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  چکیده
 گره گسلی روندهاي و فعالیت سازوکار، از آگاهی با لرزه زمین خطر برآورد
 خود در را يا مالحظه قابل جمعیت که تهران شهر سریع رشد با است. خورده
 روندهاي همه رندهیبرگ در که است الزم نوینی مطالعات انجام داده، جاي

 عوارض دلیل به باختري – خاوري گسلی روندهاي باشد. ممکن فعال گسلی
 شناسایی قابل )1955( هوایی يها عکس روي بر یراحت به آنها از مانده يجا به

 یک عنوان به باختري شمال راستاي با گسلی روندهاي پژوهش، این در هستند.
 اند. شده بررسی اي لرزه رویداد یک هنگام در احتمالی گسلی ي چشمه
 هاي شاخص که دادند نشان مونرخن 13 در گسلی صفحه 56 گیري اندازه

 (پالیستوسن یخچالی هاي نهشته در باختري شمال روندهاي مورفولوژیکی
 با کیلومتر 5/6 تا 6/2 میان درازاهاي با جوان پالیستوسن هاي نهشته میانی)
 تنش جهت با روندها این فشاري سازوکار هستند. پیگیري قابل اي، پله آرایش
 شده، یاد روندهاي است. همخوان ضر)حا عهد تنش (جهت خاوري شمال
 کششی صورت به پیشین الیستوسنپ زمان در که هستند قدیمی هایی گسله
  اند. کرده سازيکار

 فعـال،  هـاي  گسـله  ،2اي لرزه چشمه ،1ها گسله بازکاري :کلیديکلمات 
   3دیرینه تنش باختري، شمال روندهاي

  

  مقدمه -1
 گرفته صورت متفاوتی کارهاي تهران آبرفتی سازندهاي در

 تقسیم دوره چند به توانمی را تهران در مطالعات يپیشینه .است

 سال در ایران و تهران هاي عکس اولین تهیه از پس دوران -1 :کرد

 و ییشناسا به معطوف شناسی زمین مطالعات دوران این در .1334
 تهران هاي آبرفت نقشه اولین و بود تهران هاي آبرفت جداسازي

 پدرامی کارهاي باید  مطالعات از دسته همین در .]3-1[ شد تهیه

 براي سنی پیشنهاد و تر دقیق هاي بندي تقسیم به منجر که را ]4[

 میالدي هفتاد ي دهه ي نیمه از -2 داد. قرار شد، تهران هاي آبرفت

 که هایی گسله سازوکار شناسایی و ساخت زمین يسو به ها نگاه

 این کارهاي در .]6-5[ شد معطوف کند، می متأثر را ها آبرفت

 10 از بیش هاي طول با یـاصل هاي هـگسل دـرون پژوهشگران،

 در شکلی دگر جذب و هستند باختري -خاوري بیشتر کیلومتر

 انجام ها گسله همین راستاي در عمده صورت به تهران دشت

 خاوري جنوب -باختري شمال روند با فرعی هاي گسله گیرد. می

 همین شدند. معرفی فیض باغ و پارك ونک تلویزیون، يها نام با

  .]7[ شدند معرفی قدیمی کششی هاي گسله عنوان با روندها
 را ها گسله شناسایی توانند می تهران هاي آبرفت در ویژگی سه

 اول ي نکته کنند. دشوار اي ماهواره یا و هوایی هاي عکس روي بر

 سیمان و شکلی دگر مقدار دوم ي نکته است، سازوکار به مربوط

 در جاییهجاب ي اندازه آخر ي نکته و گیرد می بر در را آبرفت

 گسله سازوکار به که اول ي نکته مورد در هاست. گسله راستاي

 افقی يها ییجاهجاب شناسایی که است این واقعیت شود می مربوط

 شیب سازوکار با هایی گسله از تر آسان مراتب به گسله راستاي در

 نمود ها گسله راستاي در جاییهجاب اندازه شدن کم با است. لغز

 جاییجابه ییشناسا زیرا ؛کند می نمایان را خود بیشتر سازوکارها

 با هاییگسله از دشوارتر بسیار لغزشیب سازوکار با متر یک زیر

 یاد که طور همان ها دانه میان سیمان مقدار است. راستالغز سازوکار

 که است معنی آن به این است. مؤثر ها گسله شناسایی در شد

 و نگهداري در بهتري قابلیت خوب نسبت به سیمان با سازندهایی
 یخچالی سازند چون سازندهایی در دارند. گسله مورفولوژي حفظ

 15/12/94دریافت:  تاریخ
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 يتر فیضع سیمان از و اند شده شکل دگر کمتر که )ب (سازند
 شود می باعث امر همین و کند می اثر تر آسان فرسایش برخوردارند

 کنند یم متأثر را سازند این که ییها گسل مورفولوژیکی آثار تا

 شناسایی قابل اي ماهواره یا و هوایی هاي عکس روي بر یسخت به

 مربوط ها آبرفت در ها گسله شناسایی در دیگري دشواري باشند.

 برونزد تهران اي کوهپایه بخش در شود. می ها گسله سازوکار به

 در است برخوردار خوبی نسبت به سیمان از که دره هزار سازند

 متفاوت يها ضخامت با )(ب یخچالی سازند با جاها از بسیاري

   .]7[ است شده پوشیده
 روندهاي با هایی گسله تهران اي کوهپایه بخش هاي آبرفت در

 شناساییقابل یآسان به برند یم را یخچالی سازند که باختري شمال

 مورد در شد داده شرح باال در که ویژگی سه هر زیرا نیستند

   کند. می صدق باختري شمال گسلی روندهاي
 که تهران شهر سطح در وساز ساخت اندرکاران دست ي همه

 نظر این بر دارند ها يگودبردار در را ها گسله شناسایی توانایی

 خواهد دیده اي گسله شود کنده کجا هر تهران شهر در که هستند

 نزدیک واقعیت به تهران ايکوهپایه بخش در گفته این حتماً شد.

 گسلی روندهاي چه که است آن است نامشخص آنچه اما ؛است

 این به پاسخ براي شوند.می دیده ها گودبرداري این در بیشتر

 ها گودبرداري در گیري اندازه امکان و دسترسی باید می پرسش

  .شودمی بررسی پرسش این از بخشی پژوهش این در باشد. فراهم
 گزارش کیلومتر 7 تا 2 از تاکنون گسلی روندهاي این درازاي

 ست.ا هاگسله این سازوکار دینما یم مهم بیشتر آنچه و ]5[ اند شده

 در و هستند کششی شاقولی ي مؤلفه یک با همراه سازوکارها بیشتر

 باید می چگونه است. شده تعیین فشاري ي مؤلفه این آنها از برخی

 طول چنانچه که است این دیگر پرسش داد؟ توضیح را تضاد این

 یک وقوع صورت در باشند، کیلومتر 10 از بیش ها گسله این

 این روي بر که هایی ساختمان خطري چه احتمالی ي لرزه زمین

 هرگونه تعیین کرد؟ خواهد تهدید را گیرند می قرار ها گسله

 )A, B, C, D( ]2[ ریبن تهران چهارگانه هاي آبرفت در ختاريسا
 56 گزارش در است. متر 4 کم دست عمق تا برش ایجاد مستلزم

 مترو احداث و ها برج يگودبردار از ]5[ شناسی زمین سازمان

 شود. می برده نام ها گسله شناسایی براي طالیی فرصت یک عنوان به

 شده گرفته جدي چقدر هشدار این سال سی به نزدیک گذشت با

 خریدار که دارد وجود يا شناسنامه يگودبردار هر براي آیا است؟

   ؟شود برخوردار خود ساختمان پی مورد در دانستن حق از نیز ملک
 غیر به شده مطرح يها پرسش این براي پاسخی دنبال به مقاله این

 سازوکار شناسایی که نماند ناگفته البته است. آخرین پرسش از

 ها برش از تابعی یقین طور به تهران هاي آبرفت در موجود هاي گسله

 هر دانش و شود می انجام شهر سطح در که است هایی گودبرداري و

 با ارتباط در مستقیم صورت به ها گسله سازوکار مورد در برهه

 انجام که است محلی يدهایبازد و شده ایجاد يها رخنمون

 میدان یم گسلی روندهاي این مورد در بیشتر امروز ما آنچه گیرد. می
 تهران شهر سطح در عمرانی بیشتر کارهاي و بیشتر يها برش مدیون

 امکان که است تهران شهرداري در شناسی زمین دانش نفوذ و

 سعی نیا بر افزون است. کرده فراهم را بیشتر اطالعات به دسترسی

 شکلی دگر جذب در باختري شمال روندهاي نقش که است نیا بر

 شود بررسی حاضر عهد تا (ب) یخچالی سازند شدن نهشته زمان از

 البرز در که تنش جهت سه فرایند در ها گسله این سازوکار و

  شود. داده نشان است کرده کارسازي مرکزي
  

  پیشین يها پژوهش -2
 دو به که دارد قرار مرکزي البرز يها کوه پاي در تهران شهر

 در سنگی واحدهاي شروع تا انقالب خیابان (از کوهپایه بخش

 رسد یم مرکزي کویر به که دشت هموار بخش و تهران) شمال

 کویر سوي به محدب انحناي با مرکزي البرز شود. می تقسیم

 یال در( باختري شمال روند دو از ساختاري نظر از مرکزي

 ت.اس شده لیتشک خاوري) یال (در خاوري شمال و باختري)

 دو با البرز باالآمدگی ي دهنده نشان البرز کوه رشته از برش اولین

 در که است معنی بدان این یکدیگرند. مخالف يها بیش با گسله

 با کوه رشته این جنوب در و جنوب سوي به گسله شیب ،شمال

 بر در را تهران که هایی کوه .]8[ است شمال سوي به شیب

   توچال ي قله در ارتفاع بیشترین با تهران شمال در گیرند می

 گیرد می قرار البرز آنتی نام به آن خاوري بخش در و متر) 3000(
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 واحدهاي ي برگیرنده در که متر 2000 به نزدیک ارتفاعات با

 سنگی واحدهاي .]11-9[ است ترشیري تا دونین دوران رسوبی

 تند بسیار شیب با تهران شمال در منظریه آندزیت و سبز هاي توف

 هایی تپه از تهران اي کوهپایه بخش پیوندد. می اي کوهپایه بخش به

 ارتفاع متر 50 تا خود مجاور سطح از که شود می تشکیل

 استثنایی تنها تهران خاوري شمال در دره هزار کوه گیرند. می

 به خاور از ها تپه این ارتفاع کند.نمی پیروي قاعده این از که است

 مقدار کمترین با آباد کاظم در آنها آخرین و شود می کم باختر

  شود. می پدیدار ارتفاع
 تهران هاي آبرفت روي بر که مطالعاتی از اي گسترده حجم

 آنچه ].11 ،4 ،3 ،2 ،1[ گیردمی بر در را شناسی چینه گرفته، صورت

 ها گسله سازوکار ژهیوبه هاآبرفت در موجود ساختارهاي به مربوط

 خاوري جنوب -باختري شمال روندهاي .]6-5[ متأخرترند شود می

 شد. معرفی تلویزیون ي گسله نام با ]6[ چالنکو توسط بار نخستین براي

 این شناسایی است. شده معرفی ]3[ آنگالن کار در گسله این از برشی

 با نقشه روي بر ]5[ همکاران و بربریان کار در گذشته از بیشتر روندها

اندازه با و فیض) باغ و فیروزه (قصر کیلومتر 2 از بیش درازاي
 )F18, F 19, F24, F 24a, F25( پراکنده صورت به متعدد يها يریگ
 سازوکار اهدیدگ از گسلی روندهاي این شدند. معرفی شهر سطح در

  .)1 شکل و 1 جدول مقایسه( ندارند همخوانی هم با
  

  
 استریو شبکه در شده ترسیم يها خط خش هوایی. عکس با ]5[ همکاران و بربریان گزارش به مربوط گیري اندازه يها ستگاهیا شدن نهاده برهم): 1شکل (

 مربوطه يها کانیپ و گسلی هاي صفحه اند. شده گرفته کار به شده گزارش يسازوکارها کشیدن تصویر به براي فقط و نیستند شده یاد گزارش به مربوط

 .اند شده ترسیم آماري دیدگاه از شده یاد گزارش گسلی هاي صفحه ي همه پایین شکل در .دهند یم نشان را فرادیواره نسبی حرکت جهت )ها خط (خش
 است. گسلی هاي صفحه شیب بیانگر (ج) و روندها گلسرخی اگرامید (ب) گسلی، روندهاي استریوگرافیکی تصویر (الف)
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  آنها راستاي و سازوکارها شده، متأثر هاي نهشته ،ها ییجاهجاب همراه به ]5[ همکاران و بربریان گزارش به مربوط يها يریگ اندازه ):1( جدول
  جاییاندازه جابه  رسوبات بریده شده  جاي رخنمون  سازوکار  زاویه خط خش  راستاي گسله و شیب  نام گسله

F2  E-W  -  باغ فیض  کششی  A  2 متر  
F18  N120E/70N  -  هتل استقالل  کششی  B  -  
F19  N133E/80S  -  هتل استقالل  راستالغز  B  -  
F22a N145E/80S  -  کوروش  کششی  A  -  
F23a N137E/65N -  مالصدرا  کششی  A -  
F24 N150E/86S  -  ژئوفیزیک  کششی  A  2 متر  
F24a  N135E/63S  -  اتمی راکتور  فشاري  A, B & C 6/0 متر  
F25  N139E/40N  -  ونک پارك  کششی  A & B  -  
TV1 N130E/30S - تلویزیون  فشاري  A -  
TV2 N130E/40S - بزرگراه آفریقا  فشاري  A 5/0 متر  
F30a N160E/55S - برزیل  فشاري  B 7/0 متر  

  

 هزار سازند در موجود يها يبند هیال گیري اندازه با ]12[ حسینی

 تهران هاي گسله با آنها ارتباط و ها نیچ ي هندسه شدن روشن به دره

 نام با گسلی جدید روند یک ]13[ همکاران و شبانیان کرد. کمک

 را آن ارتباط و کردند معرفی آباد عباس تپه خاور در کودك جهان

 نشـان  ی)طالقـان  (تاقـدیس  آبـاد  عباس تپه تاقدیس خاوري بخش با

 بریدن با کودك جهان ي گسله که شد مشخص کار این در دادند.

 شده ها الیه چرخش به منجر ،بر راست صورت به تاقدیس این محور

 ســازوکار و تــنش جهــت تعیــین بــراي يتــر گســترده کــار اســت.

 جهـت  سـه  شناسـایی  بـه  منجر که گرفت صورت تهران هاي گسله

  .]14[ شد تاکنون دره هزار سازند شدن نهشته از پس تنش
  
  پژوهش روش -3

 شد. گرفته بهره دفتري و میدانی روش دو از کار این انجام براي

 در هوایی هاي عکس موزاییک از دفتري کارهاي انجام راستاي در

 شـهر  بحـران  مدیریت سازمان در که 1 :10000 و 1 :50000 مقیاس

 شـد.  گرفته بهره ،اند شده هندسی تصحیح متر ده زیر دقت با تهران

 ]5[ شناسی زمین سازمان 56 گزارش در شده انجام يها يریگ اندازه
 هندسـی،  تصـحیح  از پـس  بودنـد  شده تهیه 1 :2000 مقیاس در که

 بخشی ترتیب ینا به شدند. منتقل جدید يها نقشه روي بر و بازخوانی

 بودند شده گیري اندازه ها برش در محلی صورت به که اطالعاتی از

 مکانی بازیابی بودند شده نامیده آنها کنار در عدد و )F( حرف با و

 ،F18 و F25، F24a، F24، F19 شـامل  نـامبرده  هـاي  گسـله  شدند.
 انیـ م ي گسـله  و کـوروش  فروشـگاه  پارکینـگ  کششی يها گسل

 گسلی روندهاي ي همه ي یرندهدربرگ و شوند می مالصدرا يا هیال

 يهـا  افتهی و اطالعات این با هستند. خاوري جنوب -باختري شمال
 روي بـر  گسـلی  روندهاي شناسایی براي يتر مناسب امکان جدید

  آمد. وجود به هوایی هاي عکس
 که ییها برش و ها گودبرداري در حضور با میدانی يکارها در

 امکـــان گرفتــه  صـــورت شــهر  ســـطح در عمرانــی  کارهــاي  در

 موزاییــک داشـتن  بـا  شـد.  فـراهم  محلــی بیشـتر  يهـا  يریـ گ انـدازه 

 بازدیـد  نقاط نهادن برهم امکان ،شده یاد دقت با هوایی هاي عکس

 و پیگیـري  ،نتیجه در آمد. وجود به هوایی هاي عکس روي بر شده
 اطمینـان  بـا  هـا  گسله از مانده يجا به مورفولوژیکی آثار ي مشاهده

 گیــريانــدازه آنهــا در کــه ییهــا ســتگاهیا شــدند. ترســیم بیشــتري

 دادن زا و انـد  شده معرفی شماره با هوایی عکس روي بر شده انجام

 قـرار  شخصـی  هـاي  ملـک  زیـر  در کـه  دلیـل  ایـن  بـه  کامـل  نشانی

 عـدد  بـا  گیـري  انـدازه  هاي ایستگاه است. شده خودداري گیرند می

 گسـلی  يها صفحه گیري اندازه با همراه آنها از هرکدام و مشخص

 نوشـته  صـورت  به توضیح با همراه نقشه روي بر مربوطه سازوکار و

  اند. شده معرفی
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  گیري اندازه هاي ایستگاه -4
 در ســاختمانی کنــی پــی در ایســتگاه ایــن :)1( شــماره ایســتگاه

 دارد. قـرار  درکـه  بـه  رسـی دست جـاده  جنـوب  در ولنجـک  جنوب

 دره هزار سازند گرفت، صورت ها يریگ اندازه آن در که سازندي

 شـمال  تـا  جنوبی -شمالی شده گیري اندازه گسلی روندهاي است.

 ي مؤلفـه  با فشاري تا راندگی سازوکار با خاوري جنوب -باختري
  .)3 و 2 هاي شکل( هستند بر راست افقی

 بـه  فرحـزاد  دره دسترسـی  جاده در ایستگاه این ):2( شماره ایستگاه

 تـوف  هـاي  سـنگ  در زار ونجـه ی از عبور از بعد داوود امامزاده و کیگاه

 بـر  مکـانی  نظـر  از کـه  ایستگاه این در است. گیري اندازه قابل (ائوسن)

 گیـري  انـدازه  يسـازوکارها  گیرد می قرار داوود امامزاده ي گسله روي

 و کششـی  نـوع  از باختري جنوب و خاوري شمال سوي به شیب با شده
  .)3 شکل( هستند کششی ي مؤلفه با بر راست راستالغز

 که است هایی معدن از درکه سنگ معدن ):3( شماره ستگاهیا

 این به دسترسی راه است. شده متروکه تهران شهر شمال در اکنون

 خیابان در اوین تپه باختري ضلع در آباد سعادت شمال از معدن

 از عمده صورت به که رخنمون این در است. برق شرکت شهداي

 با گسلی روندهاي است شده تشکیل (ائوسن) توف هاي سنگ

 شمال سوي به پرشیب تا متوسط هاي شیب با )N140E( راستاي

 مجموعه این سازوکار است. شده تشکیل باختري جنوب و خاوري

 بر راست راستالغز تا محض کششی از گسلی هاي صفحه از

  .)3 شکل( شد گیري اندازه کششی ي مؤلفه با عمده) صورت (به
 انجام آن در ها يریگ اندازه که رخنمونی ):4( شماره ایستگاه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه بیمارستان احداث از پس اکنون شد

 بزرگراه جنوبی یال کنار در رخنمون این مکان است. رفته میان از

 مجموعه از که رازي ي کتابخانه محل روبروي همت،

 این داشت. قرار است پزشکی علوم دانشگاه هاي ساختمان

 در و است شده توصیف ]15[ مور و زدم گزارش در رخنمون

 رخنمون این است. شده یاد آن از نیز شناسی زمین سازمان گزارش

 این در گسلی روند دو شد. گیري اندازه دره هزار سازند در

 اصلی روند با گسلی شیب پر هاي صفحه شد. گیري اندازه رخنمون

 راستالغز سازوکار با خاوري جنوب -باختري شمال راستاي در

 روند و خاوري شمال سوي به شیب با کششی ي مؤلفه و بر استر

 راستالغز و کششی سازوکار با جنوبی -شمالی راستاي با دوم

  .)3 شکل( شدند گیري اندازه بر چپ
 جنوب و میالد برج شمال در ایستگاه این ):5( شماره ایستگاه

 عمده صورت به که گود این کنی پی در گیرد. می قرار همت بزرگراه

 گیري اندازه قابل گسلی روند سه گیرد می قرار دره هزار سازند در

 با باختري شمال راستاي در گسلی هاي صفحه تعداد بیشترین است.

  نـای در رهـچی ازوکارـس د.ـهستن اوريـخ الـشم ويـس هـب دـتن بـشی
  

  
  1334 سال در شده تهیه )1:50000( مقیاس در تهران يا هیکوهپا بخش ییهوا عکس موزاییک ):2( شکل
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 با ]5[ همکاران، و بربریان گزارش در شده گیري اندازه هاي گسله و (شماره) عالمت با گزارش این به مربوط شده گیري اندازه يها ستگاهیا :)3( شکل

 جهت )ها خط (خش مربوطه يها کانیپ و گسلی هاي صفحه شود. مراجعه )2( شکل به نقشه این مکان شدن مشخص براي اند. شده مشخص )F( عالمت

  .دهند یم نشان را فرادیواره نسبی حرکت
  

 تمام در و بر راست راستالغز تا کششی نوع از گسلی هاي صفحه

 با جنوبی -شمالی روندهاي است. پیگیري قابل يگودبردار طول

 بیشتر و هستند راستالغز نوع از باختر و خاور سوي به شیب

 نزدیک روند یک شوند. می ظاهر کم هاي طول و محلی صورت به

 این شد. گیري اندازه کششی سازوکار با نیز باختري -خاوري به

 گودبرداري این در کم درازاي و محلی صورت به نیز گسلی روند

  .)3 شکل( شد مشاهده
 پـل  خـاوري  جنـوب  انتهاي در ایستگاه این ):6( شماره ایستگاه

 صورت ساختمان یک گودبرداري در يو پارك چهارراه روگذر

 جنـوب  سـوي  به شیب با شده گیري اندازه گسلی ي صفحه گرفت.

ــا ــد و ختريب ــمال رون ــاختري ش ــا ب ــازوکار ب ــی س  محــض کشش

    .)3 شکل( شد يریگ اندازه

 يمحدوده در نیایش تونل در ایستگاه این ):7( شماره ایستگاه
 باختري شمال راستاي در اصلی روندهاي شد. گیري اندازه پارك

 .اند دهیبر را دره هزار سازند باختري جنوب سوي به مالیم شیب با
 انـامک که اییـج تا یـگسل هاي هـصفح از هـدست نـای ارـسازوک

 یک ي دهنده نشان ودـب وجودـم رادیوارهـف تـرکـح تشخیص

 رـدیگ لیـگس ي هـصفح دو براي است. محض یـکشش ارـازوکـس
 نمایش در رو این از نداشت، ودـوج ارـازوکـس تعیین انـامک

 گسلی ي صفحه یک شد. بسنده سازوکار بدون گسلی هاي صفحه

 تصویر روي بر ناشناس سازوکار اما خش خط گیري اندازه با دیگر

 گسلی ي صفحه یک .)3 شکل( است شده ترسیم استریوگرافیکی

 مجموعه این در نیز بر چپ راستالغز سازوکار با پرشیب

  شد. گیري اندازه
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 اکبري تپه امـن به یـمحل در اهـایستگ این ):8( شماره ایستگاه

 چهارم و شصت خیابان شمال در پ) اس آ ايـهساختمان شمال(

 گیاهی پوشش و سبز دیوارهاي احداث با اکنون که دارد قرار

 گسلی ي صفحه ایستگاه این در نیست. ممکن آن به دسترسی

 سازوکار با را دره هزار سازند خاوري شمال يسو به پرشیب

 اند دهیرـب کششی کـکوچ ي هـمؤلف یک و بر راست راستالغز

 راستاي در یکسان و متمرکز شکل به گسلی روندهاي .)3 لـشک(

  گیرند. می قرار باختري شمال
 کتابخانه خاوري ضلع در ایستگاه این محل ):9( شماره ایستگاه

 عنوان به اکنون هم است شده احداث آباد عباس هاي تپه در که ملی

 بخش نیتر يخاور در رخنمون این است. نشده پوشیده رخنمون

 برشی در دارد. قرار کودك جهان بزرگراه کنار در بادآ عباس تپه

 است شده ایجاد جنوبی -شمالی راستاي با تقریبی صورت به که

 دیده جنوب سوي به يبند هیال شیب با دره هزار گسلیده سازند

 سازند آن ي یافته فرسایش و گسلیده سطح روي بر و شود یم

 در دارد. رخنمون متفاوت يها يبند هیال با (ب) یخچالی نهشته

 روي بر هستند گسلیده آبرفتی سازند دو این مرز که ییها بخش

  است. درآمده نمایش به تر پررنگ خط با )4( شکل
 روند دو با شد گیري اندازه ایستگاه این در که هایی گسله

 روندهاي .برند یم را یخچالی سازند و دره هزار سازند مختلف

 شمال سوي به متوسط تا تند هاي شیب با باختري شمال گسلی

 ها گسله این سازوکار شدند. گیري اندازه یخچالی سازند در خاوري

 گسلی روندهاي این هستند. بر چپ افقی يها مؤلفه با کششی نوع از

   اند. شده بریده اختريـب -خاوري هـب زدیکـن روند با هایی لهـگس با
  

  
 سازند و (الف) حرف با دره هزار سازند خاور). سوي به (نگاه آباد عباس ي تپه خاوري بخش در ملی کتابخانه مقابل کودك جهان ي گسله از برشی ):4( شکل

   اند. شده آورده آنها استریوگرافیکی تصویر با همراه 10 و 9 شماره گیري اندازه يها ستگاهیا پایین شکل در است. آمده در نمایش به (ب) حرف با یخچالی
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 ي مؤلفـه  بـا  فشـاري  تا فشاري نوع از ها گسله از دسته این سازوکار
 همـین  از دیگـري  ي دسـته  اسـت.  جنـوب  سـوي  بـه  شیب با بر چپ

 ي مؤلفـه  بـا  فشـاري  هـاي  گسـله  شـمال  سوي به تند شیب با ها گسله
  .دهند یم تشکیل را بر چپ کوچکی افقی

 در فیض باغ ي منطقه در ایستگاه این ):13 تا 11( شماره ایستگاه

 و دارد قرار اصفهانی اشرفی بزرگراه خاور و حکیم بزرگراه شمال
 )F2( کششـی  يگسـله  نـام  بـا  ]5[ همکـاران  و بربریـان  گـزارش  در

 اي گسـترده  يوسـازها  سـاخت  بـا  است. شده آورده )4041 نگاره(

 را رخنمـون  ایـن  نشـانی  تـوان  مـی  گرفته صورت تهران شهر در که

 که آذري و حیدري خیابان میان در باشد دسترسی قابل اکنون اگر

 شـمال  در کـرد.  بازیابی شوندمی منشعب اصفهانی اشرفی از دو هر

 رخنمـون  ایـن  در اسـت.  شده احداث نیز مسجد یک رخنمون این

 روي بر که شود می دیده دره هزار از متشکل تاقدیس یک ي هسته

 نهشـته  (ب) یخچالی سازند شیب دگر صورت به آن ناهموار سطح

 تـا  متوسـط  شـیب  بـا  بـاختري  شـمال  گسـلی  رونـدهاي  است. شده

 یـاد  سـازند  هـردو  خـاوري  شمال و باختري جنوب سوي به پرشیب

 شـده  گـزارش  )F2( کششـی  ي گسله که محلی در .برند یم را شده

 و محــض کششــی متفــاوت ســازوکار دو بــا گیــري انــدازه دو بــود
 از نسـل  دو بـه  متعلـق  توانـد می که شد گیري اندازه بر چپ راستالغز

ــدازه.باشــد گســلی ي صــفحه یــک راســتاي در شــکلی دگــر  ي ان
 بـا  و رسـد  یمـ  نـیم  و متـر  دو بـه  گسـله  ایـن  راسـتاي  در جـایی  هجاب

 کششـی  صـورت  بـه  جابجـایی  ي انـدازه  از جنـوب  سوي به حرکت

 کششـی  سـازوکار  دو دیگر گسلی ي صفحه دو در شود. می کاسته

  .)5 شکل( شد گیري اندازه بر چپ راستالغز و محض
  

  
 گیري اندازه يها ستگاهیا باختر). سوي به (نگاه اند دهیبر را (ب) یخچالی سازند و دره هزار (الف) آبرفتی سازند که فیض باغ ي گسله از برشی :)5( شکل

 همکاران و بربریان گزارش در )F2( گسله 11 شماره ایستگاه اند. شده ترسیم گسلی هاي صفحه استریوگرافیکی يرهایتصو با همراه 13 و 12 ،11 شماره

   .است ]5[
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  آنها عوارض و شده ییشناسا هاي گسله -4
 معرفـی  بـاختري  شـمال  رونـدهاي  بـا  هایی گسله بخش این در

 در گیـري  انـدازه  -2 و عوارض -1 یعنی شاخص دو با که شوند می

 کـار  این در که گسلی هر براي اند. شده شناخته گودها یا و ها برش

               هــا شــکل روي بــر هــا يریــگ انــدازه و عــوارض شــود مــی معرفــی

 تـو  يهـا  کـان یپ انـد.  شـده  مشخص گیري اندازه ایستگاه ي شماره با

 دهنــد یمـ  نشـان  را عـوارض  یـا  و گسـله  هـر  شـروع  و پایـان  خـالی 

  .)7 تا 4 يهاشکل(
  

  
 عالمت با اند. شده مشخص شکل روي بر آنها گیري اندازه ایستگاه با همراه )رنگ کم سفید خط (با شدند معرفی گزارش این در که هایی گسله ):6( شکل

 به را گسله از مانده يجا به عوارض و پایان شروع، توخالی يها کانیپ .]5[ همکاران و بربریان گزارش به مربوط )F( حرف و گزارش این به مربوط ي شماره

 جهان ي گسله ترتیب به شمال سوي به جنوب از شده ییشناسا هاي گسله شود. مراجعه )3( شکل به شکل این مکان بازیابی براي .اند درآورده نمایش

  هستند. کوروش و استقالل امانیه، کودك،
  

  
 عالمت با اند. شده مشخص شکل روي بر آنها گیري اندازه ایستگاه با همراه )رنگ کم سفید خط (با شدند معرفی گزارش این در که هایی گسله :)7( شکل

 ي گسله ترتیب به شمال سوي به جنوب از شده شناسایی هاي گسله .]5[ همکاران و بربریان گزارش به مربوط )F( حرف و گزارش این به مربوط ي شماره
   شود. مراجعه )3( شکل به هوایی عکس این مکان بازیابی براي هستند. برزیل و ژئوفیزیک شمالی، کارگر
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  کودك جهان ي گسله-5-1
 ]13[ همکاران و شبانیان کار در گسله این از کوتاهی بخش
 وجود و عوارض بر اتکا با کار این در بود. شده معرفی و شناسایی

 و )4 شکل( 10 و 9 شماره هايایستگاه در گیري اندازه ایستگاه سه
 در گسله این مورفولوژیکی اثر بیشترین )3 شکل( 7 شماره ایستگاه

 آباد عباس ي تپه بخش این در شود. می دیده آبادعباس يتپه خاور

 روندهاي آنها در که ییهاستگاهیا و شده بریده اریب صورت به

 ،اند کرده متأثر را یخچالی سازند کششی سازوکار با باختري شمال
 شکل در )9( شماره یستگاها( شودمی دیده متناقض يسازوکارها

 بریده فشاري سازوکار با روند همین با شده یاد هايگسله .)4

-اندازه يسازوکارها .)4 شکل در )10( شماره ایستگاه( اند شده

 محض کششی یا و فشاري نوع از ایستگاه دو این در شده گیري

  دارند. نمود کمتر افقی يها مؤلفه و هستند
 هاي آبرفت در گسله این اثر باختري شمال سوي به حرکت با

 هاي تپه افکنه مخروطه جنوبی ي لبه اما ؛نیست پیگیري قابل جوان

 مورفولوژیکی اثر یخچالی هاي نهشته به شدن وارد با و برده را امانیه

 در توخالی يها کانیپ مقایسه( شود می دیده واره خط صورت به آن

 کنار در نیایش تونل هاي گودبرداري در بعدي ایستگاه .)6 شکل

 گسله این درازاي شد. گیري اندازه )7( ایستگاه شماره با ملت پارك

  .)2 جدول( شد تعیین )N138E( روند با کیلومتر 5
  
  امانیه ي گسله -5-2

 درازاي با کار این در که است اي گسله نیتر یطوالن گسله این

 این راستاي در .)2 جدول( شد تعیین )N123E( روند و کیلومتر 5/6

 .)6 شـکل ( گیرنـد  می قرار )2 و 1( گیري اندازه يها ستگاهیا گسله
 یخچالی سازند در ضعیف صورت به گسله این مورفولوژیکی آثار

 بـا  و شود می دیده هوایی عکس روي بر امانیه يتپه میانی بخش در

 دشت به درکه دره ورودي ابتداي در باختري شمال سوي به حرکت

 از پس گسله این شود.می بریده ولنجک تپه باختري جنوب بخش

 از را اویـن  تپـه  خاوري بخش اریب صورت به درکه ي دره از عبور

 اکنون گسله این مورفولوژیکی اثر کند. می جدا سنگی سازندهاي

 کوهسـار،  (محلـه  اسـت  نمایـان  هوایی عکس در يا دره صورت به

  کوهسار). خیابان
  
  استقالل ي گسله -5-3

 تعیـین  )N125E( راسـتاي  و کیلـومتر  8/3 درازاي بـا  گسله این

 گیـري  انـدازه  گسله این روي بر شده گیري اندازه يها ستگاهیا شد.

 در اسـتقالل  هتـل  پارکینگ در که هستند )F19و F18( ي گسله دو

 شـدند.  گیـري انـدازه  ]5[ شناسـی  زمـین  سازمان 56 شماره گزارش

 بـا  و شـود مـی  شروع ولنجک تپه جنوب از گسله این شمالی بخش

 عـوارض،  شـکل  بـه  امانیه يتپه در یخچالی سازند در گذاريریتأث

  .)6 شکل( است پیگیري قابل
  

  کوروش ي گسله -5-4
 نـام  بـا  )F22a( گسـله  گیـري  انـدازه  ایسـتگاه  از گسـله  ایـن  نام

  اتخاذ پیشین) (کوروش قدس فروشگاه پارکینگ کششی هاي گسله

  مربوطه يها شکل و شده گیري اندازه يها ستگاهیا ،درازا روند، نام، همراه به شدند معرفی گزارش این در که هایی گسله ):2( جدول
  شماره شکل  گیري اندازهایستگاه   درازا (کیلومتر)  سازند آبرفتی  روند  نام گسله  
 N138E  A &B 5  #9 -  #10-7#  7  جهان کودك  1

  N123E  A  6،5  #2 & #1 7  امانیه  2
  N125E  A  3،8  F 18&19  7  استقالل  3
  N131E  A  4،3  #6 & F22a 7  کوروش  4
  N132E  A  2،8  #5 & F24a  8  کارگر شمالی  5
  N131E  A  2،6  #4 & F24  8  ژئوفیزیک  6
  N132E  B  2،7 F30a  8  برزیل  7
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 خاطر به اما است رفته بین از اکنون هم رخنمون این ].5[ است شده

 گیري اندازه ایستگاه بود. آسان آن بازیابی امکان دقیق نشانی

 جنوب در که ساختمانی کنی پی در گسلی روند این روي بر بعدي

 شماره ایستگاه( شد انجام بود گرفته قرار گیري اندازه این خاوري

 در ولنجک ي تپه در گسله این عوارض بیشترین .)6 شکل در 6

 آبرفتی سازند با یخچالی سازند و دره هزار سازند جدایش مرز

)C( راستاي با گسله این شود. می دیده تر جوان و )N131E( و 
  .)2 جدول( شد تعیین کیلومتر 3/4 درازاي

  

  شمالی کارگر ي گسله -5-5
 شماره و F24a( يریگاندازه ایستگاه دو گسله این راستاي در

 با گسلی صفحه ]5[ همکاران و بربریان گزارش در دارد. وجود )5

 شده گزارش اتمی راکتور فشاري ي گسله نام و )F24a( عالمت

 یک در همت بزرگراه جنوبی ضلع در )5( شماره ایستگاه است.

 مسیل خاور در گسله این عوارض شد. گیري اندازه گودبرداري

 سازند ي کننده جدا واضح طور به چمران) بزرگراه کنار (در درکه

 دو این مرز در این بر افزون است. )C( ترجوان سازند از یخچالی

 گسل راستاي با هم و اندشده جاهجاب هم ها آبراهه آبرفتی سازند

 N132E( 8/2( روند با گسله این درازاي .)7 شکل( اندشده سوهم
  .)2 جدول( شد تعیین کیلومتر

  

  کیزیژئوف ي گسله -5-6
 (ایستگاه ایستگاه دو شامل گسله این راستاي در گیري اندازه

 و بربریان گزارش در )F24( ي گسله شود. می )F24 و )4( شماره
 گزارش ژئوفیزیک مرکز شمال کششی يگسله نام با ]5[ همکاران

 شهرداري توسط سبز پوشش و کاشت از قبل گسله این است. شده

  بود. دید قابل چمران بزرگراه شده ایجاد يها وارهید خاور در تهران
 گزارش در که شد گیرياندازه برشی در )4( شماره ایستگاه

 آن توپوگرافی و جاییهجاب مقدار گیرياندازه با ]15[ مور و دمز

 است. شده آورده )4026 پیکر( ]5[ همکاران و بربریان گزارش در

 با شاقولی جاییهجاب متر 5/3 مقدار شده یاد شکل روي بر

 عملیات راستاي در رخنمون این شود. می دیده کششی سازوکار

 همت بزرگراه جنوبی ضلع در پزشکی علوم رکزم ساختمانی

 میان از یطورکل به ساختمانی عملیات پایان از پس و شد پدیدار

 شد تعیین کیلومتر N131E( 6/2( روند با گسله این درازاي رفت.

  .)2 جدول(
  
  برزیل  ي گسله -5-7

 شده انجام ایستگاه یک در تنها گسله این روي بر گیري اندازه

 خیابان شمالی ي وارهید بریدگی در گسله این رخنمون است.

 دیده )Bn( یخچالی سازند در ونک) میدان باختري (جنوب برزیل

 این کردن منطبق با .]5[ است شده ذکر )F30a( نام با که شده

 آثار که شد معلوم شده حیتصح هوایی عکس با ایستگاه

 پیگیري قابل یخچالی نهشته در وضوح به گسله این مورفولوژیکی

 بر توان می یسخت به را گسله این شمالی ي ادامه .)7 شکل( است

  کرد. تعیین هوایی عکس روي
  

  پارك ونک ي گسله -5-8
 که گفت باید شد پرداخته آنها به تاکنون که هایی گسله انیم از

 سازوکار (با شاقولی جاییهجاب بیشترین با پارك ونک ي گسله

 .باشد یم آنها نیاثرگذارتر خاوري) شمال سوي به شیب و کششی
 F25، F25a، F26 شامل گسله این روي بر شده انجام يها يریگاندازه

 سازوکار با گسله یک و پارك ونک گودال ي محدوده در F27 و

 بر منطبق که گسله این شمالی ي پایانه در )F23a( عالمت با کششی

 با دیگري يها يریگ اندازه .]5[ شوند می است گسله توپوگرافی

 این در )8( شماره ایستگاه و شده یاد گزارش از ) F29و  F28( عالمت

 قرار آن از فاصله با و نیستند گسله این توپوگرافی با منطبق کار

 روبروي امروز که (جایی اکبري تپه در گیري اندازه این گیرند. می

 .)7 شکل( شدند گیري اندازه )دارند قرار پ) اس (آ هاي ساختمان
 ي گسله مرکز دارد قرار اکنون پارك ونک گودال هنوز که جایی
 قرار محدوده این در نیز ها يریگ اندازه بیشترین و است پارك ونک

 گسله توپوگرافی بر ها يریگ اندازه از برخی نشدن منطبق دارند.

 پارك ونک ي گسله ي دیواره فرا آن اثر در که است يا پهنه ي نشانه

 يها نقشه روي بر گیري اندازه يها ستگاهیا انطباق با است. شده خرد
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 متفاوت يها برش به فراوان دسترسی علت به و )1:2000( توپوگرافی

 گسلی شده خرد ي پهنه توان می گسله این فرودیواره و دیواره فرا در

  کرد. مشخص را متر 350 با برابر
  

  تلویزیون ي گسله -5-9
 کار در که رود یم شمار به هاییگسله نخستین از گسله این

 گیري اندازه دو است. شده معرفی تهران هاي آبرفت در ]6[ چالنکو

 داده نشانی به توجه با )TV2 و TV1( يها عالمت با کار این در

 جدید يها نقشه يرو بر ]5[ همکاران و بربریان کار در شده

 گسله این از برشی ]3[ آنگالن کار در .)7 شکل( شدند بازیابی

 .))4013 پیکر( ]5[ همکاران و بربریان مقایسه( است شده معرفی
 هاي عکس روي بر راست جاییهجاب با گسله این مورفولوژیکی اثر

 اند کرده متأثر را یخچالی سازند که شوند می دیده وضوح به هوایی

    .)7 شکل(
  

   دینامیکی تحلیل -6
 عنوان به ]7[ فربد و عباسی کار در باختري شمال روندهاي

 آنچه .)ب2 شکل مقایسه( شدند معرفی قدیمی کششی هاي گسله

    استنباط هوایی هايعکس روي بر روندها این توپوگرافی از

 سوي به گسلی صفحه شیب با کششی يسازوکارها بیانگر شودمی

 که دارد وجود زمینه این در استثنا یک اما ؛است باختري شمال

 فیض باغ خمیده يگسله چنانچه شود.می شامل را فیض باغ گسله

 در است نزدیک باختري -خاوري روندهاي به بیشتر که را

 که شودمی مشاهده گیرد، قرار باختري شمال روندهاي يبند دسته

  دارد. چیرگی آن در فشاري سازوکار
 باختري شمال يروندها راستاي در کششی سازوکارهاي

 البرز در حاکم دیرینه بیشینه تنش جهت با عمومی صورت به

 .]16 ،14[ است همخوان خاوري) جنوب -باختري (شمال مرکزي
 جهت با هم تواند می ها گسله این راستاي در بر راست افقی ي مؤلفه

 -شمالی تنش هم و خاوري جنوب -باختري شمال دیرینه تنش
-باختري شمال دیرینه تنش يها جهت باشد. هیتوجقابل جنوبی
 تنش جهت یعنی گذار تنش نام به که يا مرحله و خاوري جنوب

 تعیین نیز داغ کپه و خاوري البرز در اند شده تعیین جنوبی -شمالی

 راستاي در که امروزي تنش جهت شدن حاکم با .]13[ اند شده

 باختري شمال روند با کششی هاي گسله دارد قرار خاوري شمال

 نظر این دیمؤ .]14[ اند شده فشاري سازوکار با هایی گسله به تبدیل

 مورفولوژیکی اثر و فیض باغ ي گسله -1 هستند: زیر شاهد سه

 ي گسله -2 کند. می تعریف را فشاري ي گسله یک که آن
 و با شود (مقایسه است شده ارائه ]3[ آنگالن توسط که تلویزیون
      اول برش در .))4013 پیکر( ]5[ همکاران و بربریان گزارش

 سازوکار یک از حکایت شاقولی يبند هیال با دره هزار هايالیه

 و برگشتن دوم برش در و کششی سازوکار یک تا دارد فشاري
 هـدرج 90 شیب با گسله یک راستاي در ها يبند هیال یـدگیخم

 کششی ي هـگسل -3 است. یـکشش ي هـگسل یک ي دهنده نشان

 است کلیدي هاي الیه جاییهجاب ي دهنده نشان )F26( پارك ونک

 که طور همان .)]5[ همکاران و بربریان و 4066 نگاره شود مقایسه(

 خمیده فرادیواره يرو بر کلیدي هاي الیه ،شودمی دیده شکل در

 حرکت باال سوي به فرادیواره که است معنی بدان این اند.شده

 صورت به کششی ي گسله این بازکاري از يا نشانه که کرده

 )4( شکل در -4 است. بوده دیگر شکلی دگر فاز یک در فشاري
 آباد اسـعب هاي هـتپ در عـواق یـمل ي انهـابخـکت رويـروب رشـب

 یخوب به که اند شده بریده فشاري هاي گسله با کششی هاي گسله
  .دهد یم نشان را ها گسله سنی تأخر و تقدم

 در کـه  طور همان گفت توان می روندها این ي هندسه مورد در

 هـم  گسـلی  هـاي  صـفحه  شـیب  شـد  دیـده  ها يریگ اندازه و ها برش

 يمشـاهده  بـا  است. خاور شمال سوي به هم و باختر جنوب سوي به
 عمـومی  شـیب  تـوان  مـی  هاگسله این مورفولوژي و يانقشه روابط

 اسـاس  بـر  دانسـت.  ريخـاو  شمال سوي به را هاگسله اصلی صفحه

 ایـن  راسـتاي  در موجـود  ساختار که گفت توان می ییها داده چنین

   .)8 شکل( کند می تیتبع 4منفی مانند گل ساختار یک از ها گسله
 ي فرادیواره در گسلی يخردشده ي پهنه بودن وسیع به توجه با
 ممکـن  شـده  ترسـیم  هاي گسله از برخی تفسیر شده، یاد هاي گسله

 داشـته  بـازنگري  بـه  احتیـاج  میـدانی  بیشـتر  اطالعات داشتن با است

   يها ستگاهیا اـآی که ردـک مشخص وضوح به توان یـنم راـزی دـباش
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 میانی ي مرحله ب) دیرینه، الف) تنش در دگرشکلی الگوي ):8( شکل

 سازوکار تغییر و باختري شمال گسلی ي سامانه در حاضر، تنش پ) و

   تنش جهت تغییر اساس بر آنها
  

 يشده خرد يپهنه یک یا و هستند گسله دو به متعلق گیري اندازه
 یک ترسیم يجا به محتاطانه حاضر کار در .دارد وجود گسلی

 گفته این شد. ترسیم گسله دو گسترده، يشدهخرد يپهنه با گسله

 امانیه يگسله و استقالل يگسله چون ییهاگسله ریتفس مورد در

 .)6 شکل( کند می صدق

 بیعج گسلی روندهاي این مورد در اول يوهله در آنچه
 آنهاست. طول به شده خرد ي گسترده يها پهنه نسبت دینما یم

 پیگیري کیلومتر 7 از بیش توان نمی را روندها این معمولی طور به

 کند. می صدق پارك ونک ي گسله مورد در ژهیو به گفته این کرد.

 يها جهت به نسبت را روندها این يریقرارگ باید معما این حل براي
 نظر در شد گفته دینامیکی تحلیل بخش در که تنش ي گانه سه

 اند داشته قرار يا گونه به روندها این که است معنی بدان این گرفت.

 ي گانه سه يها جهت( ساختی زمین يدادهایرو از یک هر در که
  اند. شده شکلی دگر متحمل تنش)

 عامل دو از متأثر توان می را گسلی روندهاي این بودن کوتاه

 آرایش با ها گسله نوع از تواند می ها گسله این طبیعت -1 دانست:

 روندهاي چون دیگر روندهاي با توانند می -2 ؛باشد اي پله

 مطلب این شدن روشن براي باشند. شده بریده باختري -خاوري

 بیشتر اطالعات به یا و گرفت بهره اي لرزه مطالعات از یا باید

  کرد. تکیه میدانی
 یآسان بهپیگیري این روندهاي گسلی در جنوب خیابان انقالب 

تهران به نام حصار قدیمی  ي ممکن نیست زیرا در اینجا هسته
نقطه از نظر مورفولوژیکی قرار دارد و بیشتر  نیتر پستناصري در 

ي ها يکار دستشود زیرا  تر نمی سوي جنوب نیز کار آسان به
آثار  ي هـهم رانیـي عمازهاـوس اختـسو  ها اغـبون ـچانی ـانس

ت که در ـالی اسـن در حـ. ایاند ردهـبان ـی را از میـمورفولوژیک
و  رسد یمتر به نظر  سازندهاي سنگی پیگیري این روندها آسان

) در لومتریک 45ود (وي امامزاده دا متعلق به گسله درازابیشترین 
و قصرفیروزه در آنتی  ]17[ي فشاري  گسله عنوان بهشمال تهران 

ي ریقرارگاند.  معرفی شده ]5[کیلومتر  15البرز با درازاي نزدیک به 
است  دست راستاي  پله شیآراي نقشه داراي رو براین دو گسله 

  توان آنها را پیوسته دانست. ی میسخت بهکه 
که  دهند یمي باغ فیض نشان  در مقطع گسله ها يریگ اندازه

) چیرگی دارند و این در N140Eروندهاي میانگین شمال باختري (
ي باغ فیض بر روي عکس  حالی است که روند عمومی گسله
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) است. این N120Eهوایی بیشتر خمیده و نزدیک به روند (
تواند از ترکیب دو روند گسلی حاصل شده باشد  خمیدگی می

ي مختلف دگر شکلی به شکل امروزي ظاهر فازهاکه در فرآیند 
  شده است.
 این مورفولوژیکی اثر بودن ضعیف ای و نبود بعدي نکته

 توان می را امر این دلیل است. )C( تهران آبرفتی سازند در روندها

 با که دانست گسلی روندهاي این يامروز سازوکار به مربوط

 این به توجه با البته است. افقی ي مؤلفه کمترین با فشاري سازوکار

 آنها راستاي در داده يرو شاقولی يها ییجاهجاب اگر که واقعیت

 هوایی هاي عکس در را آن آثار توان می یسخت به باشند بوده کم

  کرد. پیگیري
 یک در آنها شدن فعال یا و روندها این بودن زیخ لرزه مورد در

 اعالم قطعی نظر فعلی يها داده با توان نمی احتمالی ي لرزه زمین

 بیان یناختش نیزم يها داده ي پایه بر توان می نیقی به آنچه کرد.

 فعال بالقوه هاي گسله يبند دسته در ها گسله این که است این کرد

 صورت به ،ها رخنمون در که واقعیت این به توجه با گیرند. می قرار

 گسله ؛]5[ همکاران و بربریان شود مقایسه( اند کرده عمل فشاري

)F24a((.  
  

  يریگ جهینت -7
 يها يریگ اندازه و کار این در ایستگاه 13 در گیري اندازه
 (ب) یخچالی و دره هزار سازندهاي در پیشین شده گزارش

 درازاهاي با باختري شمال گسلی روندهاي که کرد مشخص

 تاکنون آنچه از بیشتر تهران شهر شمالی پهنه در کیلومتر 7 از کمتر

 شمال روندهاي يها یژگیو و دارد وجود بود شده گزارش

  کرد: خالصه زیر نکات در توان می را باختري
 کوچک يهامؤلفه و کششی سازوکار با گسلی روندهاي این .1

 جنوب -باختري (شمال دیرینه تنش چیرگی زمان در افقی

 .اند بوده اثرگذار خاوري)

-تنش که جنوبی) -(شمالی دیرینه تنش جهت شدن حاکم با .2

 بیشتر باختري شمال روندهاي سازوکار شود می نامیده نیز گذار

 سازوکار (با اند کرده میل راستالغز يسازوکارها سوي به

  ).بر راست راستالغز

 حاضر عهد تنش که خاوري شمال به تنش جهت تغییر با .3

 از و دهند می سازوکار تغییر گسلی روندهاي این باشد یم

 اند. شده تبدیل فشاري هاي گسله به راستالغز و کششی

 از بعد روندها این راستاي در فشاري يسازوکارها کارسازي .4

 همین به و است داده روي )C( تهران آبرفتی سازند شدن نهشته

 حساب به فعال بالقوه هاي گسله رده در را آنها توان می دلیل

 آورد.

 درازاي و هستند ايپله آرایش با ناپیوسته شکل به هاگسله این .5

 است. پیگیري قابل کیلومتر 7 تا ها آبرفت در آنها

 براي جهت نیتر مناسب ها گسله این يریقرارگ جهت .6

 پهنه نیتر گسترده که يا گونه به بوده ساختی زمین رویدادهاي

 .دهند یم نشان خود از را شده خرد

 فرادیواره در ها گسله این مرکز در گسلی، ي شده خرد ي پهنه .7

 .رسد یم متر 350 تا

 رود یم انتظار تهران شهر سطح در لرزهزمین یک صورت در .8

 فشاري) سازوکار (با شاقولی جاییهجاب ها گسله این راستاي در

 .شود دیده
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Tehran lies on the southern flank of the Central Alborz, an active mountain belt characterized by many historical 

earthquakes, some of which have affected Tehran itself. It is an arcuate fold and thrust belt, consisting of two major 

distinct structural trends: a NW-SE trend characterizing the west-central Alborz, and a NE-SW trend marking the 

east-central Alborz. The steep slopes of the Alborz on its southern flank adjoin the piedmont, which is covered by 

various units of post-orogenic alluvium. The border between the Alborz Mountain and the Tehran's piedmont 

(northern part of Tehran city) is marked by the North Tehran Fault (NTF) [1], dividing the Eocene rock formation 

from the alluvial units of different ages (Early Pleistocene to the recent alluvium). The oldest alluvial formation, 

named Hezardarreh is a folded and faulted conglomerate forming hills parallel to the mountain front. The age of this 

formation is difficult to determine accurately, due to the lack of datable features such as pollen, fossils or lithic 

industry [2]; however, it is mostly assumed to be Plio-Quaternary (the bottom of formation) to Early Quaternary (the 

upper part of formation). The formation overlying the eroded Hezardarreh Formation is very heterogeneous in 

composition, in particular to the north of Tehran and has been considered to be Mid-Pleistocene. The next following 

formation is widespread deposits named the “Tehran alluvium” have been assigned to Late Pleistocene [3]. The 

youngest mapped unit in Tehran City overlaying the Late Pleistocene alluvium is Holocene deposit, which is 

divided in younger part (4000 to 5000 years BP) and an older unit in age of 12000 years (BP) [4]. 
The assessment of seismic hazard depends upon the understanding of activity, mechanism and trends of faults 

affecting an area. The rapid urbanization of Tehran with remarkable concentration of people needs to be studied by 
new studies considering all possible active fault trends. The E-W-trending active faulting in Tehran is delineated by 
their morphological features recognized on aerial photos of 1955. This study examines the NW-trending faults as a 
possible seismic source. The measurement of 56 fault planes in 13 outcrops have shown that the morphological 
features associated with NW-directed faults are preserved in middle and late Pleistocene deposit of Tehran's 
piedmont. The length of these faults varies between 2.6 to 6.5 Km arranged in an en-echelon manner. The 
compressive faulting mechanisms of these trends are in accordance with the NE-directed present day stress 
direction. Morphological features of the NW-directed faults are controversial, because they appear as normal and 
compressive on aerial photos and in the outcrops.  It means that the faulting mechanism in Tehran's piedmont cannot 
be explained by a single stress direction. In fact, two different stress directions have affected the alluvial plain, 
namely an older NW-directed prior to the NE-directed one, which explains the normal faulting mechanism along the 
NW-striking faults and was mapped as old normal fault, e.g. [5]. Thus the NW-trending faults are inherited fault 
affecting the Early and Mid-Pleistocene deposit as normal faults. According to the present day stress prevailing in 
the South Central Alborz obtained by P-axis of focal mechanisms and fault slip data in relative young alluvial 
deposits [6-7] a NE-directed stress explains the faulting mechanisms of active faults in this area. Although there is 
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now field evidences proving the fault activity of NW-striking faults but the present day stress (NE-directed), it is 
reasonable to assume seismic activity along these faults. 
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