن ،اثیر کاهنیده روی انیرژی
میگذارد و عمالً تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری سازند در مقابل نیروهای زلیله کامالً به جنس و نو سازند وابسیته
است (فرجزاده و بصیرت .)1934 ،برای رسیدن به هد  ،ضیریب مقاومیت سیازندهای زمینشناسیی در برابیر
گسلش و وقو رخداد زلیله طبق جدول ( )2بررسی گردید .به طور کلّی سازندهای آبرفتی جوان آسییبپذیری
بسیار باالیی دارند که بیانگر تأثیرپذیری بسیار زیاد ایین نیو سیازندها از نیروهیای زلیلیه اسیت .بیه عبیارتی،
شکنندگی (گسلخوردگی) توسّط نیروهای آزادشده در راستای گسل عمیدتاً در ایین جینس سیازندها بیشیتر
دیده میشود؛ در حالی که سازندهای مارن واکنش شکننده از خود نشیان نمیدهنید و بیه صیورت پالسیتیک
عمل میکنند .سازندهای ماسهسنگ و مارن و کنگلومرای نیمهسخت با میرا کردن موج ناشیی از زلیلیه ،باعی
کاهش نیروی آن میشوند.
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شکل  .6پهنهبندي ضريب مقاوم

34

سازندهاي زمينشناسی شهر تبريز در برابر زلزله

با توجّه به جدول ( ،)2مییان حساسیت سازندهای شهر تبریی نسبت به امواج زلیله در محییط  GISپهنهبنیدی
شد (شکل  .)0نتایج نشان میدهد که توسعة فیییکی شهر به مقیاس گسترده بر روی سازندهای آبرفتی جیوان
در قسمتهایی از شمال غرب ،غرب و جنوب انجام گرفته ،عالوه بر این در شمال و شمال شرق بیر روی میارن
میوسن و در جنوب شرق و جنوب و بخشی از جنوب غرب در مقاطع مختلف بیر روی کنگلیومرای نیمهسیخت
گسترده شده است .هرکدام از این سازندها دارای مقاومت و ظرفیت باربری متفاوتی در رابطه با توسعة شیهر و
احداث بنا میباشند .به طور کلّی ،آبرفتها از نظر فونداسیون توان ضعیف تا متوسّط دارند و بیرای توسیعههای
سنگین و متمرکی مناسب نیستند.
جدول  .4ضريب مقاوم

سازندهاي زمينشناسی در برابر خطر زلزله (روستايی)5930 ،
ضريب مقاوم

نو سازند
آبرفت عهد حاضر
پادگانههای آبرفتی
مارن سبی و خاکستری
ماسهسنگ و مارن
کنگلومرای نیمهسخت

آسيبپذيري
بسيار باال

آسيبپذيري باال

سازند در برابر خطر زلزله

آسيبپذيري متوسّط

آسيبپذيري پايين

آسيبپذيري
بسيار پايين
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نتيجهگيري
با توجّه به قدمت تاریخی کالنشهر تبریی و تجربة زمینلرزههای متعدّد ،این شهر در دهیههای اخییر شیتابزده
در حال توسعه است و اکثراً توسعة فیییکی شهر به سمت شمال (پیرامون گسل تبریی در پایکوههای ارتفاعیات
شمالی) هدایت میشود .پژوهش حاضر با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک ،تکنییک سینجش از دور و GIS
به بررسی فعّالیّت گسل تبریی و توان لرزهزایی آن میپردازد .عبور گسل لرزهزا و فعّال تبرییی از بخیش انتهیایی
حوضییههای آبریییی گمانابچییای و ورکشچ یای در شییمال کالنشییهر تبریییی ،زمینییة مناسییبی را بییرای بررسییی
فعّالیّتهای آن فراه کرده است .با توجّه به تفسیر بصری دادههای ماهوارهای ،در امتداد گسل تبریی تغییراتیی
رخنمون یافته است که نمایانگر فعّالیّت تکتونیکی آن در محیدودة کالنشیهر تبرییی اسیت .شیواهد تکتیونیکی
همچون انحرا آبراهة آجیچای ،پرتگاه گسل و پدیدة عدسییشیکل مه تیرین شیاخصهایی هسیتند کیه در
تفسیر عملکرد تکتونیکی گسل تبریی بر روی تصویر ماهوارهای مورد توجّیه قیرار گرفتهانید .یکیی از مه تیرین
شواهد تکتونیکی گسل تبریی ،انحرافاتی است که در شبکة هیدروگرافی منطقه بیه وجیود آورده اسیت .آبراهیة
آجیچای که از شمال شهر در میان تنگة کوهستانی عینالی به سمت جنوب جریان دارد ،تقریباً دچار انحرافیی
به سمت غربی گسل شده است و پس از یافتن مسیر مطلوب دوباره جهت جنوبی پیدا کرده است .در واقیع در
هر منطقهای که گسل جابهجایی امتدادلغی داشیته باشید ،یکیی از عواقیب آن انحرافیاتی اسیت کیه در شیبکة
هیدروگرافی به وجود میآید و این وضعیّت در مورد گسل تبریی نیی صادق است .اثر دیگر این گسل ،ایجاد یک
پرتگاه در مجاورت آبراهة آجیچای و بلوک شرقی آن است که بیانگر باالآمدگی تدریجی ایین بخیش از گسیل
است .ایجاد پدیدة عدسیشکل در اثر شکستگی و خمش فشارشی گسل تبریی و باال آمدن سیازندهای میوسین
قدیمی با رنگی کامالً متفاوت و روشنتر از سازندهای اطرا منطقه ،نشانة دیگری از فعّالیّت تکتیونیکی گسیل
تبریی است .به طور کلّی میتوان گفت گسل تبریی ضمن اینکه تحوّالت ژئومورفولوژی زمان خیود را بیه دنبیال
داشته ،بستر و حدود واحدهای مورفوتکتونیکی کنونی را نیی قالبرییی نموده است و شبکة توپیوگرافی تقریبیاً
نامنظّمی را به ساختار سطحی تحمیل کرده است.
طبق نتایج مقادیر کمًی شاخص عدم تقارن حوضه با مقادیر عددی به ترتییب  93/2و  79/7بییانگر فعّیال
بودن حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای از نظر فعّالیّتهای تکتونیکی است .بر اسیاس نتیایج شیاخص
سینوسی جبهة کوهستان ،حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای با مقادیر عددی به ترتییب  1/1و 6/39
دارای وضعیّت تکتونیکی نسبتاً فعّال و فعّال هستند .بر اساس شاخص سینوسی رودخانه با مقیادیر عیددی بیه
ترتیب  1/1و  1/9آن در حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای ،بیانگر این است کیه حوضیههای منطقیه
هنوز به حالت تعادل نرسیدهاند .شاخص پهنای کف درّه به ارتفا آن در باالدست جبهة کوهسیتانی حوضیهها،
درّههای  Vشکلی را نشان میدهد که حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای با مقادیر عیددی بیه ترتییب
 1/63و  1/7این شاخص از نظر فعّالیّتهای تکتونیکی فعّال هستند .بر اساس شاخص ارزیابی نسبی تکتیونیکی
فعّال ،حوضههای آبرییی گمانابچیای و ورکشچیای بیه ترتییب بیا مقیادیر عیددی  1/4و  1/1دارای حرکیات
تکتونیکی بسیار زیاد (شدید) هسیتند .نتیایج شیاخصهای میورد بررسیی ،حیاکی از تأثیرپیذیری مورفولیوژی
حوضههای آبریی گمانابچای و ورکشچای از حرکات تکتونیکی گسل تبریی است.
بنا به محاسبات صورت گرفته بر اساس مدلهای تجربی ،میانگین تیوان لرزهزاییی گسیل تبرییی عیدد 0/3
ریشتر به دست آمد که به طور نسبی ،با واقعیّت انطباق دارد .نتایج پژوهش حاضر ،نشان میدهید کیه توسیعة
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فیییکی شهر به مقیاس گسترده بر روی سازندهای آبرفتی جوان در قسمتهایی از شمال غرب ،غرب و جنیوب
انجام گرفته ،افیون بر این ،در شمال و شمال شرق بر روی مارن میوسن و در جنوب شرق و جنوب و بخشی از
جنوب غرب در مقاطع مختلف بر روی کنگلومرای نیمهسخت گسیترده شیده اسیت .هرکیدام از ایین سیازندها
دارای مقاومت و ظرفیّت باربری متفاوتی در رابطه با توسعة شهر و احداث بنا هستند .بیه طیور کلّیی ،رسیوبات
آبرفتی دارای بافت سست بوده و درجیة سختشیدگی ایین رسیوبات خیلییکی اسیت ،لیذا آبرفتهیا از نظیر
فونداسیون توان ضعیف تا متوسّط دارند و برای توسعههای سنگین و متمرکی مناسب نیسیتند .گسیل تبرییی از
میان ارتفاعات شمالی شهر عبور میکند و پیامدهای ناشی از گسترش تبرییی بیر روی ایین گسیل و ارتفاعیات
شمالی شهر با توجّه به ویژگیهای لیتولوژیکی یادشده به تدریج در این محدودهها در حال حضور هستند و بیا
وقو زلیلههایی به بیرگی میانگین  0/3ریشیتر ،عواقیب ناشیی از ایین توسیعة نامناسیب در آینیده نییی بسییار
خطرناک خواهد شد .با در نظر گرفتن موارد مذکور ،میتوان گفت که قرارگیری بخش اعظمی از شهر تبریی بیر
روی سازندهای آسیبپذیر ،شرایط بسیار مساعدی را برای تشدید امواج زلیلیه فیراه سیاخته اسیت .چنانچیه
شواهد زلیلههای تاریخی منطقة مورد مطالعه نیی نشان میدهد که مقاومیت نسیبی زمیین هیچگیاه در مقابیل
امواج زلیله ،تحمّل مناسبی نشان نداده اسیت .ایین امیر میبایسیت در مباحی برنامیهرییی شیهری و اجیرای
برنامههای عمرانی مورد توجّه مسئولین شهری قرار گیرد .این در حالی است که شیهر تبرییی بیدون توجّیه بیه
سابقه و پتانسیل لرزهخییی گسل تبریی که زلیلههای تاریخی نیی آن را تأیید میکنند و بدون در نظیر گیرفتن
نتایج حاصل از این پژوهش که منطقه را از نظر حرکات تکتونیکی فعّال نشان میدهد ،به سیمت گسیل تبرییی
در حال توسعه است.
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