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 چکيده
است که تنها راهکار مقابله با آن رعایت حریم گسل استت  رعایتت حتریم گستل      زمین لرزهها در هنگام لرزه خطر گسیختگی سطحی گسل یکی از مهمترین خطرات زمین        

های صحرایی و دورستنجی در محتدوده شتهر جدیتد      گیرد  بررسی های در حال توسعه در مجاورت کالن شهرها مورد توجه قرار نمی همچنان در شهرهای جدید و همچنین بخش

کیلتومتر و   30در سطح شهر است که ساخت و ساز بر روی آنها صورت گرفته است  در ایتن بتین گستل پتردیس بته  تول       پردیس، نشان دهنده وجود چندین گسل مهم و فعال 

و  زمتین لترزه  هتا در حتین   ای برخوردار است  با توجه به نبود ا العات دقیق از میزان جابجایی گستل  جنبش راندگی با مولفه راستالغز چپگرد در نیمه جنوبی شهر از اهمیت ویژه

متر محاسبه شده استت  شناستایی    28و  21، 40پردیس، فردوس و هسا به ترتیب  گسل هایراساس مقادیر تخمین زده شده، حداقل حریم به ویژه در بخش فرودیواره ای برای ب

 5/1کتریم در حتدود    ربتا   و گرمسار -پیشوا انکی،ایو-پارچین هایگسلها در محدوده شهر پردیس نیازمند مطالعات بیشتر و برداشتهای زیرسطحی است  از آنجا که کامل گسل

متر( متی  میلی 5/1کنند، اختالف موجود )حدود  متر ( را هزینه میمیلی 3یاب جهانی برای جنوب البرز مرکزی ) متر از کوتاه شدگی محاسبه شده براساس داده های موقعیتمیلی

 رودهن و پردیس مصرف گردد  هایگسلدیگری مانند  گسل هایبایست در راستای 

 گسیختگی سطحی، حریم گسل، گسل پردیس، شهر پردیس، البرز مرکزی کلمات کليدي:

 
 

 مقدمه
شناختی کالن شهرهای ایران از جمله تهتران،    یف وسیعی از خطرات زمین         

شهری بزرگ در هتر یتک از    زمین لرزهکنند  یک  مشهد، تبریز و کرج را تهدید می

 توانتد عتالوه بتر جنتبش زمتین، بتا خطراتتی ماننتد آتتش ستوزی،            این شهرها می

همراه باشد )بربریان و همکاران، لغزش، فرونشست زمین، روانگرایی و فروچاله زمین

ها یکی از مسایل مهمی استت کته در مطالعتات     (  گسیختگی سطحی گسل1364

پیش از توسعه شهرها در ایران کمتر به آن توجه شده است  گواه این مسئله تعتداد  

های کواترنری شناخته شده در محدوده کالن شهر تهران است کته در   فراوان گسل

 ;Tchalenko et al., 1974؛ 1364)بربریان و همکتاران،   ول مطالعات متعدد 

Ashtari et al., 2005; Abbassi and Farbod, 2009; Ritz et al., 

نها نشده است  متاسفانه از این لحاظ اند ولی توجه کافی به آ ( شناسایی شده2012

، کالن شهرهای دیگر مانند مشهد، تبریز و کرج نیز وضتعیت بهتتری ندارنتد  اخیترا    

تهران  هایگسلای با عنوان  رح تدقیق  مرکز مدیریت بحران شهر تهران نیز پروژه

 را انجام داده است که نتایج آن هنوز منتشر نشده است   

تتوان یکتی    در این میان نکته قابل تامل اینست که هرچند کمبود آگاهی را می     

تی در توستعه  شتناخ  گیران بته مستایل خطترات زمتین     از دالیل کم توجهی تصمیم

شهرهای ایران در گذشته دانست، ولی این مسئله در توسعه شهرهای جدیتدی کته   

اند، بسیار نگران کننده است  در این مقالته بترای نمونته      ی دو دهه اخیر آغاز شده

خطر گسیختگی سطحی در شهر جدید پردیس مورد بررسی قرار گرفتته استت  بته    

هتا   های موجود و مطالعه صحرایی ترانشته  دادهای،  این منظور بررسی تصاویر ماهواره

های صورت گرفته جهت احداث راه و ساختمان در محدوده شهر پتردیس   بری و کوه

های معرفی شده از جهت تحت تتايیر قترار دادن    اند  گسل مورد استفاده قرار گرفته

های کواترنری کنترل شده اند  هتدف از ایتن نوشتتار، بررستی جتام  خطتر        نهشته

  گسیختگی سطحی در این شهر نیست، بلکه ایتن مقالته قصتد دارد بتا ارامته نمونته      

شناسی شهری و مطالعات ساختگاهی به عنتوان مبنتایی    عینی، لزوم توجه به زمین

 تر کند   برای مطالعات توسعه شهرهای جدید را پررنگ

ه که برخی از آنها بطتور مستتقیم بته    لرزه ها متعدد بود خطرات ناشی از زمین      

توان از آنها به عنتوان خطترات اولیته یتاد کترد  جنتبش        اند و می لرزه وابسته زمین

ای از جملتته  لتترزه نیرومنتد زمتتین و گستتیختگی ستتطحی ناشتتی از گستتلش زمتتین 

(  گستیختگی  PNSN, 2014هتا هستتند )   زمتین لترزه  مهمترین خطترات اولیته   

سطح زمین ناشی از امتداد پارگی گسل به ستطح   سطحی عبارتست از جابجایی در

( و یا جابجایی ناشی از گسلش یا جابجایی سطح زمتین در  PNSN, 2014زمین )

هتای مطالعتاتی مهتم پتیش از      (  یکتی از جنبته  Batatian, 2002) زمین لرزهاير 

تتوان آن را بخشتی از    هتا در منتا ق شتهری، کته متی      ها و ستازه  توسعه ساختمان

ای ساختگاهی به منظور شناستایی  ه شناسی شهری دانست، پژوهش مطالعات زمین

هتای فعتال   ل های فعال و ا مینان یافتن از عدم ساخت بناهتا بتر روی گست    گسل

  ( Batatian, 2002شناسایی شده با رعایت حریم گسل است )

فعتال شتناخته    ای با فاصله معتین از گستل   حریم گسل عبارتست از محدوده        

های تک خانوار نیز در آن محدوده نباید  شده که هیچ سازه یا ساختمانی حتی خانه

(  تعیین محدوده حریم گستل نیازمنتد   Nestle and Lem, 2010ساخته شود )

مطالعات ساختگاهی است  مراحل مطالعات ساختگاهی جهت تعیین حریم و خطتر  

هتای  هتوایی و دورستنجی، برداشتت   گسل عبارتست از مرور ادبیات، مطالعه عکس 

برداری سطحی و برداشت زیرسطحی با کمک حفتاری و حفتر    صحرایی شامل نقشه

( Christenson et al., 2003ترانشه  برای نمونه سازمان زمتین شناستی یوتتا )   

 هتای حستاس و مستکونی در نزدیکتی     کند که برای همته انتواس ستازه    پیشنهاد می

ستتتال گذشتتتته( و   10000ر )فعالیتتتت  تتتی  هتتتای عهتتتد حاضتتت   گستتتل
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 130های کواترنری پایتانی )فعالیتت  تی     های حساس در نزدیکی گسل برای سازه

فتو  بته منظتور تعیتین      هتای گستل مطالعات ساختگاهی بر روی هزار سال اخیر(، 

هتای  کند بترای گستل   از  رفی این سازمان پیشنهاد میگیرد   حریم گسل صورت 

متتر   75متر در فرودیواره و عترض   150ای به عرض  محدودهخوب شناسایی شده، 

متر از  300ای به عرض  کمتر شناخته شده محدوده گسل هایدر فرادیواره و برای 

احتمتالی دیگتر متد نظتر قترار گیترد        هتای گستل هر  رف گسل جهت شناستایی  

(Christenson et al., 2003در منا قی که گسل  )     ها بته ختوبی و دقتت بتاال

کتواترنری، اولتین    گسل هتای از  1:50000های اولیه  اند، تهیه نقشه یی نشدهشناسا

بوده و سپس مطالعات ستاختگاهی جهتت افتزایش     هاگسلقدم در جهت شناسایی 

 گیترد  محتدوده یتا فاصتله حتریم تتا        ها و تعیین حتریم صتورت متی    دقت برداشت

اغلتب زمتین   ای دارنتد، توست     ی که اير ستطحی معتین و شتناخته شتده    هایگسل

شتود   متر( از هر  رف در نظر گرفته متی  15فوت )حدود  50شناسان در کالیفرنیا 

(Christenson et al., 2003; Zhou et al., 2010    هرچنتد برختی ایتن ،)

(  بتا وجتود اینکته    Zhou et al., 2010اند ) متر نیز پیشنهاد کرده 25فاصله را تا 

یکی از چند متتر تتا چنتد ده متتر دارنتد      زا پهنه به نسبت بار لرزه هایگسلبیشتر 

(e.g. Kelson et al., 2001; Xu et al., 2002; Lettis et al., 2002; 

Xu et al., 2008 and 2009       اما عواملی حتریم گستل را تحتت تتايیر قترار ،)

توان به ساز و کار گسل، میزان جابجایی گسل، عمتق و   دهند که از آن جمله می می

اند و دقت تعیین موقعیتت   )و خاک( که سنگ بستر را پوشاندههندسه مواد رسوبی 

تتری بترای محاستبه     (  از این رو، روشتهای بهینته  Bray, 2001گسل اشاره کرد )

انتتد  بتترای نمونتته روشتتی پیشتتنهاد شتتده استتت   حتتریم گستتل توستتعه داده شتتده

(Batatian, 2002   که بر مبنای شیب گسل، فاکتور بحرانی که متناسب بتا نتوس )

شود و همچنین جابجایی مورد انتظار از گستل، حتریم    ری در منطقه معین میکارب

 ( 1کند )شکل  گسل را برای فرادیواره و فرودیواره به صورت مجزا محاسبه می

: عامتل  U: زاویته شتیب گستل،    : بیشینه عمتق ستازه در زیترزمین،    F: میزان جابجایی مورد انتظار، D: فاصله حریم، Sبا سطح لغزشی معین،  گسل هاینحوه محاسبه حریم گسل برای    1شکل 

ازمانی های آموزشی، س ، کاربری2های تجاری، صنعتی، کارخانجات، اجتماعی و مسکونی بیش از یک خانوار  گردد )برای کاربری المللی و با توجه به نوس کاربری تعیین می بحرانی که مطابق با کد بین

 ( Batatian, 2002; Christenson et al.. 2003(  براساس )1های انبار، امکانات عمومی و غیره  و کاربری 5/1های مسکونی تک خانوار  ، کاربری3های پرخطر  و کاربری

 

هاگسل

  

از پردیس   است گردیده واق  تهران شر  کیلومتری 17 در شهر جدید پردیس     

 روستاهای به جنوب از جاجرود، منطقه به غرب از  البرز، های رشته کوه به شمال

شهر که  این   گردد می محدود بومهن به شر  از و  اهرآباد و سنگ سیاه  کرشت،

 وسعت هکتار 3600 حدود در حوزه آبریز رودخانه جاجرود قرار گرفته است، دارای

گردشگری  و  صنعتی  تحقیقاتی، دیگر فاز سه و مسکونی آن فاز 6 که فاز 9 شامل و

روند توسعه شهر جدید  2شکل  ( 1393است )شرکت عمران شهر جدید پردیس، 

دهد  در این شکل وضعیت توسعه شهر  پردیس در دو دهه گذشته را نشان می

هواره لندست براساس تصاویر ما 2014و  2002، 1989های  پردیس در  ی سال

نشان داده شده است   Google earth (2014)و تصویر 
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 ( 1376اصلی منطقه برگرفته از وحدتی دانشمند ) گسل هایبه همراه  2014تا  1989گسترش ساخت و ساز در محدوده شهر جدید پردیس از   2شکل 

های جنوبی البترز مرکتزی قترار گرفتته      محدوده شهر جدید پردیس در دامنه       

های عربی و اوراستیا در رشتته     است  بخشی از کوتاه شدگی ناشی از همگرایی ورقه

(  ایتتن رشتتته کتتوه بتتا Vernant et al., 2004دهتتد ) کوههتتای البتترز ر  متتی

 ,Alaviستیمرین و آلپتی )  هتای   شناسی پیچیده ناشی از عملکرد کتوهزایی  زمین

1996; Allen et al., 2003; Zanchi et al., 2006 and 2009; 

Ehteshami-Moinabadi et al., 2012 )بزرگی را در خود جتای   گسل های

لغتتز در  تتی میوستتن و پتتس از آن  داده استتت کتته بتتا حنتتبش معکتتوس و امتتتداد

 ;Axen et al., 2001انتد )  شناستی کنتونی البترز مرکتزی را شتکل داده      ریخت

Jackson et al., 2002; Allen et al., 2003 در واق  حرکت امتداد لغز در  )

هتای   اصلی در البرز مرکزی متاير از حرکت امتدادی بتین ورقته   گسل هایراستای 

( که بخشتی از  Jackson et al., 2002ایران مرکزی و حوضه خزر جنوبی است )

 مطالعه بروز کرده است    منطقه گسل هایساختی  زمین آن در جنبش نو

 لترزه زمتین  از نظر لرزه شناختی، محدوده شهر پتردیس در پهنته مته لترزه ای         

(  در این بختش  Berberian and Yeats, 1999میالدی قرار می گیرد ) 1830

با جنبایی ناآشتکار کته    گسل هایچند گسل کواترنری کوچک و بزرگ و همچنین 

شناختی در محدوده شهر که هنتوز   های زمین های صحرایی از رخنمون  ی بررسی

 گستل هتای  ذکتر استت    شتوند  الزم بته   اند، شناسایی شد، معرفی می پوشیده نشده

محتمل موجود در سطح شهر پردیس نبوده، چراکته امکتان    گسل هایمذکور همه 

بررسی همه نقا  شهر با هزینه شخصی توست  نگارنتده میستر نبتوده و از  رفتی      

ها اکنون پوشیده شده اند  هدف ایتن بختش توجته بته مغفتول       بسیاری از رخنمون

 توسعه شهرهای جدید است شناسی در  ماندن مجدد مطالعات پایه زمین
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دهد  ب: پهنه ای از  ( که سنگ بستر را در بسیاری از منا ق شیبدار شهر پردیس تشکیل میAglهای اموسن و واحدهای آگلومرا ) الف: نمایی از تنوس سنگی و ناهمگونی در نهشته   5شکل 

دار اموسن در محدوده شهر پردیس   ها موير باشد  پ: ساخت و ساز بر روی سنگهای به شدت درزه شده و رگه تواند در ناپایدارسازی دامنه دگرسان و هوازده اموسن که به دلیل سستی میسنگهای 

 نشان داده شده است  (3)موقعیت الف بر روی شکل 

از این گستل کته بتا فاصتله ای      Dellenbach (1964)احتماال نخستین بار       

کند، شتواهدی ارامته    ( عبور می3کمتر از سه کیلومتر از شمال شهر پردیس )شکل 

 ( بطتور معتین، ایتن گستل را بتا امتتداد      1376کرده است، اما وحتدتی دانشتمند )  

هتای   ن نهشتته غربی و شیب رو به شمال توصیف کرد که سبب رانده شد –شرقی  

کیلتومتر   40اموسن بر روی اموستن در امتتدادی بته  تول      -مزوزوییک و پالئوسن 

( 1382شده است  با این وجود بعدها نویسندگانی از جملته ستلیمانی و همکتاران )   

رستد بتا توجته بته      کوه را برای آن برگزیدند که بته نظتر متی    نام گسل آراکوه یا اره

تتر استت  انتهتای     نام گستل رودهتن مناستب    اهمیت موقعیت رودهن و سابقه آن،

کنتد )وحتدتی    شرقی گسل احتماال در حوالی دماوند بته گستل مشتا برختورد متی     

(، اما نخستین رخنمون واضح گسل در شر  سادات محله در مترز  1376دانشمند، 

بین سازندهای الر و کرج کامال آشکار است  به ستمت غترب و در حتدود منتدانک     

(، 3کنتد )شتکل    جنوب برختورد متی  -ا روند تقریبا شمال گسل رودهن به گسلی ب

شتود   سپس به سمت غرب ادامه می یابد تا در حوالی کمرد به دو شاخه تقسیم می

که شاخه جنوبی با عبور از دامنه جنوبی کوه جاجرود با گسل پردیس پیوند خورده 

محتدوده   (، اما شاخه شمالی بتا عبتور از  6یابد )شکل  و سپس تا گسل تلو ادامه می

(  در ایتن  1376خورد )وحدتی دانشتمند   سد لتیان به گسل شمال تهران پیوند می

رود و مستیر پتردیس بته بتورزن      مطالعه، برشتهایی از گستل رودهتن در دره ستیاه    

رود، گستل رودهتن کته از منطقته وستکاره عبتور        مشاهده شده است  در دره سیاه

ژوراسیک میانی گروه شمشتک کته    –های تریاس باال  ای از نهشته کند، مجموعه می

های کنگلومرای ضخیم الیه پالئوستن فجتن قترار     با مرزی نادگرشیب در زیر نهشته

(  پهنته  7گرفته است، را از شمال بر روی سازند اموسن کرج قرار داده است )شتکل  

فرعی متعتدد بتا جابجتایی رانتدگی و ستاختارهای       گسل هایگسل در این برش با 

 متر عرض دارد  30شود  پهنه گسلی حدود  زیگموییدال مشخص می

در مسیر پردیس بته بتورزن نیتز گستل رودهتن پهنته مشخصتی دارد کته بتا               

شود که سبب راندن کنگلومرای فجن بر  فرعی مشخص می گسل هایها و  ریزچین

ساختی، گسل رودهن مرز زمین (  از نظر ریخت8روی سازند کرج شده است )شکل 

های مشترف بته کمترد و پتردیس را تشتکیل       آراکوه را با دامنه –ارتفاعات جاجرود 

دهد  هرچند به جز انتهای غربی گسل، امتداد گستل در اتاهر پیوستته استت،      می

عرضتی بتر هندسته گستل در منتا ق مختلتف دیتده         گسل هتای ولی اير عملکرد 

جنتوب منتدانک کته در امتتداد گستل       –شود  برای مثال رونتد تقریبتا شتمال     می

( قترار داشتتته ستتبب  Yousefi and Friedberg, 1977) F-10ستتنگی  پتی 

 (   3جابجایی راستگرد گسل رودهن نیز شده است )شکل 

 الف

 پ ب
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: گروه شمشک(  ب و پ: گسلش راندگی TRs: سازند زیارت، Ez : سازند فجن، PEfرود، ) الف: نمای کلی از وضعیت واحدهای مزوزوییک و سوزوییک در فرادیواره گسل رودهن، دره سیاه   7شکل 

ها در  دهد  موقعیت عکس فرعی در پهنه گسل رودهن را نشان می گسل هایاتیک با ساختارهای زیگموییدال و دوپلکس مانند در پهنه گسل رودهن در دره سیاه رود  استریوگرام شکل ب، کینم

 نشان داده شده است  (3)شکل 
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دهتد  گستل    هتا در پهنته گستلی نشتان متی      های کشیده در مسیر پردیس به بورزن  استریوگرام راندگی شمال شر  به جنوب غرب را براساس موقعیت چین الف: پهنه گسل رودهن با چین  8شکل 

( در سازند کرج در فرودیواره گسل رودهن که اير ستطحی آن  Box foldای ) خوردگی جعبه چین  پ، از شمال بر روی سازند کرج در جنوب شده است  ب رودهن سبب راندن سازند پالئوسن فجن

 نشان داده شده است  (3)ها در شکل  نشان داده شده است  موقعیت عکس (4)در شکل 
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هتای   فرعی در فرادیواره گسل پتردیس درون نهشتته   گسل هایب و پ:  های سازند کهریزک بر روی سازند کرج شده است  که سبب راندگی نهشته الف: پهنه گسل پردیس در جاده دماوند  9شکل 

 Google earthبرگرفتته از   ای ت: تصتویر متاهواره   نشتان داده شتده استت      ( 4)دهند که ساخت و ساز بر روی آنها صورت گرفته است  موقعیت در شکل  جوانی را نشان می گسل هایکهریزک 

 نشان داده شده است ( 4)دهد که شاهدی بر فعال بودن گسل است  موقعیت عکس در شکل  جنوبی در امتداد گسل پردیس را نشان می –های شمالی  گرد آبراهه که جابجایی چپ  (2014)
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N110, 30W

هاگسل
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کتواترنری ستازند هتزاردره در جنتوب دره      –های شیبدار پلیوسن    الف: اير سطحی خطواره استلک در به موازات خ  الراس نهشتهGoogle earth (2014)ای برگرفته از  تصویر ماهواره  11شکل 

نشان داده شده است (4)نشان داده شده است  ب: اير سطحی خطواره استلک در آبراهه در انتهای شرقی خطواره  موقعیت ب در شکل  (3)جاجرود  موقعیت الف در شکل 
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 مانند منطقه اصلی گسل های جنبش از متاير پردیس منطقه ساخت نوزمین      

 کوچکتر گسل های و ایوانکلی - پارچین گسل تهران، شمال گسل مشا، گسل

 ده نیکنام قطعه در و پردیس منطقه شمال در  دارد قرار تلو و پردیس رودهن،

 گسل به مشا گسل شرقی قطعه چپگرد امتدادلغز جنبش تهران، شمال گسل

 فروافتادگی بنام محلی کششی حوضه یک ایجاد سبب و شده منتقل تهران شمال

 امتدادلغز جنبش(  Ghassemi et al., 2014) است شده دارآباد – لتیان

 حدود از که است شده برآورد سال بر مترمیلی 3 تا 8/1 بین قطعه این در چپگرد

  رفی از(  Ghassemi et al., 2014) است شده آغاز پیش سال میلیون چهار

 تخمین سال بر مترمیلی 2/2 مشا گسل شرقی قطعه لغزش نر  شر ، سمت به

 گسل به شر  سمت به جنبش این که( Ritz et al., 2003) است شده زده

 در بخشی که باورند این بر (Vernant et al., 2004)  شود می منتقل فیروزکوه

 جنوبی پیشانی و مرکزی ایران بلوک بین شدگی کوتاه از سال بر میلیمتر 3 حدود

 می مصرف ایوانکی - پارچین و گرمسار-پیشوا فشارشی های گسل توس  البرز

 این از نیمی که دهد می نشان( 1390) همکاران و خرمی های بررسی اما  شود

 ایران بلوک شمالی حاشیه در فشارش سال بر میلیمتر 5/1 حدود یعنی مقدار

 تقسیم کریم ربا  و گرمسار -پیشوا ایوانکی،-پارچین گسل های بین در مرکزی

 سازوکار با پیشوا گسل ،((Majidi et al., 2010 مطالعات براساس  است شده

  باشد ری شهر میالدی 1384 زمین لرزه عامل تواند می چپگرد مولفه و معکوس

 به ایوانکی-پارچین گسل کار سازو( 1364) همکاران و بربریان مطالعات همچنین

 همکاران و هروی این، بر افزون  گیرد می نظر در معکوس را کیلومتر 80  ول

 75 به نزدیک  ول و غربی – شرقی روند با گسلی را گرمسار گسل( 1392)

 آنها لغزش بردار که بوده گسلی قطعه پنج به تفکیک قابل که است کیلومتر

 تغییر قطعه موقعیت به بسته راندگی مولفه با چپگرد یا و چپگرد مولفه با راندگی

( درست باشد، این 1390چنانچه نتیجه مطالعات خرمی و همکاران )  کند می

احتمال وجود دارد که گسل های دیگر منطقه مانند گسل رودهن، تلو و گسل 

متر در سال میلی 5/1حمل بخشی از کوتاه شدگی باقیمانده )پردیس نیز در ت

(( 1390و خرمی و همکاران )(Vernant et al., 2004)اختالف بین برآورد 

 گسل هایموير باشند  این موضوس با توجه به ساختارهای مشاهده شده در راستای 

 تر است   ( نیازمند توجه و بررسی دقیق9و  8، 7، 6های  رودهن و پردیس )شکل

دهد بستر این شهر  بررسی خطر گسیختگی سطحی در شهر پردیس نشان می     

 9، 4های  پردیس، هسا و فردوس )شکل گسل هایمهمی مانند  گسل هایمیزبان 

های کواترنری را قط  نموده و متاسفانه حریم آنها  ( است که آشکارا نهشته10و 

ناآشکار مانند گسل پارک با جنبایی  گسل هایرعایت نشده است  همچنین 

دهد که در  ( نیز فاقد حریم هستند  این شرای  نشان می13مشاهیر )شکل 

شناسی و مطالعات ساختگاهی مد نظر قرار  مطالعات اولیه این شهر شرای  زمین

های معمول  مذکور اغلب در پیمایش گسل هاینگرفته است، چراکه شناسایی 

 نقشه در موجود اولیه ا العات متاسفانه ساختاری امکان پذیر بوده است  حتی،

   است نگرفته قرار نظر مد نیز (1376)وحدتی دانشمند،  تهران شر  شناسی زمین

های دگرسان، هوازده و درزه و  های پرشیب و بستر ناهمگونی از سنگ وجود دامنه

های مسکونی و تجاری  دار اموسن که در برخی منا ق به عنوان ساختگاه سازه ترک

 ( شرای  را برای خطرات دیگری مانند زمین5اند )شکل  مورد استفاده قرار گرفته

ها و لغزش و فرونشست زمین فراهم کرده است که آيار آن در برخی ساختمان

 1های قامم مشاهده شده است  جدول همچنین پارک مشاهیر به صورت ترک

جایی فرضی در مهم را، براساس جاب گسل هایمقدار حریم محاسبه شده برای 

نشان (Well and Coppersmith 1994)حین گسیختگی براساس رواب  

نشان کرد که در محاسبه حریم، جابجایی باید براساس  دهد  البته باید خا ر می

دانسته های موجود از فعالیت قبلی گسل و یا مطالعات دیرین لرزه شناسی تعیین 

محدوده  گسل های، نقشه مقدماتی حریم محاسبه شده برای 15گردد  شکل 

 1رسد روش ارامه شده در شکل  دهد  البته به نظر می پردیس را ارامه می

(Batatian, 2002; Christenson et al.. 2003 از این جهت که نوس ) 

 گیرد، ها )معکوس، راستالغز و نرمال( را در محاسبه حریم در نظر نمیگسل

خالی از اشکال نباشد  افزون بر این، تکمیل این نقشه نیازمند ا العات کامل تر از 

 های شهر پردیس است  منطقه در دیگر بخش هایگسل
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 Uمتر فترض شتده استت  همچنتین پتارامتر       5کوچکتر  گسل هایمتر و برای  8بزرگتر عمق ساختمانها  گسل های، برای 1ها و حریم محاسبه شده براساس فرمول شکل  ا العات گسل  1جدول 

 در نظر گرفته شده است  3برای گسل پردیس 

 شیب )درجه(  ول )کیلومتر( نام گسل

 جابجایی میانگین مورد انتظار )متر( در یک رخداد با فرض گسیختگی

 کل  ول گسل براساس
(Well and Copperwmith, 1994) 

حریم در سمت 

 فرادیواره ای )متر(

حریم در سمت 

 فرودیواره ای )متر(

 40 5 74/0 35 30 پردیس

 21 1 15/0 ~50 5 فردوس

 28 1> 09/0 30 3 هسا

 10 1> ناچیز 45 7/0 پارک مشاهیر

 10 1> ناچیز 30 5/0 جنوب پارک مشاهیر

 

وجود خطر گسیختگی سطحی و عدم رعایت حریم گستل در شتهر هشتتگرد           

هتای قتدس و پردیستان قتم      ( و همچنتین شتهرک  1393)علیمردان و همکتاران،  

(Ehteshami-Moinabadi, 2015نیز مشاهده شده است  این نکته می )   توانتد

بیانگر ایتن واقعیتت باشتد کته احتمتاال در هتیچ یتک از شتهرهای جدیتد چنتین           

مالحظاتی اندیشیده نشده و خطر گسیختگی سطحی مانند اغلتب کتالن شتهرها از    

(، تبریز Abbasi and Farbod, 2009؛ 1364جمله تهران )بربریان و همکاران، 

(Berberian and Arshadi, 1976; Hessami et al., 2003  مشتهد ،)

( و غیره در شهرهای جدید نیز وجتود دارد  اینکته ایتن    1378)بربریان و همکاران، 

شناسی کشور اعتم از دانشتگاهیان، متولیتان     توجهی معلول کوتاهی جامعه زمین بی

شناستی   در معرفی لزوم مطالعات ستاختگاهی زمتین   دولتی و انجمن های تخصصی

در توسعه شهرهاست و یا عدم اهتمتام و احستاس نیتاز مستئوالن شتهری بته ایتن        

ای دیگتر استت کته در اینجتا      مطالعات، و یا هر دلیل دیگری، خود نیازمند مطالعته 

مجال آن نیست  اما این مطالعه و کارهای دیگتر از جملته )علیمتردان و همکتاران،     

(، اغلب شهرهای جدیتد ایتران از نظتر خطتر     1393؛ امیرعلیمی و همکاران، 1393

گسیختگی سطحی و خطرات لترزه ای دستت کمتی از شتهرهای کهتن ایتن دیتار        

 ندارند 

زمتین  حریم گسل یکی از راهکارهای پیشگیری و کاهش خستارات ناشتی از          

   مطالعتتات لتترزهستتال از اولتتین  40هاستتت کتته کتته بتتا وجتتود آنکتته بتتیش از  لتترزه

گتذرد، همچنتان نادیتده     کواترنری در ایران متی  هایگسلساختی و شناسایی زمین

شود  خطر گسیختگی ستطحی کته تنهتا بتا رعایتت حتریم گستل قابتل          گرفته می

هتایی ماننتد فتالت ایتران کته شتهرهای بستیاری را در        اجتناب است، در سترزمین 

زای بزرگ و شناخته شده دارد، اهمیت دوچندان دارد تا از  لرزه گسل هایمجاورت 

زمتین  های شتهری در ایتن شتهرها کاستته شتود        زمین لرزهاین  ریق از خطرات 

تواننتد   (، متی Berberian, 2005های شهری مانند آنچه در شهر بم ر  داد ) لرزه

هتا در   لدر بسیاری از دیگر شهرهای ایران خرابی به بار آورند  شناسایی دقیق گست 

منا ق شهری جدید و نیز ساخته شده نیازمند مطالعات ساختگاهی است که بسته 

شود  با توجه بته گستترش    های زیرسطحی مناسب توام می به شرای  محلی با روش

( و Ben-Zvi-Assaraf and Orion, 2005اندیشه سیستمی در علوم زمتین ) 

رستد یکتی از    بته نظتر متی    با توجه به مغفول ماندن مسئله حریم گستل در ایتران،  

 e.g. Culshaw andشناستی شتهری )   راهکارهای اصلی، انجام مطالعتات زمتین  

Price, 2010 برای شهرهای جدید و همچنین منا ق در حال توسعه در حاشیه )

 شهرهای موجود است 
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بستیار  هتای   شناسی شهری که اغلتب در مقیتاس   اساس اندیشه مطالعات زمین      

 ;e.g. Nott, 2003شتوند )  ( انجتام متی  1:20000تتا   1:5000بتزرگ ماننتد )  

Santanach et al., 2011; Pi and Vilà, 2013    تلفیتق نتتایج مطالعتات ،)

ستاخت، محتی     شناسی مهندسی، زمتین  شیمی، زمینزمینهای  مختلف در شاخه

توانتد   متی  و غیره استت  ایتن مرحلته    شناسیزمین ریختزیست، آبهای زیرزمینی، 

موجود در پهنه شتهری باشتد  انجتام     گسل هایبهترین زمان برای شناسایی دقیق 

شناسی شهری نیازمنتد تترویج ایتن مفهتوم نتزد تصتمیم گیتران و         مطالعات زمین

 شناسان عالقمند و ستازمان  ای است  اما بهترین مروج زمین مدیران شهری و منطقه

شناستی و اکتشتافات معتدنی     ستازمان زمتین  های متولی دولتی و غیردولتی مانند 

 های تخصصی علوم زمین هستند   شناسی ایران و دیگر انجمن کشور، انجمن زمین

خطر گسیختگی سطحی که پیش از ایتن وجتود آن در بستیاری از شتهرهای            

بزرگ ایران به دلیل عدم رعایت حریم گسل گزارش شده است، در شهرهای جدیتد  

در حال توسعه مانند شهر پردیس وجود دارد  این شهر با خطر گسیختگی ستطحی  

بتا   گستل هتای  فعال پردیس، هسا و فردوس و همچنین برخی  گسل هایناشی از 

جنبایی ناآشکار قرار دارد  عالوه بر ایتن گستل رودهتن در فاصتله سته کیلتومتری       

زمتین  توانند عوامل ایجتاد   شمال محدوده شهر، گسل شمال تهران و گسل مشا می

کیلتومتر و   30گسل پردیس با  تول بتیش از     های مخرب در این شهر باشند  لرزه

شده استت و همچنتین بترش     های کهریزک عملکرد آشکار که سبب راندگی نهشته

آید که همخوان با جنتبش کتواترنری    ها، گسلی اریب لغز به شمار می چپگرد آبراهه

ساخت منطقه نقش  مهم منطقه از جمله گسل شمال تهران، در نوزمین گسل های

پتردیس،   گسل هایکند  حداقل حریم به ویژه در بخش فرودیواره ای برای  ایفا می

متر محاسبه شده است کته مقتادیر حتداقلی     28و  21، 40فردوس و هسا به تریب 

فتو  تخمینتی    گستل هتای  است، چون مقادیر در نظر گرفته شده برای جابجتایی  

ها در کلیه منا ق شهر ضتروری   است  با توجه به ا العات موجود، شناسایی گسل

 ایتوانکی، -پتارچین  گسل های گسل هایو نیازمند کارهای بیشتر است  از آنجا که 

متر از کوتاه شدگی محاسبه شتده  میلی 5/1کریم در حدود  ربا  و گرمسار -پیشوا

کننتد، اختتالف    برای جنوب البرز مرکتزی را هزینته متی    GPSبراساس داده های 

دیگتری و یتا چتین     گسل هایمیلیمتر( می بایست در راستای  5/1موجود )حدود 

تواننتد در   س متی ی ماننتد گستل رودهتن و پتردی    گسل هایخوردگی هزینه گردد  

کرد بخشی از این کوتاه شتدگی ستهیم باشتند  بستتر شتهر جدیتد پتردیس         هزینه

های آتشفشانی، آگلومرا و تتوفی ستازند کترج در نیمته شتمالی و       متشکل از نهشته

هتای اموستن در    های سازندهای هزاردره و کهریزک در جنوب استت  نهشتته   نهشته

اند که بستر مناسبی بترای ستاخت و    برخی منا ق دچار دگرسانی و هوازدگی شده

های شتهر   ها سبب ناپایداری شیب در برخی قسمت کاری دامنهساز نیستند  دست

هتای   هتای قتامم در ستاختمان   به ویژه در نیمه شمالی شده است کته ایجتاد تترک   

مسکونی و بستر پارک مشاهیر از شواهد این مسئله است  رعایت حریم گسل تنهتا  

ر گسیختگی سطحی است کته ختود نیازمنتد انجتام مطالعتات      راهکار مقابله با خط

های توسعه شهری به منظور  شناسی شهری پیش از اجرای  رح ساختگاهی و زمین

رستد کمتتر متورد توجته      فعال است  دغدغه ای که به نظر می گسل هایشناسایی 

بایست برای ترویج آن تالش  شناسی کشور می مسئوالن شهری است و جامعه زمین

 ری نماید بیشت

یسنده 
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