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  :چکیده

چاي و  آبریز گمانابهاي  تبریز در حریم گسل فعال قرار دارد که این گسل از بخش انتهایی حوضه شهر

هاي  با استفاده از شاخصبا توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش  کند. در شمال شهر نیز عبور می چاي ورکش

در تلفات انسانی برآورد و گسل تبریز  اییز لرزهتوان و   فعالیت ارزیابیبه  GISو  دور از  سنجش تکنیکژئومورفیک، 

  ي  ، انحراف رودخانهپرتگاه گسل شواهد ،اي هاي ماهواره تفسیر بصري دادهنتایج با توجه به  .پردازد می تبریز شهر

فعالیت آن  بیانگردر امتداد گسل تبریز رخنمون یافته است که  شکل عدسی  ي  و پدیده فشاريهاي  چاي، پشته آجی

، تقارن توپوگرافی 2/23و  7/39عدم تقارن حوضه ، 8/1و  2/2 نسبت شکل حوضههاي  شاخصمقادیر کمی . است

سینوسی رودخانه  ،93/0و  4/1ان ستهکو ي  ، سینوسی جبهه39/0و  28/0انتگرال هیپسومتري ، 59/0و  36/0معکوس 

آبریز هاي  حوضهبراي  ترتیب  به 318و  1202 گرادیان طولی رود، 2/1و  08/1پهناي کف دره به ارتفاع دره ، 3/1و  1/1

آبریز هاي  ، حوضه)Iat( ارزیابی نسبی تکتونیک فعالشاخص  بر اساس آمد. دست  بهچاي  چاي و ورکش گماناب

نتایج . ندستهداراي حرکات تکتونیکی زیاد  5/1و  6/1با مقادیر عددي  ترتیب  به چاي چاي و ورکش گماناب

از حرکات  چاي چاي و ورکش آبریز گمانابهاي  حوضهمورفولوژي ، حاکی از تأثیرپذیري مورد بررسیهاي  شاخص

 .ریشتر را دارد 6باالي هاي  گسل تبریز توانایی ایجاد زلزله، زایی بر اساس نتایج توان لرزه .گسل تبریز است تکتونیکی

 3/7درصد در سناریوي  67ریشتر و حدود  6/6شناسی شهر تبریز در سناریوي  درصد سازندهاي زمین 55حدود 

پذیر، شرایط  قرارگیري بخش اعظمی از شهر تبریز بر روي سازندهاي آسیب پذیري متوسط به باال دارند. ریشتر، آسیب

بر اساس نتایج مدل کوبرن و به تبعیت از تحلیل زله فراهم ساخته است. بسیار مساعدي را براي تشدید امواج زل

گردد.  گونه امدادرسانی شدیدترین تلفات انسانی را موجب می ها، وقوع زلزله در شب بدون هیچ پذیري ساختمان آسیب

 16نفر ( 264139 ریشتر به ترتیب 3/7و  7، 6/6ي هاین تعداد تقریبی تلفات انسانی در سناریوبیشتردر این حالت، 

هاي با مصالح خشتی نسبت به  درصد) برآورد شد. ساختمان 21نفر ( 344689درصد) و  20نفر ( 327266درصد)، 

لحاظ تعداد  هاي بعدي به  ترتیب در رتبه  به یو چوب فلزي، هاي آجري  ین تلفات، ساختمانبیشترها  انسایر ساختم

   .تلفات انسانی قرار دارند
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 !Error  ..........................  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه معکوس یتوپوگراف تقارن شاخص ریمقاد 4-4  جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ......................يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه یکوهستان  ي جبهه ینوسیس شاخص ریمقاد 5-4  جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .........................  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه یاصل  ي رودخانه ینوسیس شاخص ریمقاد 6-4  جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .................يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه ارتفاع به دره کف يپهنا نسبت شاخص ریمقاد 7-4  جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notيچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه رود یطول انیگراد شاخص ریمقاد 8-4  جدول

defined.  

 Error! Bookmark  ...  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه فعال یکیتکتون ینسب شاخص ریمقاد 9-4  جدول

not defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ................................   شتریر به زیتبر گسل ییزا لرزه توان حداکثر 10-4  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...  یمرکال به زلزله کانون در زیتبر گسل ییزا لرزه شدت حداکثر 11-4  جدول

)سندگانینو: منبع( زلزله مختلف يوهایسنار در زیتبر شهر یشناس نیزم يسازندها يریپذ بیآس درصد 12-4  جدول

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   گسل از فاصله اساس بر يریپذ بیآس 13-4  جدول
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  .Error! Bookmark not defined  ..............................  یساختمان مصالح نوع اساس بر يریپذ بیآس 18-4  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  یاراض يکاربر قطعات مساحت اساس بر يریپذ بیآس 19-4  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   یاراض يکاربر نوع اساس بر يریپذ بیآس 20-4  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  یساختمان طبقات تعداد اساس بر يریپذ بیآس 21-4  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........  زلزله خطر برابر در زیتبر شهر يریپذ بیآس يارهایمع وزن 22-4  جدول

 Error! Bookmark not  ...  زلزله مختلف يوهایسنار در زیتبر شهر يها ساختمان يریپذ بیآس درصد 23-4  جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............  زیتبر گسل ییزا لرزه اثر در نیزم شتاب حداکثر ریمقاد 24-4  جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   زیتبر شهر يها ساختمان يآمار اطالعات 25-4  جدول

 Error! Bookmark not  .....زلزله مختلف يها شتاب در زیتبر شهر يها ساختمان يریپذ بیآس درصد 26-4  جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  شتریر 6/6 يویسنار در زیتبر شهر یانسان تلفات یبیتقر تعداد 27-4  جدول

.Error! Bookmark not defined  شتریر 3/7 يویسنار در زیتبر شهر یانسان تلفات یبیتقر تعداد 29-4  جدول
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  اشکالفهرست 

  صفحه                                                                 عنوان 

  .Error! Bookmark not defined  ............................  حوضه شکل شاخص ياجزا يریگ اندازه ي نحوه 1-2  شکل

 Error! Bookmark not  .........  آن به مربوط يپسومتریه یمنحن و یفرض زیآبر ي حوضه کی از یطرح 2-2  شکل

defined.  

 !Error  ........................  ریپ. پ بالغ،. ب جوان،. الف مختلف، يها حوضه در يپسومتریه يها یمنحن ي سهیمقا 3-2  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ................  حوضه تقارن عدم شاخص ي محاسبه یچگونگ و یشیفرا حرکات از متأثر یزهکش ي حوضه 4-2  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .......   معکوس یتوپوگراف تقارن شاخص ي محاسبه جهت الزم يپارامترها و یفرض زیآبر ي حوضه کی 5-2  شکل

Bookmark not defined.  

 کوهستان ي جبهه ینوسیس شاخص نییتع جهت یفرض یکوهستان ي جبهه کی از یمقطع 6-2  شکل

.............................Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................  دره ارتفاع به دره کف يپهنا نسبت ي محاسبه ي نحوه 7-2  شکل

رود یطول انیگراد شاخص ي محاسبه جهت الزم يپارامترها و یفرض ي رودخانه کی ریمس طول از یمقطع 8-2  شکل

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  رودخانه خم و  چیپ شاخص يریگ اندازه ي نحوه 9-2  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   نیزم جنس و زلزله امواج ارتباط 10-2  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   رانیا در زلزله تلفات نسبت 11-2  شکل

 Error! Bookmark not  .........  هنگام شب به روزهنگام مختلف يها شدت در زلزله تلفات تعداد نسبت 12-2  شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ................  منجیل ي زلزله در مسکونی هاي ساختمان به وارده خسارت نسبت 13-2  شکل

defined.  

 !Error  ................  نیزم سطح مختلف يها شتاب در ها ساختمان مختلف يها ستمیس به وارده خسارت نسبت 14-2  شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................   مطالعه مورد ي منطقه ییایجغراف تیموقع 1-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  آباد بستان تا انیصوف نیب ي فاصله در زیتبر گسل یمکان تیموقع 2-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   تبریز شهر ي محدوده شناسی چینه ستون 3-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   زیتبر شهر یشناس نیزم ي نقشه 4-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...  يچا یآج ي رودخانه ي وارهید در مارن و سنگ ماسه واحد تناوب 5-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   تبریز شهر داخل در باغمیشه سازند رخنمون 6-3  شکل
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 Error! Bookmark  زیتبر جنوب در رخنمون دار یماه يها هیال و يا اچهیدر روشن و رهیت رسوبات تناوب 7-3  شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................  آن ضخامت کم مقطع در پلیوکواترنر کنگلومراي 8-3  شکل

 Error! Bookmark not  ..................  يچا یآج ي رودخانه ي وارهید در جوان یآبرفت يها پادگانه از یینما 9-3  شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  يچا یآج ي رودخانه بستر یآبرفت مواد از یینما 10-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   پژوهش ندیفرا نمودار 11-3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   یرنگ ریتصو يرو بر زیتبر گسل شواهد 1-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................  یشناس نیزم ي نقشه يرو بر زیتبر گسل شواهد 2-4  شکل

 !Error  ......   آن مجاورت در گسل پرتگاه و يچا یآج ي رودخانه انحراف) ب( ز،یتبر شرق شمال در گسل پرتگاه 3-4  شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................  يفشار يها پشته) ب( شکل، یعدس ي دهیپد) الف( 4-4  شکل

 !Error  يچا یآج ي رودخانه بستر یسنگ زد برون) ب( ، يچا یآج ي رودخانه بستر يا رودخانه يها تراس) الف( 5-4  شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ......   يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه شکل شاخص یابیارز  ي نقشه 6-4  شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  يچا ورکش ي  حوضه) ب( و يچا گماناب  ي حوضه) الف( ،يپسومتریه یمنحن 7-4  شکل

defined.  

 Error! Bookmark notيچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه تقارن عدم شاخص یابیارز  ي نقشه 8-4  شکل

defined.  

 !Error  ............  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه معکوس یتوپوگراف تقارن شاخص یابیارز ي  نقشه 9-4  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ....  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه یکوهستان  ي جبهه ینوسیس شاخص یابیارز  ي نقشه 10- 4  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .........  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه یاصل  ي رودخانه ینوسیس شاخص یابیارز ي  نقشه 11-4  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  يچا ورکش و يچا گماناب زیآبر يها حوضه ارتفاع به دره کف يپهنا نسبت شاخص یابیارز  ي نقشه 12-4  شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorيچا ورکش  ي حوضه) ب( ،يچا گماناب ي  حوضه) الف( شکل، V يها دره از يا نمونه یعرض لیپروف 13-4  شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ..............  يچا گماناب زیآبر ي حوضه دست نییپا یکیتکتون ي دره از يا نمونه 14-4  شکل

defined.  

 !Errorیابی درون روش  به يچا ورکش و يچا ناب گما زیآبر يها حوضه رود یطول انیگراد يبند پهنه  ي نقشه 15-4  شکل

Bookmark not defined.  
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 Error! Bookmark not  ...............  دست نییپا در يچا گماناب زیآبر ي  حوضه ي  رودخانه یطول لیپروف 16-4  شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........  يچا گماناب ي حوضه دست نییپا در يا رودخانه يها تراس 17-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   زیتبر گسل از فاصله ي نقشه 18-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........  زیتبر شهر در زیتبر گسل ییزا لرزه شدت حداکثر ي نقشه 19-4  شکل

شتریر 3/7 و 7 ،6/6 يویسنار سه در گسل از فاصله به نسبت زیتبر گسل ییزا لرزه شدت راتییتغ نمودار 20-4  شکل
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 !Error  ..  شتریر 3/7) ب ،6/6) الف يوهایسنار در زیتبر شهر یشناس نیزم يسازندها يریپذ بیآس ي نقشه 22-4  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ........................  زیتبر گسل میحر در ریپذ بیآس يسازندها يرو بر شهیباغم شهرك و عصریول مناطق 23-4  شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   زیتبر گسل از فاصله ي نقشه 24-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   زیتبر شهر یشناس نیزم يسازندها ي نقشه 25-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   زیتبر شهر بیش ي نقشه 26-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   زیتبر شهر تیجمع تراکم ي نقشه 27-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   زیتبر شهر یساختمان تراکم ي نقشه 28-4  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... زیتبر شهر یساختمان مصالح نوع ي نقشه 29-4  شکل
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 Error! Bookmark not  ..................  زلزله خطر برابر در زیتبر شهر يریپذ بیآس ییفضا عیتوز ي نقشه 33-4  شکل

defined.  

 !Error  ..........................  زیتبر گسل میحر در زیتبر شهر ي شهیباغم شهرك و عصریول مناطق يساز برج رواج 34-4  شکل

Bookmark not defined.  

شتریر 3/7) پ ،7) ب ،6/6) الف يوهایسنار در زیتبر شهر يها ساختمان يریپذ بیآس ییفضا عیتوز ي نقشه 35-4  شکل

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

  شتریر 3/7 و 7 ،6/6 يویسنار سه در یساختمان مصالح نوع کیتفک به زیتبر شهر یانسان تلفات درصد نمودار 36-4  شکل

.Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   یامدادرسان بدون و هنگام شب
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  فهرست عالئم اختصاري
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  بیان مسأله 1-1

باشد  زمین در مدت کوتاه میي  علت آزادشدن مقدار زیادي انرژي در پوسته  ي انتشار امواج در زمین به زلزله پدیده

تواند  صفحات نسبت به یکدیگر و یا ایجاد شکستگی جدید در یک منطقه می اییجابج). 2: 1391و همکاران،  لطفی(

ي  مقابله با این پدیده قدرت تخریب متغیري برخوردار است. از ،شدهکند که بسته به میزان انرژي آزاداي ایجاد  زلزله

اندازها و تعیین نرخ فرایندهاي  ها، تکامل چشم ي الگوي دگرشکلی ک فعال شامل مطالعه، به شناخت تکتونیطبیعی

  ). 133: 1393ها سال بستگی دارد (یزدانفر،  تکتونیکی در طول میلیون

شود  هاي مورفوژنز می منجر به بروز تغییرات در توپوگرافی و تغییر رفتار سیستم تکتونیکیهاي  هرگونه فعالیت

 تکتونیکیهاي  فعالیت کردن مشخصتوان از آن براي  هایی که می یکی از مفیدترین روش). 50: 1393برنگ، (عابدینی و ش

به مقدار زیادي تحت تأثیر تکتونیک فعال قرار  اي انههاي رودخ سیستم .است ژئومورفیکهاي  استفاده نمود، شاخص

توان میزان و  می ها آنبا استفاده از  ،نتیجه درند. ستهاي حساس  و تغییر شکل سطحی ناحیه خوردگی گسلگیرند و به  می

هاي ژئومورفیک در ارزیابی  شاخص). 2: 1391هاي تکتونیکی اخیر را تعیین نمود (عزتی و همکاران،  خصوصیات فعالیت

بسیار به تغییرات محیطی  اي انههاي رودخ شوند، زیرا حوضه طور وسیعی استفاده می  هاي زهکشی به شبکه تکتونیکاثرات 

ي  کند تا تحلیل درستی از وضعیت شبکه هاي مذکور، این امکان را فراهم می از شاخص زمان همي  استفاده .اند حساس

: 2013و همکاران،  1(زهانگدر یک منطقه داشته باشیم  تکتونیکیهاي  فعالیت بر اثران ستهي کو زهکشی و تغییرات جبهه

54( .  

هاي  تواند اطالعات مفیدي از چگونگی فعالیت مرتبط بوده و می زندگی انسان کامالًمطالعات مورفوتکتونیکی با محیط 

اغلب ). 99: 1392ریزان قرار دهد (رجبی و سلیمانی،  ها در اختیار برنامه آن و تعیین میزان خطر در رابطه با این فعالیت

گیري مناطق  شکل .اند یافته  توسعههاي گسلی  ها در این است که الگوهاي شهري روي پهنه  زلزلهبار ناشی از  آثار زیان

  بهي انسانی  ، فاجعهزلزلهوقوع  بر اثري انسانی در حریم گسل موجب شده است تا  هاي نسنجیده شهري همراه با دخالت

زایی و تلفات ناشی از آن امري  لرزه توانناپذیر است، اما ارزیابی   اجتناب زلزله رخدادجلوگیري از  هر چند .آید وجود

اي را ایفا  نقش برجسته GISو  دور از  سنجش تکنیک. در این میان )635: 2013و همکاران،  2(آلوكضروري است 

اي  هاي خطرپذیري لرزه هاي محاسباتی و تولید نقشه سازي مدل ي پیاده اي بر پایه مدیریت ریسک لرزه چراکهکند،  می

  ). 1: 2008پذیر است (منصوري،  امکان

آمیز  ي فاجعه ولی گسترش شهر در یک منطقه بست فضاي توپوگرافی مناسب و هموار است. امروزه شهر تبریز در بن

ریسک دارد.  ي پر ریشتري، حکایت از منطقه 7/7هاي متعدد و حتی  گیرد. زلزله نگري صورت می بدون آینده

                                                
 

1.  Zhang 
2. Alok 



 

 

هاي  ي شمالی شهر تبریز، یکی از بارزترین شاخصه عنوان یک سیستم گسلی فعال در محدوده  گسل تبریز به

شماري در طول تاریخ بوده و بار دیگر با  هاي ویرانگر بی گسل تبریز منشأ زلزلهباشد.  ي این شهر می آمیز در توسعه مخاطره

ي شهر تبریز فاصله داشت،  که زمانی با محدودهتواند شهر را به ویرانه تبدیل کند. این گسل  فعالیت مجدد خود می

هاي در حال احداث در شمال شهر تبریز عبور  سازي بر روي حریم آن، از میان شهرك اکنون بر اثر گسترش شهرك هم

چه در  کند. چنان بینی می هاي آتی پیش ي انسانی در شهر تبریز را در سال کند. وجود چنین شرایطی وقوع یک فاجعه می

: 1392بینی شده است (قنبري،  ي شهر تبریز پیش هزار نفر تلفات انسانی براي زلزله 426 ،حداکثري شرایط

23.(  

  سؤاالت پژوهش 1-2

  :گویی به سؤاالت زیر است دنبال پاسخ  پژوهش به، این توجه به ماهیت موضوعبا 

 ؟استمؤثر گسل تبریز و تشدید مخاطرات زایی  شناسی شهر تبریز بر توان لرزه سازندهاي زمین نوع آیا  

  ؟استمؤثر زایی گسل تبریز  لرزه ناشی ازتلفات انسانی تشدید بر شهر تبریز نوع مصالح ساختمانی آیا 

  فرضیات پژوهش 1-3

  مورد آزمون قرار گیرد: هاي زیر فرضیهشود صحت  سعی میالذکر  فوق با توجه به سؤاالت ،در این پژوهش

 است.مؤثر گسل تبریز و تشدید مخاطرات زایی  شناسی شهر تبریز بر توان لرزه سازندهاي زمین نوعرسد  به نظر می  

 استمؤثر زایی گسل تبریز  لرزه ناشی ازتلفات انسانی تشدید بر  رسد نوع مصالح ساختمانی شهر تبریز به نظر می. 

  ضرورت پژوهش 4- 1

فیزیکی نامناسب، عدم  ي ، توسعهگزینی مکاننوع  جمله ازد متعد دالیل  بهشهرهاي امروزي در نقاط مختلف دنیا 

و انسانی  طبیعیشرایط   شناخترعایت استانداردهاي الزم همواره در معرض خطرات ناشی از بالیاي طبیعی قرار دارند. 

هاي شهري در سطح محیط پراکنده شده است، ضرورت روزافزون یافته است.  گاه به شکل سکونت بیشترحاکم بر محیط که 

بندي  با توجه به اطالعات موجود، تبریز تنها شهر کشور است که از نظر خطر زلزله در موقعیتی قرار دارد که در تقسیم

دلیل وقوع  نماید، به  شهر تبریز عبور می هاي خطر، جزء مناطق با خطر نسبی باالست. گسل تبریز که از شمال  پهنه

هاي  اي ایران است. تاکنون زلزله ي زلزله شده  هاي شناخته هاي متعدد تاریخی و دوازده بار تخریب کامل شهر از گسل زلزله

 ها  داد زلزلهاند. فراوانی تع تأمل  اند که از نظر بزرگی قابل وقوع پیوسته  سهمگین بسیاري در ارتباط با جنبش گسل تبریز به

هاي مخرب نگردیده است، اما  در قرن حاضر این شهر دچار زلزله هر چندهاي این منطقه است.  در واحد زمان از ویژگی

تبریز   حاشیه و در بعضی جاها روي گسلتبریز در  شهر که جا از آني نزدیک از انتظار دور داشت.  نباید وقوع آن را در آینده

  شود. خوبی احساس می  به ضرورت پژوهشرو  این گذارد، از جا می  سنگینی بهتلفات آن  هاي و حرکت  گرفته  شکل

  اهداف پژوهش 5- 1

وجود چنین کند.  معرفی می زلزلهخطر  نظر ازترین شهر  عنوان خطرناك  تبریز را به شهر، مجاورت با گسل تبریز

اهداف کند. با توجه به اهمیت موضوع،  بینی می هاي آتی پیش تبریز را در سال شهري انسانی در  شرایطی، وقوع یک فاجعه

  باشد: شرح زیر می  اساسی این پژوهش به
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 یز.زایی گسل تبر ارزیابی فعالیت و توان لرزه  

 برابر خطر زلزلهدر  شهر تبریزپذیري  ارزیابی آسیب.   

  زلزله در سناریوهاي مختلف شهر تبریز تلفات انسانیبرآورد.  

 پیشینه 1-6

ي محکمی براي فرایند  پشتوانه مثابه  بهاندك، اما مؤثر و قابل استناد  هر چندوجود منابع و سوابق پژوهشی 

  انجامهاي گوناگون  هاي متعددي در ارتباط با ماهیت موضوع در قالب پژوهش تحلیل حال  به تا. استهاي جدید  پژوهش

  است: گرفته

  خارجی ي پیشینه 1- 6- 1

در  GISو  دور از  سنجش   را با تکنیک ژئومورفولوژيهاي  هاي گسلی و ویژگی ) سیستم2005( 2و توفکسی 1آکمان

ها  گیري شده است که این داده نتیجه ،هاي موجود ترکیه تعیین نمودند. با ساخت تصویر برجسته با داده شرقی جنوببخش 

  باشند. ابزارهاي بسیار مفیدي می ،هاي گسلی منطقه سیستم ژئومورفولوژيهاي  در تفسیر ویژگی

انی ستهکو ي بخشی از محدوده شرق شمالتکتونیکی  ي نقشه ي ه) به شناسایی و تهی2005( 3مکارانگوپتا و ه

هاي  در ارزیابی فعالیت GISو  دور از  سنجش  ت باالي تکنیکي قابلی دهنده نشان ،پرداختند. نتایج این پژوهش 4آراوالی

 .استتکتونیکی منطقه 

ي جنوب استان کرمان بررسی نمودند. ها گسلها و  شکستگی ي را در مطالعه دور از  سنجش) نقش 2006( 5والکر

ي فعال در ها گسلشناسایی  و براي کسب اطالعات دور از  سنجشي ها هاي این پژوهش نشان داده است که داده یافته

  باشند. ابزار بسیار مناسبی می ،وسیع با دگردیسی باال ي منطقه

در  دور از  سنجششده با استفاده از تصاویر ابجهاي جا ) به بررسی نئوتکتونیکی رودخانه2007( 6آریامنش و همکاران

تکتونیکی بسیار فعال بوده  نظر از مطالعه موردي  که منطقهطبس از شرق ایران پرداختند. نتایج نشان داده است  ي منطقه

  تکتونیک فعال منطقه کاربرد وسیعی دارند. ي در مطالعه دور از  سنجشهاي  ، دادهچنین همو 

 ي منطقهدر  ASTER ي دریافتی سنجنده DEMهاي  ت تحلیل مورفوتکتونیکی از داده) صح2008( 7آتا و همکاران

و  ASTERاي  رویکرد رقومی این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوارهرا ارزیابی نمودند.  8دید -دریاي جوردان دیسیدگر

را در تحلیل مورفومتري فعالیت  اعتمادي  قابلتوانایی تولید نتایج  ،Vfو  Smf هاي آن همراه با شاخص DEMقدرت تفکیک 

  تکتونیکی دارد.

                                                
 

1. Akman 
2. Tufekci 
3. Gupta & et al 
4. Arvalli 
5. Walker 
6. Aryamanesh & et al 
7. Ata & et al 
8. Jordan-Dead 
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در ترکیه را ارزیابی نمودند. نتایج نشان  2ینیکاجا ي هاي مورفوتکتونیکی منطقه ) ویژگی2008( 1سارپ و همکاران

هاي تکتونیکی منطقه  در ارزیابی فعالیت GISو  دور از  سنجشهاي پردازشی  هاي ژئومورفیک، تکنیک داده است که شاخص

  باشند. ابزاري کارآمد می

را ارزیابی نمودند. نتایج نشان داده است  4نواداسیرا شرقی جنوب) تکتونیک فعال نسبی 2008( 3هامدونی و همکاران

  هاي ژئومورفیک ابزار مفیدي براي تحلیل اثرات تکتونیک ، شاخصچنین همو  است فعال نیمهتکتونیکی  نظر ازکه منطقه 

  .اند فعال

آبخیز جاجرود  ي هاي ژئودینامیک در حوضه هاي ژئومورفیک با داده ت شاخص) صح2008( 5رامشت و همکاران

هاي نئوتکتونیکی  هاي ژئومورفیک در ارزیابی فعالیت تهران را ارزیابی نمودند. نتایج نشان داده است که شاخص قشر شمال

  به ،اند هاي تکتونیکی آرام یا سریعی را تجربه نموده اي که فعالیت ها نواحی با استفاده از این شاخص رو این از .بسیار مفیدند

  گیرند. راحتی مورد ارزیابی قرار می

برآورد نمودند. این  GIS تکنیکزایی گسل را با  ناشی از لرزهتهران  شهر) تلفات انسانی 2008منصوري و همکاران (

. این متدولوژي داراي چهار داده استارائه ي و توزیع فضایی تلفات انسانی ساز در مدل را GIS بر اساسمتدولوژي  ،پژوهش

هاي شهر در سنرایوهاي زلزله با  پذیري ساختمان عنوان ورودي، ارزیابی آسیب  زایی به ي لرزه ي مخاطره : فرضیهمرحله است

  .GISي خروجی نتایج با  ارائه نهایت در، برآورد تلفات انسانی و هاي مختلف شدت

هاي  نتایج شاخصرا بررسی نمودند.  مورفوتکتونیکی) تکتونیک فعال بینالود با تأکید بر 2009( 6شفیعی و همکاران

در الگوي زهکشی  ها گسلها داللت بر تکتونیک فعال در منطقه بوده و  افکنه زهکشی و مخروط ي ژئومورفیک، آنالیز شبکه

  کنند. نقش کلیدي را ایفا می

ارزیابی  GISو  دور از  سنجش تکنیکرا با  سلیمان مسجدي  زایی منطقه ي لرزه ) مخاطره2010صفري و همکاران (

 .استریشتر  05/7و  23/6ي فعال با حداکثر بزرگی بین ها گسلزایی  توان لرزه بیانگرنمودند. نتایج 

را  8انی ماالیزیاستهشناسی در نواحی کو در شناسایی عوارض زمین دور از  سنجش) کاربرد 2010( 7ماناپ و همکاران

هاي هوایی و تصاویر  از عکس هایی نظیر گسل با استفاده هاي این پژوهش نشان داده است که پدیده یافته .بررسی نمودند

  .است تفکیک  قابل) DEM( لندست و مدل رقومی ارتفاع ي ماهواره

هاي ژئومورفیک  را با استفاده از شاخصي سروستان در بخش زاگرس مرکزي  منطقه) 2010( 9و همکاران بزرگی ده

و با فعالیت پایین  فعال نیمهفعال، فعال،  بسیار صورت  هب تکتونیکیهاي  فعالیت لحاظ  بهرا  منطقهمطالعه نموده و این 

  اند. بندي نموده طبقه

  

                                                
 

1. Sarp & et al 
2. Yenicanga 
3. Hamdouni & et al 
4. Sirra Nevada 
5. Ramesht & et al 
6. Shafiee & et al 
7. Manap & et al 
8. Malayzia 

9. Dehbozorgi & et al 
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Abstract 

Tabriz City is located in the privacy of Tabriz active fault that this fault of the lower 

part of the Gmanabchay and Vrkshchay watershed is crossing in the north of the city, also. 

Given the importance of this issue, this research is trying to use the geomorphic indicators, 

remote sensing and GIS techniques to assessment activity and can cause seismic Tabriz 

fault and the estimatied death toll in the City of Tabriz. According to the results of visual 

interpretation of satellite data and field observations, evidence of fault in the Northeast 

Bluff, River diversion Ajichai, the pressure and the phenomenon of lens-shaped ridges is 

exposed along the fault of Tabriz in the northwest region, which represents activity. As a 

result, Drainage Basin Shape Ratio (2.2 and 1.8), Basin Asymmetry (39.7 and 23.2), 

Topographic Inversion Asymmetry (0.36 and 0.59), Hypsometric Integral (0.28 and 0.39), 

Sinusoidal Mountain Front (1.4 and 0.93), River Sinus (1.1 and 1.3), Valley Floor Width to 

Valley Height (1.08 and 1.2), Longitudinal Gradient is 1,202 and 318 respectively for 

Gmanabchay and Vrkshchay watershed respectively. Based of Relative Active Tectonics 

Index, Gmanabchay and Vrkshchay watershed with values (1.6 and 1.5) respectively has 

high tectonic movements. Results indices show Gmanabchay and Vrkshchay watershed 

morphology influence of Tabriz fault tectonic movements. Based on the results of seismic 

empirical models, Tabriz fault is the ability to create earthquakes above 6 on the Richter 

scale. Dangerous fault zones in Tabriz were not achieved in the current circumstances is 

not considered The issue with regard to young alluvial land and lack of full strength area 

can exacerbate the damage caused by the earthquake. Based on the results of Coburn  

model and to follow vulnerability analysis buildings, earthquake relief at night without 

cause severe human casualties. In this case, the largest number of casualties in the first 

scenario of approximately 264139 people (16 percent), the second scenario 327266 (20%) 

and the third scenario of 344689 people (21%) were estimated. Most casualties compared 

to other building materials brick buildings, buildings of brick, metal and wood, 

respectively, are in the next rank in terms of human casualties.  

Keywords: Can Cause Seismic, Casualties, Gmanabchay, Tabriz Fault, Vrkshchay.  
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