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 دهیچك
لرزه شهر اصفهان، مطالعات لرزه پژوهش برای تحلیل خطر زمین این در
در مطالعات لرزه  ای انجام شده است.ساخت و مطالعات مخاطرات لرزهزمین
فعال آن های ای هر منطقه الزم است گسلساخت و مخاطرات لرزهزمین

کیلومتر مورد بررسی قرار بگیرند، لذا در این  311منطقه به شعاع حدود 
 های فعال استان اصفهان هم مورد بررسی قرار گرفتند. باتحقیق، گسل

 استان اصفهان در جنوبی –شمالی تنش روند آمدهدست به  نتایج به توجه
 از حاکی شرقجنوب –غربشمال تنش روند و راستالغز هایگسل فعالیت اثر

 شامل استان جنوبی هایقسمت. باشدمی سنگیپی هایگسل دوباره فعالیت
 و خوانسار گسل از بخشی و پیربکران و گسل قاضیکاله هایگسل

 بهارستان گسل از قسمتی و غربشمال در آبادنجف گسل محدوده همچنین
 جنوب، هایبخش .دهندمی نشان منطقه در را فعالیت بیشترین دهق و

 های استان قسمت سایر به استان اصفهان، نسبت غربشرق و جنوبجنوب
 به ویژه مناطق و اصفهان شهر تحقیق، این اساس بر .دارند متوسطی فعالیت
 قرار فعالیتو کم خطرلرزه در محدوده کماز لحاظ خطر زمین آن شمالی
های گسلبه دلیل تراکم های جنوبی شهر اصفهان  بخشاست، ولی  گرفته

 با گیرد. بنابراینای قرار میمتوسط لرزهدر محدوده خطر ،شناسایی شده

 فعال، باید هایگسل زاییلرزه توان و منطقه خیزیهای لرزهویژگی توجه به

 به های شهری و یا توسعه شهر، نسبتریزیبرنامه و هاگزاری سیاست در

 .گیرد صورت الزم اقدامات هاها و سازهسازی ساختمانمقاوم

 
ساخت، زمینساخت، ساختارهای فعال، نولرزه زمین :كلیدی های واژه

 .سیرجان-اصفهان، زون سنندج

 

 

Abstract 
In the present study, to analyze the earthquake risk of 

Isfahan, seismic studies and seismic hazard studies have 

been performed. In seismic studies of tectonics and 

seismic hazards of each region, it is necessary to study 

the active faults of that region with a radius of about 300 

km, so in this study, active faults in Isfahan province 

were also studied. According to the obtained results, the 

north-south stress trend of Isfahan province due to the 

activity of straight-slip faults and the northwest-

southeast stress trend indicate the reactivation of the 

rocky faults. The southern parts of the province, 

including Kolah Ghazi and Pirbakran faults, and part of 

Khansar fault, as well as the area of Najafabad fault in 

the northwest and part of Baharestan and Dehaq faults 

show the most activity in the region. The southern, 

southeastern and southwestern parts of Isfahan province 

have moderate activity compared to other parts of the 

province. According to this research, the city of Isfahan 

and especially its northern regions are in low risk and 

low activity in terms of earthquake risk. However, due 

to the density of identified faults, the southern parts of 

Isfahan are in the range of moderate seismic risk. 

Therefore, according to the seismic characteristics of the 

region and the seismic potential of active faults, 

necessary measures should be taken to strengthen 

buildings and structures in urban policies and programs. 

 

Keywords: Tectonic Earthquake, Active Structures, 

Neo-tectonic, Isfahan, Sanandaj-Sirjan zone. 
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 مقدمه
درجه طول  2/12تا  8/18شهر اصفهان با مختصات جغرافیایی 

در استان اصفهان و درجه عرض شمالی  8/33تا  8/32شرقی و 
سیرجان است و واحدهای سنگی به سن -بخشی از زون سنندج

سنیرجان   -زون سننندج  گیرد. کرتاسه تا عهد حاضر را در بر می
ای از جنوب باختری ایران میانی اسنت کنه در بالفصنل     باریکه

هنای   شمال شرقی راندگی اصلی زاگرس قرار گرفتنه و ویژگنی  
-آشنکاری دارد )آقنا    جاور تفاوتهای م شناختی آن با پهنه زمین

-)اروپنا  اوراسنیا  سنرر  وجود گستره پایندار  (.862: 8313نباتی، 
 حرکت سرخ، دریاى از بازشدن فشارشى ناشى هاىتنش )آسیا

-شنمال -شنمال  راسنتاى  گنندوانا( در (عربستان -آفریقا صفحه

 سنال  در متنر میلنی  31 تنا  21 ننرخ همگراینی   بنا  شنرقی، 

(DeMets et al., 1994،) هنای خنوردگی چنین  به منجر 

 شاخصی ساختیزمین هایعارضه و های گسلی سامانه و فراوان

 پایه بر. شودمی نامیده زاگرس رانده-خورده نوار چین که شده

 اینران  بلنو   آن جنا کنه   ، از(2006)چنری   و نظر ورناننت 

 شنمال  سنوی  بنه  سال در مترمیلی 83تقریبی  نرخ مرکزی با

اینران   بلنو   بین میزان این و کند می حرکت اوراسیا نسبت به
-کاهش منی  سال متر درمیلی 9صفحه عربستان به  و مرکزی

 .گرفتنه اسنت   شنکل  منطقنه  در بزرگنی  هنای دگرشکلی یابد،
 و ضنخیم شندن   بنا  اوراسیا،-عربستان صفحات بین همگرایی
 معکوس گسل اصلی که است شده تعدیل پوسته جانبی انتقال

 ریختارهای ترتیب به حاضر زاگرس عهد اصلی گسل و زاگرس

هسنتند   پوسنته  در جنانبی  و انتقنال  شندگی ضنخیم  در اصنلی 
  (.12: 8311میرزائی،  و حیدری(

های دگرگونی اصفهان سنگاستان در  ،شناسیزمین از نظر
در ننواحی  ه عمند بنه طنور   منسوب به پرکنامبرین پالووزوئین    

هننای مزوزوئینن  و سنننوزوئی  در دیگننر   خنناوری و نهشننته 
ای عنالوه بنر دگرشنیبی زاوینه    و  های استان برونزد دارد بخش
هنای  خوردگی و شکسنتگی گذاری کرتاسه که روی چینرسوب
اند، دگرشنیبی  های ژوراسی  را پوشاندهسنگها و ماسهشیست

های دوران سوم و کرتاسنه وجنود دارد کنه    دیگری بین رسوب
اسنت   هنای آلرنی در اینن منطقنه     بیانگر فاز دیگری از حرکنت 

  (.11: 8312 ،ریاحی)تاجمیر
های صنعتی و مهنم  استان اصفهان به عنوان یکی از استان

. با توجنه بنه   کندکشور نقش به سزایی در توسعه کشور ایفا می
هنای مختلنف   هنای کنالن اقتصنادی در پنروژه    گنذاری سرمایه

های صننعتی و همچننین بناال بنودن     عمرانی و گسترش قطب
لرزه در ایران، تعیین این خطر در شهر اصفهان امری خطر زمین

فعنال از   هنای باشد. عندم شناسنایی دقینق گسنل    ضروری می
ست کنه غالبناد در خصنوع تعینین خطنر      اترین مشکالتی  مهم

 زلزله در مناطق مختلف وجود دارد. 
 نشنینی شنهر  دلیل به سوم جهان مراکز شهری در ریس 

 درجنه  بنا  آمینز مخناطره  منناطق  در برنامه، توسعه شهر بدون

و  ساخت شهر و اقدامات در نارسا باال، اقدامات مدیریتی ریس 
 اسنت  داشنته  چشنمگیری  در شنهر افنزایش   نامناسنب  سناز 
(Lewis and Jaana, 2017: 52). 

منناطق   در توسعه ل حا در کشورهای در هاشهر امن حریم 
خطنرات   تقلینل  در شنهری  مندیران  و ریزانبرنامه به خیزلرزه
 تهیه طرح برای کند.می شایانی کم  ریس  مدیریت و زلزله

 از ایطینف گسنترده   از کامنل  شنناخت  و آگاهی شهر، توسعه

 ضروری آن ایمخاطرات لرزه از جمله زمین به مربوط عوامل

 هنای گسنل  بنر روی  مجاورت یا در زمین توسعه کنترل است.

 است. ( 2111 در بریتانیا ) منابع مدیریت قانون از بخشی فعال

 اراضی کاربری ریزیهای برنامهدیدگاه مسیر راهنما خطوط این

 Kerr and) داردمنی  بیان مناطق را این روی یا مجاورت در

Nathan, 2016: 1.) 
لنرزه  های تناریخی شنهر اصنفهان، زمنین    لرزهاز جمله زمین
باشد. اینن  میالدی( می 8322هجری شمسی ) 922تاریخی سال 

و طنی آن  شند  شنهر   های برخی از خانهلرزه باعث تخریب  زمین
 ,Ambraseys and Melville) تن کشته شدند 21حدود 

 اسنتان هنا در  لرزه لرزه و ثبت که وقوع این زمین (.213 :1982
هنای فعنال را نشنان    ای گسنل اصفهان اهمیت بررسی توان لرزه

ترین مطالعنات منتشنر شنده در خصنوع وضنعیت      دهد. مهم می
هنای  هنای محندوده منورد بررسنی، نقشنه     شناسی و گسنل زمین

و  8111111/8تکنونین  و سنایزموتکتونی  اینران بنه مقیناس      
و  شناسنی شناسی تهیه شده توسط سازمان زمنین های زمین نقشه

نخستین مطالعه انجام گرفته در  باشند.کشور می اکتشافات معدنی
انجام یافته اصفهان، تحقیقات  استانخیزی خصوع وضعیت لرزه

شناسنی سنازمان اننرژی اتمنی     توسط کارشناسان امور ویژه زلزله
 (.36: 8361 اشجعی،مهاجر)باشد ایران می
اصنفهان در   اسنتان خینزی  به منظور شناخت وضعیت لرزه 

ای اصنفهان، شنبکه   ارتباط با احندا  مرکنز تکنولنوژی هسنته    
نگاری شامل هفنت دسنتگاه ترابرپنذیر در اطنرا      حساس لرزه

شهر اصفهان نصب و به مدت بیش از دو سال، طی مرداد مناه  
برداری واقع شدند. دومین  مورد بهره 8319تا آذرماه  8311سال 

-ای منطقه اصفهان طی سالهای لرزهمرحله از برداشت فعالیت

سال توسط پایگاه  سهمیالدی در کمتر از  2113تا  2111های 
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تهران در استان اصفهان نگاری موسسه ژئوفیزی  دانشگاه لرزه
  انجام گرفته است.

ساخت منطقه ( لرزه زمین8318منشادی و همکاران )دهقان
اصفهان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسنیدند کنه   

هنای  های استان اصفهان به دلیل فعالیت گسنل لرزهاغلب زمین
 معکوس است.

اهکارهنای  هنا و ر ( چنالش 8319نژاد )رحمتی و حیدریقائد
گسترش شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دادند، مطنابق اینن   

 ها،های روستایی، بخشسکونتگاه از زیادی تعداد تحقیق ادغام

 فیزیکی خاطر گسترش به اصفهان در شهر شهرها و هاشهر 

 شنده  پنذیری آسیب و افزایش شهری قوارۀرشد بی موجب آن،

 به ویژه جننوب شنهر   شهر، برنامهبی است، همچنین گسترش

 به را شهر پیوستن احتمال ها،گسل گرفتن جهت نظر در بدون

 .است برده خیز بااللرزه منطقه
 و (، سناخت 8311آتن  )  مشاور مطابق مطالعات مهندسین

 مسندود  باعنث  اخینر  هنای در سال مرتبهبلند و جدید سازهای

 و رودزایننده  شنمالی  حاشنیه  صنفه از  کوه به اندازچشم شدن
 ارزش واجند  عناصنر  و بنه شنهر   دیند  شدن مسدود بالعکس،

ای را بنه دلینل   است و مخاطرات لرزه شده ارتفاعات از تاریخی
 های شهر افزایش داده است.نزدیکی به گسل

 و وسناز  هنا، سناخت  گسل وجود واسطه به لرزه زمین خطر
 مواجهه محدودیت ناپایدار را با مستعد مناطق در شهری توسعه

 جهنت  عملیناتی  هنای ریزیوبرنامه هانبود توانمندی. سازدمی

 دالینل  از متعندد  پذیرهای آسیببافت وجود و بحران مدیریت

 .مسأله است این به پرداختن اصلی
ای ساختی و ارزیابی مخناطرات لنرزه  در مطالعات لرزه زمین

های مهم مهندسی مثنل  تواند ساختگاه سازهی  منطقه، که می
یا ی  شهر باشد، ضروری است ساختارهای  سد و نیروگاه اتمی
کیلومتر،  311های فعال منطقه، به شعاع حدود فعال مانند گسل

رغنم اینن کنه     مورد بررسی قرار گیرند. لذا در این تحقیق علنی 
های ای شهر اصفهان مورد نظر است، ولی گسلمخاطرات لرزه

 توانند شنهر اصنفهان را    ها میاستان اصفهان هم که فعالیت آن
ای قنرار   های مختلنف لنرزه   تحت تاثیر قرار بدهند، مورد بررسی

 گرفتند. 
شناسنی محندوده منورد مطالعنه را     موقعیت زمنین  8شکل 
 دهد.نشان می
 

 کار ها و روشداده
گیری تنش وارده بر استان اصفهان، در این پژوهش برای اندازه

های لغنزش گسنلی و   های دقیق صحرایی بر مبنای دادهبررسی
ها، با استفاده از روش گرافیکی صورت گرفنت. اینن روش   درزه

 Anglier) ها کم باشند مناسب استدر مواردی که تعداد داده

and Michler, 1977: 71)های منطقه . برای آنالیز گسل
قاضی و پیربکران، گسل خوانسار، گسل  های کالهاز جمله گسل

هنای اصنلی   آباد، گسل بهارستان و برخی دیگنر از گسنل  نجف
ها شهر اصنفهان را هنم تحنت    خیزی آن استان که فعالیت لرزه

سازی استفاده شد کنه شنامل   دهد، از روش وارونتاثیر قرار می
ها و سنوی  مشخص کردن تانسور اصلی تنش با توجه به جهت

 :Anglier, 1994)های متعندد اسنت     روی گسل لغزش بر

53). 
ین منطقنه، تعین   خینزی گام اساسی در تعیین مخاطرات لرزه

-بنندی خطنر لنرزه   خیزی است که مبنای پهنهپارامترهای لرزه

خینزی منطقنه،   باشد. در این پژوهش ضنرایب لنرزه   خیزی  می
میزان احتمنال وقنوع روینداد و دوره بازگشنت، برمبننای روش      

لرزه، با استفاده از بررسنی فهرسنت   احتماالتی تعیین خطر زمین
ی در منطقه بر گرفته از منابع های تاریخی و دستگاه زمین لرزه
-المللنی زلزلنه  های تاریخی و اطالعات پژوهشگاه بنین و کتاب

شناسی و مهندسی زلزله و موسسه ژئوفیزی  دانشگاه تهران، و 
 ( محاسبه شده است.Kijkoبا به کارگیری نرم افزار کیکو )

بررسی بنه   بندی شهر اصفهان، منطقه موردبه منظور پهنه  
کیلنومتر تقسنیم شند.     81*81تنر بنه ابعناد    واحدهای کوچن  

خینزی، منورد   پارامترهایی که به عنوان تعیین کننده میزان لرزه
ها در ها و بزرگی آنلرزهتوجه قرار گرفت عبارتند از: تعداد زمین
در رابطنه   value bهر واحد، میانگین عمنق کنانونی، مقندار    

و   (Relief)ریشنتر، شناخص توپنوگرافی ریلینف     -گوتنبرگ
ها در هر ناحیه. انتخاب اینن پارامترهنا بنر    سرانجام تعداد گسل

سنناختی انجننام شننده اسننت   اسنناس تجربننه و شننهود زمننین 
(MehdiZadeh, et al., 2016: 18 ) . 

هنای اصنلی شناسنایی شنده در اسنتان      به طور کلی گسل
 باشند:اصفهان به سه دسته اصلی قابل تقسیم می

زاگنرس دارای راسنتای    دسته اول به تبعیت از رونند  -الف
 شرقی هستند.جنوب-غربیشمال
 غربی هستند.-دسته دوم دارای راستای تقریبا شرقی -ب
 جننوبی منی باشند   -دسته سوم دارای راسنتای شنمالی   -ج

  (.28: 8312)صفایی، 
شنرقی  جننوب -غربیهای دارای راستای شمالبه جز گسل

هنا در  آنها وجود داشته و تعندادی از  که شناخت بیشتری از آن
های دو اند، گسلشناسی نشان داده شدههای موجود زمیننقشه
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به کم   8312دسته دیگر برای اولین بار در پژوهشی در سال 
اند و متاسفانه ای شناسایی شدههای رقومی ماهوارهپردازش داده
شناسنی و اکتشنافات معندنی    های سازمان زمنین هنوز در نقشه

مورد مطالعه را نشان  های گسترهگسل 2شوند. شکل دیده نمی
 دهد. می
 
 

 مطالعه شناسی منطقه موردنقشه زمین  .0شکل 

 

 مطالعههای محدوده موردگسل. 2شکل 
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 سیستم گسلی اصفهان

سننگی  سیستم گسلی اصفهان، ی  سیسنتم گسنلی فعنال پنی    
اصفهان عبور کرده و دارای دو گسل بنا  است که از غرب شهر 
کیلنومتری از هنم    81 جنوبی، بنه فاصنله  -امتداد تقریبا شمالی

 (.32: 8312 باشند )صفایی، می
هنای نرمنال و راسنتالغز    این سیستم گسلی دارای حرکنت  

 221باشد دارای باشد. گسلی که در سمت غرب میراستگرد می
شده است. گسل دوم کیلومتر طول بوده و گسل اصفهان نامیده 

کیلومتر طول داشته و در سمت شرق گسنل اصنفهان    861 که
گذاری شده است. این سیستم شهر نام قرار گرفته، گسل خمینی

سنیرجان شنمالی و زون   -گسلی به عنوان مرز بین زون سنندج
ها های آنسیرجان جنوبی معرفی شده و مرز بین تفاوت-سنندج

-خیزی میژئومورفولوژی و لرزهشناسی، پترولوژی، از نظر چینه

-باشد. سیستم گسلی اصفهان از سمت شمال بنه زون ارومینه  
رسند  دختر و از سمت جننوب بنه تراسنت اصنلی زاگنرس منی      

 (.82: 8312)صفایی، 
 

 گسل خمینی شهر

در ارتفاعات شمال دانشگاه صننعتی اصنفهان قابنل تشنخیص     
رتفاعنات  توان عملکرد این گسل را تا اباشد. هر چند که میمی

میمه در نظنر گرفنت، ولنی بنه دلینل      -شرق پلیس راه اصفهان
پوشش مناطق زراعی این پیوستگی در نظر گرفته نشده اسنت.  
در غرب اصفهان آثار آن توسط پوشش گیناهی پوشنیده شنده،    
ولی بریدگی ارتفاعات ایرانکوه توسط این گسل به خوبی قابنل  

ضننعیت باشنند. در معنندن ایرانکننوه میننانگین و  تشننخیص مننی
 5/50ESEهای فرعی موازی اینن گسنل بنه صنورت      گسل
لغنز  هنا مللفنه حرکتنی شنیب    باشد. در تعدادی از این گسل می

در محدوده معدن پیربکران میانگین  .شودنرمال نیز مشاهده می
هنننای فرعنننی منننوازی اینننن گسنننل بنننه وضنننعیت گسنننل

: 8311ریاحی، باشد )صفایی و تاجمیرمی NE170/60صورت
2.) 

 
 شمال شرق اصفهانگسل 

 کیلنومتر و راسنتای کلنی    221 این گسنل بنا درازای بنیش از   

AZ130  غربی و درجه در بخش شمال AZ150   درجنه در
هنای اصنلی محندوده منورد     شرقی یکی از گسنل بخش جنوب

شرقی شهر اصنفهان عبنور   های شمالمطالعه است که از بخش
ده مورد غربی این گسل در خارج از محدوکند. انتهای شمالمی

های شرق گلرایگان شناسنایی شنده اسنت. در    مطالعه تا آبرفت

ارتفاعات گردنه زینل در شرق اصفهان عملکرد اینن گسنل بنه    
های کرتاسه زیرین به صورت میانگین صورت بریدگی در آه 

150/75NE شود. در مجاورت این گسل بیش ازمشاهده می 

ریناحی،  جمیرای ثبت شده است )صفایی و تنا کانون کهلرزه 31
8311 :82.) 
غربنی اینن گسنل ارتفاعنات      پی عملکرد بخش شنمال در  

آهکی کرتاسه زیرین به صورت خطی بریده شده و در مجاورت 
انند.   تر کرتاسه قرار گرفتههای دشت و یا واحدهای جوانآبرفت
های میانی اینن گسنل نینز باعنث بریندگی و جابجنایی       بخش

شده است. در نزدیکی اصفهان واحدهای کرتاسه و سازند نایبند 
به دلیل پوشش مناطق زراعی، به غیر از منطقنه گردننه زیننل    
 21عملکرد این گسل قابل تشخیص نیست. البته در ارتفاعنات  

شنرق اصنفهان و شنمال محمندآباد، بریندگی      کیلومتری جنوب
 شود.خطی این گسل به خوبی مشاهده می

 
 اصفهان جنوب گسل

 91 کلنی  راسنتای  و کیلومتر 861 زا بیش درازای با گسل این

 راسنتای  هنای دارای گسنل  تنرین مهنم  از یکی درجه 91 الی

 که باشدمی مطالعه مورد محدوده غربی درجنوب-شرقیشمال

 جابجنایی  و بریندگی  کنند. عبنور منی   اصفهان شهر جنوب از

شهر و ارتفاعنات کنوه    زرین شمال در کرتاسه آهکی ارتفاعات
عملکرد این گسل بنه   اثر در اصفهانغرب شهر  صفه در جنوب

وضنعیت مینانگین آن در کنوه     .باشند خوبی قابل تشخیص می
باشنند. زاویننه افتننادگی  مننی SW70/85صننفه بننه صننورت  

باشد. در ارتفاعات می SE21لغزهای گسلی نیز به صورت  خش
های فرعی موازی با آن بنه  گردنه زینل وضعیت میانگین گسل

هنا  بوده و شیب تعداد قابل تنوجهی از آن   SE 70/80صورت
 11 نیز نزدی  به قائم است. در مجاورت اینن گسنل بنیش از   

کانون کهلرزه ای غالباد در جنوب غرب اصفهان در محل برخورد 
-های اصلی ثبت شنده اسنت )صنفایی و تناجمیر    با دیگر گسل

 (.81: 8311ریاحی، 
 در شننرق شننهرکرد، منطقننه گردنننه رخ در اثننر عملکننرد   
گسل جنوب اصنفهان جابجنا     F56, F58, F60 های گسل

گسل تقریبنا منوازی منشنعب شنده اسنت.       2شده و به صورت 
بهنادران   های سازند شمشن  در غنرب بنا    بریدگی خطی شیل

باشد که مینزان حنداکثر بزرگنی    ناشی از عملکرد این گسل می
 32/1و بیشنینه شنتاب افقنی     32/9لنرزه احتمنالی در آن    زمین

 انش زمین به دست آمده است.شتاب گر
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 گسل مبارکه

لغز و سازوکار معکوس و امتداد NW-SEگسل مبارکه با روند 
شرق شهرسنتان مبارکنه قنرار گرفتنه اسنت       راستگرد در شمال

 (.3)شکل 
شهر و همچنین تغییر مسیر رودخاننه  گسل مبارکه و زرین 

)ندیمی و کانن، دهد زاینده رود توسط این دو گسل را نشان می
غربی و میانی این گسل دارای راستای بخش شمال (83: 2182

AZ135 شنرقی آن دارای راسنتای   و بخش جنوبAZ145 
گینری ارتفاعنات   غربنی آن باعنث قنرار   باشد. بخش شنمال  می

هنای دگرگنونی پرکنامبرین شنده و     کرتاسه در مجاورت سنگ
هنای کرتاسنه را بنه    شنهر آهن   ز زرینن بخش میانی آن قبل ا

هنای پرکنامبرین و   صورت کامالد خطی در مجناورت دگرگنونی  
هننایی از سننازند شمشنن  قننرار داده اسننت. در مننناطق  بخننش
هنا و پوشنش   شهر و مبارکه آثار این گسل توسنط آبرفنت   زرین

گیاهی پوشیده شده ولی بریدگی خطنی ارتفناع کوچن  شنرق     
کیلومتر شاهد خنوبی از عملکنرد    2شهر با درازای بیش از زرین
شرقی این گسل تا جنوب شهرضا که باشد. بخش جنوبآن می
رسد قابل تشخیص است و حداکثر بزرگنی  می  F44به گسل 
شتاب ثقل  31/1و بیشینه شتاب افقی  32/9لرزه احتمالی زمین

؛ 86: 8312زمننین بننرای آن بننه دسننت آمننده اسننت )صننفایی، 
 (. 6: 8318سهرابی و همکاران، 

 

رود توسط گسل  انه زایندهوسیله این دو گسل ب: تغییر مسیر رودخه رود ب و جابجایی مسیر رودخانه زایندهه شهر از منطق الف: عبور گسل مبارکه و زرین . 3شکل 

 شهر زرین

 
 گسل ایرانکوه

کیلنومتر و بنا راسنتای کلنی      211این گسل با درازای بنیش از  
AZ125  تنناAZ145  بننه صننورت مننورب از کننل محنندوده
کند. در جنوب شرق محدوده، عملکرد این عبور می موردمطالعه

-گسل به صورت بریدگی خطی ارتفاعات ساخته شده از آهن  

غربی محمدآباد باعنث  های جنوبباشد. آبرفتهای کرتاسه می
پوشیده شدن بخشی از این گسل شده ولی مجندداد اینن گسنل    

قاضنی و ایرانکنوه در مجناورت     باعث قرارگیری ارتفاعات کناله 

 21های دشت شده است. این بخش از گسل که بیش از آبرفت
شناسی اصنفهان معرفنی   کیلومتر طول دارد، قبالد در نقشه زمین

هنای  شده است. در معدن ایرانکوه وضعیت میانگین اغلب گسل
باشند.  منی  130/50NEفرعی موازی این گسل بنه صنورت   

بننر روی گسننل ایرانکننوه  F26جنننوبی -تنناثیر گسننل شننمالی
ر نبوده و در غرب آن نینز گسنل ایرانکنوه بنه صنورت      چشمگی

آبناد  پوشیده توسط پوشش گیاهی تا ارتفاعات شمال غرب نجف
 قابل پیگیری است.
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 گسل هرند

غربنی از  -کیلنومتر و راسنتای شنرقی    831این گسل با طول 
کند. انتهای شرقی آن تا گسنل  جنوب شهر اصفهان عبور می

F12 ابل تشخیص بنوده و  های دشت جنوب زفره قدر آبرفت
های جوان کواترنری و همچننین گسنترش   تأثیر آن بر نهشته

شنود. در  رطوبت سطحی منطقه سگزی به خنوبی دینده منی   
شرق اصفهان به علنت عملکنرد اینن گسنل ارتفاعنات       جنوب

ها قرار گرفته اسنت.  آهکی گردنه زینل بریده و در کنار آبرفت
گسنل قطنع   های ژوراسی  توسنط اینن    در جنوب شهر، شیل

های کرتاسنه دچنار بریندگی    شده و در جنوب کوه صفه آه 
 اند. شده

جننوبی   -بخش غربی آن بعد از برخورد بنا گسنل شنمالی   
F26 های دشنت پوشنیده شنده    در زیر پوشش زراعی و آبرفت

-غرب شهر نجفاست. بخش انتهای غربی این گسل در جنوب

خنوبی قابنل    آباد ارتفاعات کرتاسه را بریده ولنی ادامنه آن بنه   
کنانون   31تشخیص نیسنت. در راسنتای اینن گسنل بنیش از      

ای ثبت شده که بیشتر آنها در جنوب شنهر اصنفهان در   کهلرزه
 هنا متمرکنز شنده اسنت.    محل تالقی این گسل با سایر گسنل 

 (.32: 8312ریاحی،  )تاجمیر

 
 گسل دهق

-NE 61 /321ونند  کیلومتر و با ر 211این گسل با طول حدود 
کند غرب میمه عبور میاز حدود موته شروع شده و از جنوب 211

 .(2)شکل

 
 گسل کاله قاضی 

کیلنومتر اسنت و بنا راسنتای      11قاضی حدود  طول گسل کاله
شرق منطقه مورد مطالعه واقع شرق در جنوبجنوب-غربشمال

  (.1شده است )شکل
 

 گسل نجف آباد 

-با روند غالب بیشتر گسنل  کیلومتر و 231گسلی است با طول 

شنرق و بنا سنازوکار    جننوب -غنرب های منطقه، یعننی شنمال  
غنرب  معکوس مایل راستگرد و راستالغز راستگرد که در شنمال 

 کند.منطقه از شهر نجف آباد عبور می

 

  
 رود توسط این گسلعبور گسل دهق از شهر اصفهان و تغییر مسیر رودخانه زاینده . 4شکل 
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 شرح و تفسیر نتایج
 های گسلتحلیل داده

گام نخست در مشخص کردن الگوی استرس در منطقه تعینین  
های مربنوط بنه   آوری دادهو جمعهایی در نقاط مختلف ایستگاه
لغنز( در ین  محندوده مشنخص و     ها )شیب، امتداد، خشگسل

و  ArcGISو  Tectonic Fpافزارهای ها در نرمآنالیز داده
 .( بودσ3  وσ1،   σ2تعیین جهت محورهای اصلی تنش )

هنای اصنلی مطالعنه شنده در منطقنه شنامل دهنق،        گسل
 –قنع در منطقنه سننندج    خنورت وا  قاضی، مورچه خوانسار، کاله
ها صدها کیلومتر اسنت و بنه   باشد. طول این گسلسیرجان می

شنوند. در برخنی منناطق قطعنات     قطعات کوچکتر تقسنیم منی  
غنرب ماننند گسنل    شده با شنیبی بنه سنمت شنمال     گسلی خم

 رق نشالنخوانسار و در برخی مناطق دارای شیب به سمت شم

 
 

باشد. با خورت می قاضی، دهق و مورچه مانند گسل داالن، کاله
پالت مربوط  آمده از گسل تصویر استریو های به دستآنالیز داده

 به هر کدام ترسیم شد.
هنا بنا   آمده  مربوط به گسل های به دستدادهبرای تحلیل 

 P&T axisروش  Tectonic Fpگیری از نرم افنزار  بهره
در هر گسل است،  dip/dip direction/rakeکه براساس 

استفاده شد. در این روش )بنابر فرض اولینه( زاوینه اصنطکا     
درجه در نظر گرفته شده است و برای هنر گسنل    31(،θداخلی)

 (. 6ترسیم شد )شکل  Pt axisه نمودار به طور جداگان
-ارائه شده توسط نرمσ3  وσ1،   σ2برای هر گسل، میانگین  

 σ1های قرمز در تصویر جهت افزار بهترین جهت تنش است. دایره
 دهد. را نشان می 2σو مربع جهت  3σمثلث آبی جهت 

 

 رود قاضی بر مسیر زایندهقاضی ج: تأثیر گسل کالهرود ب: گسل کالهالف: تأثیر گسل داالن بر مسیر زاینده . 5شکل 
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هااستریوپالت گسل .6شکل 

 

هنای  هنای مربنوط بنه گسنل    داده نتایج به دست آمده از آنالیز
دهد کنه   خورت نشان می قاضی، داالن و مورچه ، خوانسار، کالهدهق

اسنتان اصنفهان،    وارد بنر  های کلنی شهر اصفهان تحت تاثیر تنش
باشد. بنا  می N-Sو  NW-SE تحت تاثیر دو جهت تنش تقریبی 

توان نتیجنه گرفنت رونند    خوردگی در منطقه می توجه به روند چین
-NWلغز و رونند تننش   های راستادر اثر فعالیت گسل N-Sتنش 

SE باشد.های پی سنگی در منطقه میحاکی از فعالیت گسل 
 

 خیزیمحاسبه ضرایب لرزه

خیزی است لرزهخیزی هر منطقه ضرایب یکی از معیارهای لرزه
افزار کیکنو محاسنبه شنده    که در این پژوهش با استفاده از نرم

هنای تناریخی و   لنرزه  است. به این منظور ابتدا فهرسنت زمنین  
کیلومتر از شنهر اصنفهان    311ای به شعاع دستگاهی در منطقه

هنای داخنل محندوده منورد نظنر      لنرزه  تهیه شد. سنرس زمنین  
رغم احساس شدن علیاستخراج شد که در نهایت مشخص شد 

رو مرکز زلزله مربوط بنه پنیش از قنرن    هیچهای متعدد، بهلرزه
 بیستم )زلزله تاریخی( در این محدوده گزارش نشده است. بنابر 

 

 
هنای دسنتگاهی   این در این تحقیق روش دوم یعننی ورود داده 

 (.9مورد استفاده قرار گرفته است  )شکل 
 

 
در منطقه  2های با بزرگای بیش از لرزه ها و زمینموقعیت گسل .7شکل

  مطالعه مورد
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نگارها در منطقنه، از  کهلرزه ثبت شده توسط لرزه 312از تعداد 
نشنان داده   1که در شنکل   2با اندازه بیش از  2181تا  8116سال 

لنرزه  منین ز82و   3تا  2لرزه با ابعاد بین زمین 396شده است؛ تعداد 
باشند، کنه دو   می 1تا  2لرزه با اندازه بین زمین 2و تنها  2تا  3بین 

خیزی کل منطقه، مورد اسنتفاده  گروه اخیر در محاسبه ضرایب لرزه
قرار گرفتنه اسنت. بنر اسناس اینن نتنایج و بنا اسنتفاده از رابطنه          

، بنرای کنل منطقنه    bو  aریشتر برای محاسبه مقندار   -گوتنبرگ
باشند. نمودارهنای دوره    منی  8یزی به شنرح جندول   خضرایب لرزه
ها و آهنگ سناالنه مینانگین روینداد بنر حسنب      لرزه بازگشت زمین

 (.1بزرگا بر اساس نتایج خروجی رسم شده است )شکل 
 

 مطالعه خیزی منطقه موردضرایب لرزه .0جدول

 مقدار خطا مقدار خیزیضرایب لرزه

b 18/1 19/1 

a 28/2 23/1 

λ  19/1 29/2 (2کمترین بزرگا با اندازه )برای 

Mmax 81/1 18/1 

           

 
و  1تا  2های از هایی با بزرگیلرزه نمودار دوره بازگشت زمین .9شکل

 بزرگا -نمودار لگاریتمی فراوانی

 -بزرگا کنه از رابطنه گنوتنبرگ    –نمودار لگاریتمی فراوانی
هنا و  لنرزه  شود در صورت حنذ  صنحیپ پنس   ریشتر نتیجه می

ها به صورت خطی خواهد بود. همان طور که مشاهده لرزه پیش
خطنی اسنت. شنیب     9/2شود، این نمودار تا بزرگای حندود   می

 است. 18/1-+19/1است که برابر bدهنده مقدار  نمودار، نشان

بزرگا نیز تا  –ی بازگشت به همین ترتیب نمودار لگاریتمی دوره
 باشد.می به صورت خطی 6/2حدود بزرگای 

 
 ایبندی لرزهپهنه

خینزی، چنند   بندی منطقه بر اساس شندت لنرزه  به منظور پهنه
پارامتر مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا منطقنه منورد مطالعنه بنه     

کیلنومتر تقسنیم شند و     81×81تنر بنه ابعناد    واحدهای کوچ 
هر نقطه نشانگر مرکز ی  ناحیه است. بنابراین  1مطابق شکل 

مشناهده   ناحینه در شنکل قابنل    61به عبارت دیگر نقطه یا  61
 است.
 

 ناحیه 61مطالعه به  بندی منطقه موردتقسیم. 8شکل 

 
 b valueبندی بر اساس پهنه

برای  value bبندی منطقه ابتدا مقدار ضریب پس از تقسیم
های مختلف، با استفاده از نرم افزار کیکو محاسبه شد. از بخش

های بزرگ نبوده است در لرزهزمین آن جا که منطقه متحمل
های ورودی به عنوان داده 2ها با اندازه آستانه هر ناحیه زلزله

افزار مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت بیشترین مقدار نرم
 نقشه 81محاسبه شد. شکل  11/8خروجی برابر  bضریب 
-را نشان می ArcGISافزار بندی رسم شده توسط نرمپهنه

ا وجود دامنه کم تغییرات این ضریب در سطپ منطقه، دهد. ب
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شرق اصفهان و همچنین در مقدار آن در ناحیه جنوب و جنوب
شرق و غرب بیشتر از نواحی شمال، شمالبخشی از شمال

 غرب است.جنوب

 
 هابندی بر اساس تعداد زمین لرزهپهنه

افنزار  هنای دسنتگاهی منطقنه و ننرم    لنرزه  با اسنتفاده از زمنین  
ArcGIS 2هنای بنا انندازه بنیش از     بندی تعداد کهلرزهپهنه 

 (. 88انجام شد )شکل 

 b valueبندی بر اساس نقشه پهنه .01شکل 

 

 2ها با بزرگای بیش از لرزهبندی بر اساس تعداد زمیننقشه پهنه. 00شکل 

 

 هالرزهبندی بر اساس اندازه زمینپهنه

مشاهده است آن است کنه  دو نکته که به وضوح در نقشه قابل 
 1/2ها در این منطقه کوچ  و حداکثر در حدود لرزهاندازه زمین

-بوده است که این مقادیر حداکثر نیز عمدتاد در شمال و شنمال 

 (.82شرق شهر اصفهان  رخ داده است )شکل 

 هالرزهبندی بر اساس عمق کانون زمینپهنه

هر اصفهان بنین  های اطرا  شلرزه با توجه به نقشه عمق زمین
کیلومتر متغیر است و چگونگی این تغیینرات در شنکل    36تا  8
-دهد که کانون زمنین شود. این نقشه نشان میمشاهده می 83

شرق و های جنوب و شرق شهر اصفهان و قسمتی از جنوبلرزه
غرب منطقه مورد مطالعنه نسنبت   غرب و همچنین شمالجنوب

 به نواحی دیگر، عمق بیشتری دارند.

 
 هالرزهبندی بر اساس اندازه زمیننقشه پهنه .02شکل 

 

 هالرزهبندی بر اساس عمق کانونی زمیننقشه پهنه .03شکل 

 

 بندی بر اساس توپوگرافیپهنه

نوعی نگاه دیگر به منطقه توجه به اخنتال  ارتفناع نقناط هنر     
تواند ی  شاخص احتمالی مقدار باشد که میناحیه یا ریلیف می

بر اساس رابطه  82در بخش باالیی زمین باشد. در شکل تنش 
 : ارتفاع می نیمم، می باشد.z: ارتفاع ماکزیمم و Zزیر

 H=Z-z (                                     8فرمول )
ارائنه شنده    82بندی در شکل نقشه حاصل از این نوع پهنه
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است. مطابق شکل، بیشترین اختال  ارتفناع در منطقنه حندود    
متر است. بیشنترین مقندار شناخص ریلینف در جننوب و       611
-غرب شهر اصفهان و غرب و شرق منطقه مشاهده منی جنوب

آمدگی در دهنده افزایش این شاخص نشان از باالشود که نشان
 باشد.منطقه و فعال بودن منطقه می

 

  بندی منطقه بر اساس شاخص توپوگرافی ریلیفنقشه پهنه .04شکل 
 

 خیزینهایی بر اساس لرزه بندیپهنه

بندی ارائه شده های پهنهدر ی  نگاه اجمالی به نقشه
هماهنگی قابل توجهی میان نتایج قابل مشاهده است. از جمله 

شود که های ارائه شده به وضوح دیده میبا دقت در شکل
-بیشتر، همان مناطقی هستند که تعداد زمین bنواحی با مقدار 

بزرگی کمتر دارند و در همین مناطق عمق های بیشتر با لرزه
ها نیز بیشتر و بر اساس شاخص ریلیف، لرزه کانون زمین

ها ها بیشتر است. همچنین تعداد گسلباالآمدگی در این بخش
 (.81بیش از سایر نواحی است )شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و مقدار شاخص ریلیف در مناطق  هالرزه نمودار تعداد زمین .05شکل 

 مختلف منطقه
 

آمده، و بر اساس   دست  بندی نتایج بهبه منظور جمع
بندی کلی منطقه با رویکرد شناخت اطالعات موجود، نقشه پهنه

کیلومتری اطرا  شهر اصفهان،  11خیزی محدوده وضعیت لرزه
 شود.مشاهده می 86تهیه شد که در شکل 

دهی استفاده شد. در این از روش وزنبندی منطقه در پهنه
زون در هر ناحیه، پارامترهای  61روش پس از تقسیم منطقه به 

 b valueهای گسلی،  ، تعداد قطعه لرزه تعداد زلزله، اندازه زمین
طور نمونه نمودارهای تعداد و شاخص ریلیف بررسی شد. به

مشاهده  81لرزه و شاخص ریلیف در هر ناحیه در شکل زمین
 2تا  8ای از شود. بر این اساس به هر منطقه درجهیم

دهی را نشان معیارهای وزن 3اختصاع داده شد. جدول 
 2بر این مبنا منطقه موردمطالعه از نظر فعال بودن به  دهد. می

 2)فعال(، پهنه  8پهنه نسبی تقسیم شد که عبارتند از: پهنه 
 )کم فعالیت(. 2هنه کم فعالیت( و پ )نسبتاد 3فعال(، پهنه  )نسبتاد

 

 
 هاای منطقه موردمطالعه به همراه گسلبندی کلی لرزهپهنه .06شکل 
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 ها یتدهی کمّمعیارها و مقدار وزن .3جدول 

 یتکمّ معیار وزن
8 11/1 

 bمقدار 
2 8 
3 12/8 
2 1 
2 891-1 

 شاخص ریلیف
3 311-891 
2 121-311 
8 911-121 
2 21-1 

تعداد 
 ها لرزه زمین

3 21-21 
2 61-21 
8 11-61 
2 2-1 

اندازه 
 ها لرزه زمین

3 3-2 
2 2-3 
8 1-2 
2 1 

های  تعداد قطعه
 گسلی

3 8 
2 2 
8 3 

 گیریبحث و نتیجه
در این تحقیق شهر اصفهان از دو جنبه مورد بررسی دقینق قنرار   

 ای. ساخت و مطالعات مخاطرات لرزهلرزه زمینگرفت: مطالعات 
ساخت فعال هر ساخت و زمیندر مطالعات لرزه زمین -8

های فعال تا شعاعی منطقه، باید ساختارهای فعال مانند گسل
کیلومتر مورد بررسی قرار بگیرند. لذا برای تحلیل و  311حدود 

های فعال استان خیزی شهر اصفهان، گسلارزیابی لرزه
 ساختی قرار گرفتند. اصفهان هم مورد بررسی لرزه زمین

ای شامل  ای، پارامترهای لرزهدر مطالعات مخاطرات لرزه -2
، value bها، ضریب خیزی، دوره بازگشت لرزهضرایب لرزه
ها و توپوگرافی مورد ارزیابی لرزهها، عمق کانونی زمیناندازه لرزه

شهر اصفهان و به تبع آن  دقیق قرار گرفتند. در این مطالعات
برخی از شهرهای این استان که در پهنه و شعاع مورد بررسی 

ای قرار گرفتند. تاکنون در بندی لرزهقرار داشتند، تحت پهنه
-خیزی شهر اصفهان از هر دو پارامتر لرزه زمینارزیابی لرزه

ای به صورت هم زمان استفاده نشده ساخت و مخاطرات لرزه
است. در این تحقیق برای اولین بار، به منظور تحلیل خطر شهر 
اصفهان، هر دو جنبه بررسی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. چون نتیجه نهایی حاصل تلفیق این دو جنبه با یکدیگر 

 تری به دست آمده است.  است، نتایج دقیق
های ثبت شده منطقه با کهلرزه هایراستای بیشتر گسل

نگاری استان اصفهان، به ویژه در محل های لرزهتوسط شبکه

توان نتیجه گرفت که مناطقی ها تطبیق دارد و میتالقی گسل
و باید از  لرزه بودهاز اطرا  شهر اصفهان در معرض خطر زمین

 .خیزی مورد توجه قرار گیردنظر لرزه

های شناسایی شده در کار گسلرسد وضعیت و سازوبه نظر می
برشی  -هایی که در ی  زون فشارشیاین محدوده با گسل
 .باشندشوند تطابق خوبی داشته و قابل توجیه میراستگرد ایجاد می

باشد. با توجه می N-Sو NW-SE جهت تنش تقریبی 
توان نتیجه گرفت روند تنش خوردگی در منطقه میبه روند چین

N-S  لغز و روند تنش های راستاگسلدر اثر فعالیتNW-SE 
 باشد. های پی سنگی در منطقه میحاکی از فعالیت گسل

افزار کیکو مطابق جدول آمده از نرمبا توجه به نتایج به دست
بر این، یعنی بسیار کوچ  است؛ عالوه  8تر از کوچ  bمقدار  8

در منطقه ثبت نشده و این بدان  1لرزه با بزرگی بیش از زمین
. استخیزی کم  معناست که منطقه به طور کلی دارای توان لرزه

نیز بیانگر کم بودن آهنگ ساالنه تکرار  λکوچ  بودن مقدار 
آمده کلی، با توجه به مقدارهای به دستطورهاست. بهلرزهزمین
زی کم با دوره بازگشت خیاستان اصفهان دارای لرزه λبرای 

های با بزرگی بیش سال( برای زمین لرزه 8111طوالنی )بیش از 
بندی بر اساس پارامترهای های پهنهبررسی نقشه .است 1از 

-ای، نتایج مشابهی را برای نقاط مختلف نشان میمتفاوت لرزه

بیشتر، همان مناطقی هستند که تعداد  bدهد. نواحی با مقدار 
ای بیشتر ولی با بزرگی کمتر دارند. در همین مناطق هلرزه زمین

ها نیز بیشتر و براساس شاخص رلیف، لرزهعمق کانون زمین
باالآمدگی در این قسمت از منطقه بیشتر است. همچنین تعداد 

 ها بیش از سایر نواحی است.گسل

های فعال ای همراه با گسلبندی کلی لرزهبر اساس پهنه
های جنوبی منطقه شامل ، قسمت81منطقه، مطابق شکل 

قاضی و پیربکران و بخشی از گسل خوانسار و  های کالهگسل
آباد در شمال غرب و قسمتی از همچنین محدوده گسل نجف

گسل بهارستان و دهق در شمال شهر بهارستان، بیشترین فعالیت 
دهند که احتماال به دلیل ناهمگنی را در استان اصفهان نشان می

برخی از شهرهای  ر این مناطق است؛ به همین دلیلها دسنگ
سمیرم و شهرضا دارای  ،استان اصفهان از قبیل کاشان، فریدن

به علت پوشش وسیع  خیزی بیشتری هستند.پتانسیل لرزه
 ،های دشت اصفهان توسط مناطق کشاورزی و مسکونیآبرفت

 به سادگی میسر نیست. این مناطقها در تشخیص گسل
-شرق و شمالتحقیق، مناطق شمال، شمال مطابق این 

ای و کم فعالیت قرار غرب شهر اصفهان در محدوده آرام لرزه
-های جنوب، جنوبگرفته است. دیگر نواحی شهر شامل بخش
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های متعدد و متراکم، غرب به دلیل وجود گسلشرق و جنوب
   ایی متوسطی دارند.فعالیت لرزه

ایی ترسیم شده، بندی لرزهبر اساس این تحقیق و نقشه پهنه
 قرار ایی خطرمتوسط لرزه اصفهان در محدوده جمعیت شهر بیشتر
های فرسوده نیز در این مناطق بیشتر از مناطق دیگر فتبا دارند و
در  1لرزه با بزرگای بیش از گرچه مطابق این تحقیق، زمین است.

مکان منطقه ثبت نشده ولی از آن جا که با دوره بازگشت طوالنی، ا
نیز در استان اصفهان و به تبع  1لرزه با بزرگای بیش از وقوع زمین

سازی پذیر است، بنابراین مقاومآن در شهر اصفهان امکان
بازسازی ها و ها و بزرگراههای مهم مانند پلها و سازهساختمان
است و باید در اولویت قرار کاری بسیار مهم  ی فرسودههابافت

 ریزیبرنامه و هاگذاری در سیاست تواند تحقیق میبگیرد. نتایج این 
و مقررات  قوانین رعایت با .شهر اصفهان  کاربرد داشته باشد های

استان  هایلرزهزمین وقوع از ناشی و مشکالت مسائل شهرسازی،
 است.  پیشگیری اصفهان و به ویژه شهر اصفهان قابل

 
 منابع
. سازمان ایرانشناسی زمین(. 8313نباتی، س، ع. )آقا

 صفحه. 116 ،شناسی و اکتشافات معدنی کشور. تهران زمین

بندی بررسی سایزموتکتونیکی و پهنه(. 8312تاجمیر ریاحی، زهرا )
-گروه زمین، ارشدنامه کارشناسیپایان .ای شهر اصفهانلرزه

 دانشگاه اصفهان. ،دانشکده علوم ،شناسی

-(. بررسی لرزه8318علی )آذر، صفایی، همایون و ندیمی،  سهرابی،

ساخت و  خیزی محدوده مبارکه با توجه به وضعیت زمین
 .شناسی فالت ایران اولین همایش زمین .های موجودگسل
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته. .کرمان
 قادی،اسکندری میرزایی، نوربخش وهادی، منشادی، سیددهقان

خیزی ساخت و لرزه زمین بررسی لرزه (.8318مرتضی )
 . 22-8(، 2) 31 ،مجله فیزی  زمین و فضا .منطقه اصفهان

طرح پژوهشی شناسایی و بررسی (. 8312صفایی، همایون )
معاونت شهر سازی  .های اطرا  اصفهانای گسلتوان لرزه

 و معماری شهرداری اصفهان.

 فعال های (. گسل8311زهرا ) ،تاجمیرریاحی و همایون, صفایی
 انجمن همایش هجدهمین .اصفهان شهر محدوده
 معلم. تربیت دانشگاه: تهران .ایران شناسی زمین
(. گسترش فیزیکی 8319نژاد، نسیم )حیدری و رحمتی، صفرقائد

شهرها و ضرورت تعیین حرم امن شهری )نمونه: شهر 
 .22-82(، 8) 8 ،مجله جغرافیا و مطالعات محیطی. اصفهان(
 طرح تفصیلی بازنگری (. طرح8311) آت  مشاور مهندسین

 نظام کلی :چهارم مرحله اصفهان، شهر ،6 و 1 مناطق اصفهان،

  و معماری. شهرسازی معاونت .اصفهان شهرداری. ارتفاعات
های محلی و  ثبت و تفسیر لرزه (.8361) احمداشجعی،  مهاجر

امور . خیزی مناطق اصفهان و شهرکردهای زلزلهویژگی
 صفحه. 28شناسی سازمان انرژی اتمی ایران، ویژه زلزله
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