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ويژگيهاي هندسي و سازو کار جوان گسل طالقان :بر پايه بررسيهاي
ريختزمينساختي
نوشته :حميد نظري* و ژان فرانسوا ريتز**

*پژوهشكده علوم زمين ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ،تهران ،ايران
**آزمايشگاه علوم زمين مونت پليه ،دانشگاه مونت پليه  ،2مونت پليه ،فرانسه
تاريخ پذيرش1387 /03 /11 :
تاريخ دريافت1386 /08 /02 :
چكيده
گسل طالقان در كرانه جنوبي دره طالقان در فاصله  50كيلومتري از تهران بزرگ قرار دارد .از اين گسل بهطور معمول بهعنوان يك گسل فشارشي با شيب بهسوي جنوب

ياد ميشود .گسل طالقان يكي از بزرگترين عوامل تهديد لرزهاي براي شهرهاي گستره تهران و كرج با جمعيتي نزديك به 12ميليون نفر است كه ميتواند عامل بسياري
از زمينلرزههاي كهن و ويرانگر چون زمينلرزه  958ميالدي با بزرگاي برآورد شده  7/7در اين ناحيه بهشمار رود .در راستاي بررسيهاي ريختزمينساخت و جنبش

جوان بر روي اين گسل ،تلفيقي از دادههاي حاصل از تصاوير ماهوارهاي ،عكسهاي هوايي و مدل رقومي زمين بهكار گرفته شد .از جمله دستاوردهاي اين پژوهش براي

نخستين بار معرفي شاخهاي جنبا از گسل طالقان است كه در گذشته در قالب گسلي ناجنبا و كهن به نقشه در آمده بود .بررسيهاي دقيق و بزرگ مقياس ميداني در راستاي

اين پاره از گسل طالقان امكان اندازهگيري جابهجايي قائم و افقي را بر روي اين گسل فراهم آورد كه نشانگر تغيير در سازوكار فشاري به برشي-كششي در راستاي اين
گسل است .نسبت جابهجايي تجمعي افقي به قائم اندازهگيري شده از ستيغي در ميانه گسل ،متناسب با سازوكار چپگرد و نرمال برابر  2/5 – 5/0است .مقادير برآورد
شده از ويژگيهاي هندسي گسل طالقان چون راستاي گسل ،شيب و زاويه افت آن در بخش خاوري برابر  60 ،105و  40درجه است كه نشانگر وجود گسلي با سازوكار
و لغزش راستالغز چپگرد و نرمال در اين بخش از البرز مركزي است.

كليد واژهها :ايران ،البرز ،گسل طالقان ،زاويه افت گسل
 .1مقدمه و خاستگاه زمينساختي
گسل طالقان در بخش جنوبي البرز مرکزي با درازايي نزديک به  70کيلومتر در دامنه

جنوبي دره طالقان و دره آزاد بر ،در فاصله  50کيلومتري تهران قرار دارد .اين گسل

از ديدگاه زمينشناسـي کالسيک در سنوزوييك (پس از ائوسن) در قالب گسلي

فشاري با شيب بهسوي جنوب و راستايي خاوري -باختري سبب جـايگيري نهشتههاي
رسوبي پرکامبرين -پالئوزوييك بر روي سنگهاي آذرآواري سنوزوييك شده

است (شكل .)1

گسل طالقان از سوي خاور به گسل مشا (بخش مرکزي) و در ادامه باختري خود به
گسل شمال قزوين نزديک ميشود .بر اساس مطالعات انجام شده در مورد هندسه و

سازوکار اين گسل ،بارها نظرات گوناگون و گاه مخالف ارائه شده است .اگرچه

) Dedual (1967و ) Meyer (1967اين گسل را گسلي رانده با شيب به سوي شمال
دانستهاند،اما) Annells et al. (1977در نقشه زمينشناسي چهارگوش قزوين -رشت

در مقياس ( )1:250000و برگه شکران()1:100000در پاره باختري و در جنوب
دره طالقان

و)Vahdati Daneshmand (1999

بخش خاوري گسل طالقان را در

از ديدگاه لرزه زمينساختي گسل طالقان عامل زمين لرزه ويرانگر

)(I =;Vll M=7.7

 958ميالدي در نظر گرفته شده است که سبب ويراني گسترده نواحي ري و طالقان
در گذشته دور شده

است );Nabavi, 1972; Mallet,1850-53; Melville,1978

;Poirier& Taher, 1980; Ambraseys & Melville, 1982; .Berberian et al., 1993

 .(Berberian & Yeats, 2001; Ambraseys,1974از ايـن رويداد بهعنوان سهمگينترين

زمينلرزه تاريخـي گستره البرز مرکزي ياد ميشود .از ديگر زمينلرزههاي نسبت داده شده
به گسل طالقان ميتوان از زمينلرزههاي  1808 ,1608 ,1428و  1966ميالدي ياد كرد

(( )Berberian et al., 1985شكل .)1
 .2ريختزمينساخت

با توجه به ويژگيهاي قابل توجه پرتگاه گسل طالقان در مقياس و انواع گوناگون

پژوهش ،امكان بررسيهاي ريختزمينساختي گستردهاي را بهرهگيري از
تصاوير هوايي( ،)1:55000تصاوير ماهوارهاي

Land sat

و مدلهاي رقومي

كرانه جنوبي دره آزادبر با همان سازوکار و شيب بهسوي جنوب نشان دادهاند .در

برگرفته از نقشهبرداري دقيق با

با شيبي بهسوي جنوب در نظر گرفتهاند .در نهايت در نقشه زمينشناسي ()1:100000

با نگاهي بر واپسين جنبشهاي کواترنري گسل طالقان فراهم ميآورد .از اين نگاه

مطالعات بعدي ) Berberian and Yeats (1999, 2001نيز اين گسل را گسلي فشاري
مرزنآباد

)(Vahdati Daneshmand & Nadim, 2001

دوباره با شيبي بهسوي شمال به نقشه درآمد.

در پاره خاوري اين گسل

GPS Kinematic

و پژوهشهاي تكميلي

ديرينهلرزهزمينساختي پيرو آن ،پردازش دوباره هندسه و سازوکار اين گسل را

بررسيهاي انجام شده به ما اجازه تفکيک گسل طالقان را به دو بخش باختري
(بخش آرميده در دامنه جنوبي دره طالقان) و خاوري (بخش آرميده در دامنه

بررسيهاي صحرايي انجام شده در سالهاي اخير که با هدف انجام پژوهشهاي

جنوبي دره آزاد بر) بدون رويکرد بر قطعهبندي گسل ميدهد .در هر دو بخش در

روي گسل طالقان صورت پذيرفت ،نشانگر صفحه گسـل با شيب بهسوي جنوب

است (شکل  bو .)2 aفرازي از تجمع جنبشهاي جوان در تمامي درازاي گسل

نوزمينساختي و سپس ديرينهلرزهزمينساختي در گستره البرز مرکـزي بويژه بر

تمامي مقياسها پهنه گسل با پرتگاه و نشانههاي آشکار زمينريختي قابل مشاهده

است که در هماهنگي کامل با گسلي با سازوکار فشاري در ميان نهشتههاي ائوسن

طالقان با سطح گسلي با شيب بهسوي جنوب شکل گرفته که نشان از عملکرد يک

سوي جنوب است.

افزون بر آرايش شبکه آبراههها ،ستيــغهاي جـابهجـا شده نيز در گــذر از

(فروديواره) در شمال و سنگنهشتههاي ژوراسيك و کهنتر از آن (فراديواره) در

مؤلفه نرمال به همراه مؤلفه غالب دارد.
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پرتگاه گسـل که گاه پهناي آن به  500متر ميرسد ،نشانگر مؤلفه غالب راستالغز

با جابهجايي چپگرد در راستاي

در حدود  40درجه به سوي خاور است .بنابراين مشخصات صفحه گسل طالقان

براي گسل طالقان است (شکل2 a,bو

 N105E 60S 40Eبا ساز وكاري چپگرد و نرمال است (شكل  .)6 bدر گزينهاي

 )échelonدر راستاي  NE-SWديده ميشود .با توجه به اين شواهد سازوکار گسل

شده (7±2متر و3 ±2متر) است .اين مقادير در ستيغي از پرتگاهي كوچك در بخش

NW-SE

3 a,bو  .)4در ميان پهنه برشي در مقياسي دقيقتر ،شواهد گسلش نرمال نردباني (en

ديگر ،نه چندان دور از مكان اندازهگيري ياد شده نيز ميزان جابهجايي اندازهگيري

طالقان بيانگر گسلشي اسـت راستالغز چپگرد با مؤلفه نرمال .از ديدگاه زماني،

خاوري مدل رقومي تهيه شده از سايت  Tal2امكان برآورد ديگري را با دقت كمتر

مؤلفه کششي سبب دگرشکلي کامل چهره پرتگاه گسل در رابطه با بلنديهاي

ويژگيهاي اندازهگيري شده را بهدست ميدهد .از اين جابهجايي ميتوان بهعنوان

تکوين خود است ) Ritz et al., 2006و ( (Nazari et al. ,2003شکل 2 b,cو .)3 d

ناحيه ياد كرد (شكل .)6 a,c

پرکامبرين -پالئوزوييك بر روي سنگهاي سنوزوييك شده است ،تندتر از بخش

 .5دستاورد

سازوکار برشي -کششي ياد شده نميتواند بسيار کهن باشد ،چرا که در اين صورت

کوهستان جنوبي آن ميشود که برايند تجمع سازوکار تراکمـي گسل در سير
شيب گسل طالقان در بخش باختري ،جايي که گسل سبب راندگي نهشتههاي

از ويژگيهاي هندسي سطح گسـل ) ،(Pitch : 8-40 ºولي كمو بيش هماهنگ با
اثرات ناشي از گسيخت و جابهجايي آخرين و يا دو زمينلرزه آخر روي داده در اين

خاوري آن است؛ جايي که عملکرد کهن گسل سبب راندگي نهشتههاي ژوراسيك

در اين نوشتار ويژگيهاي هندسي و سازوكار جوان گسل طالقان با دقتي

کرج است.گسلي با شيب بهسوي جنوب در ميان پهنهاي از گوژ سرخ رنگ با

گسل با درازاي چند ده كيلومتر ) (~70kmبا بهرهگيري از روشهاي هندسي

بر روي سنگهاي ائوسن ميشود .مشاهدات ميداني ،نشانگر ادامه اين گسل تا دره

درخور بهعنوان پهنهاي گسلي و بازمانده از گسيخت كهن ناشي از جنبش اين

نشانههايي از سطح گسل اصلي با ويـژگي هندسي )Fp=210°/30°, Fr=170°/30°( :و

در اندازهگيريهاي ريختزمينساختي ارائه شد.گسل طالقان با پهناي بيشتر در

شناخت دنباله گسل طالقان از دره کرج بهسوي خاور بسيار مشکل مينمايد ،اگر چه

مؤلفه نرمال بزرگتر در اين بخش) نسبت به بخش خاوري با شكلـي كمانگونه

صفحه فرعي گسل( Fp=130°/ 55° :شكل .)5

با توجه به مقايسه تمامي دادههاي ممکن شايد بهتر آن باشد که دنباله خاوري اين

بخش باختري (ناشي از عملكرد جابهجاييهاي تجمعي و قائم بزرگتر حاصل از
به آرامي از راستاي

ENE-WSW

به راستـاي  NW-SEتغيير مسير ميدهد .نتايج

گسـل را بر روي شاخه مرکزي گسل مشا جست.

بهدست آمده از پژوهش ريختزمينساختي پيش روي ،امكان برآوردي دقيق از

 .3برآورد ميزان دگرشکلي برشي-کششيتجمعي در مقياس کوچک

انجام شده در بخش مياني گسل با عنوان گسلي جنبا و سازو كار چپگرد با مؤلفه

برشهاي توپوگرافي رسم شده بر روي مدل رقومي حاصل از رقوميسازي

نقشههاي توپوگرافي  1/50.000و دادههاي

SRTM

امکان برآورد ميزان

جابهجايي قائم و افقي را بر گذر از پهنه گسل فراهم ميآورد .بر اين اساس
براي نمونه در ميانه گسل بيشينه جابهجايي قائم و افقي چپبر اندازهگيري شده

بر روي ستيغي ) (crestعمود بر راستاي صفحه گسل برابر با  80± 40متر و50

 250±متر است .اگر چه براساس نبود دادهاي دقيق از آهنگ فرسايش در گستره

هندسه و سازوكار جوان ( )N105º 60ºS 40ºEگسل طالقان را با اندازهگيريهاي

نرمال فراهم آورد (شكل .)7
 .6سپاسگزاري

به اين وسيله از سازمان زمينشناسي كشور و آزمايشگاه علوم زمين مونت پليه به
سبب همكاري و مساعدت بيدريغ در طي انجام اين پژوهش قدرداني ميشود.

مورد مطالعه هميشه امکان محاسبه عددي کمتر از ميزان واقعي بويژه در برآورد

جابهجايي افقي ميرود.

 .4برآورد ميزان دگرشکلي برشي-کششي و سازوکار گسل در مقياس
بزرگ

براساس مقادير اندازهگيري شده (جابهجايي افقي و قائم) از برشهاي بسيار دقيق

توپوگرافي عمود بر راستاي صفحه گسل ،حاصل از بهکارگيري ( )GPS RTKدر
پهنه گسل ،امکان محاسبه هندسه (شيب و سوي شيب صفحه گسيخت) و سازوکار

گسلش در طول گسل طالقان فراهم آمد .براي اين كار ،در ناحيه موسوم به

Tal2

مقادير جابهجايي افقي و قائم در گذر يک خط تقسيم آب در دو سوي صفحه
گسل با جنبش راستالغز چپبر و جابهجايي قائم ناشي از مؤلفه نرمال اندازهگيري

شد (شکل .)6 a

راستاي تقريبي و شيب سطح گسلش با توجه به راستاي خط اثر صفحه گسل بر

روي نقشه توپوگرافي و مدل رقومي برابر با  N 105º Eو شيب

59º S

برآورد

ميشود .در همين مكان ،مقدار جابهجايي افقي و قائم براساس ستيغ جابهجا شده از

عملكرد گسل طالقان برابر  13±1متر و  9 ±1متر است .براساس مقادير محاسبه شده

براي راستا ،شيب و مقادير جابهجاييهاي افقي و قائم و بهكارگيري روش و روابط

هندسي ( )Nazari, 2006در محاسبه ميزان زاويه افت بر روي سطح گسل (،)Pitch
174

شكل  -1نقشه لرزهزمينساخت البرز مركزي شامل گسلهاي فعال

(خطوط سرخ رنگ) به نقل ازNazari (2006); Nazari et al. (2005( :

و سازوكار كانوني لرزههاي دستگاهي به نقل از:

(Mackenzie et al.(1972); Jackson et al.(2002); Tatar et al.(2006

پهنههاي لرزهاي (خطوط سفيد رنگ) و زمينلرزههاي تاريخي به نقل از :
(Berberian and Yeats (2001) and Nazari et al. (2005

نوشته :حميد نظري و ژان فرانسوا ريتز

شكل  )a - 2نقشه دقيق از گسل طالقان بر اساس عكسهاي هوايي 1:55000به همراه موقعيت ديگر تصاوير بر روي آن.

شكل  )b - 2مدل رقومي شده از نقشه 1:50000توپوگرافي آسارا كه موقعيت و

پرتگاه گسل طالقان را در دامنه جنوبي دره آزاد بر نشان ميدهد؛ چهارچوب سياه
نيز نمايشگر گستره انجام مطالعات بزرگ مقياس با ( GPS RTKشكل )6است.

شكل  - 3چشماندازي بر پرتگاه طالقان )a ,b :در بخش باختري نشانگر پهناي پهنه
گسل aجابهجايي ناشي از عملكرد مؤلفه نرمال ،b

 cو )dدر بخش خاوري گسل از نماي پرتگاه جوان گسل طالقان در ميان نهشتههاي
ائوسن در فرو ديواره و ژوراسيك در فراديواره صفحه گسل.

شكل ) a - 5نمايي از رخنمون صفحه گسل طالقان در ميان گوژ سرخ رنگ در
گذر از دره رودخانه كرج ( نگاه بهسوي باختر  -شمال باختر)) b ،آيينه گســل

شكل  - 4پهنه گسل طالقان بر روي عكس هوايي  1:55000و نقشه همسان رسم
شده از ويژگيهاي پرتگاه گسل

نشان داده شده با چهارچوب سفيد رنگ و ) cمشخصات صفحه گسل بر روي
استريونت نشانگر سازوكار چپگرد و نرمال گسل طالقان.
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به همراه تفسير ارائه شده از سازوكار

GPS RTK

.گسل طالقان

 بعدي حاصل از3  نمودار-7

، GPS RTK

 بعدي از مدل رقومي شده از پرتگاه گسل طالقان بهوسيله3  )نماييa - 6

،  ) نقشه توپوگرافي استخراج شده از مدل رقومي كه در آن خط اثر گسل با رنگ سرخb
 و ستيغ جابهجا شده با رنگ زرد به نمايش در،راستاي تقريبي گسل با رنگ بنفش
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