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شناسي، ساختارهاي جنباي منطقه نطنز به عنوان اده از شواهد ريختدر اين مقاله با استف :دهيچك
 دختر واقع شده، مورد -رميهوبخشي از پهنه ايران مركزي كه در مجاورت كمربند آتشفشاني ا

 زفره با راستاي -هاي جوان در طول پهنه گسلي قمي افقي آبراههجابهجاب. مطالعه قرار گرفته است
متر  ميلي5/2 پهنه گسلي با نرخ حدود ركات امتدادلغز راستگرد اين جنوب شرق بر ح-شمال غرب

همچنين با استناد به حفر عميق كانال رودخانه مغار كه عمود بر محور . سال داللت دارد بر
تاقديسهاي كوههاي چرخه و زردكوه جريان دارد به فرايش ناشي از رشد اين تاقديسها پرداخته و 

 جنوب شرق -كات جنبا بر روي گسلهاي معكوس با راستاي شمال غربآن را به عنوان تابعي از حر
 زفره بر اين -هم روند بودن راستاي گسلهاي معكوس با راستاي گسل قم. ايمدر عمق در نظر گرفته

هاي برشي و فشاري ناشي از حركت رو به شمال صفحه عربستان در مؤلفهموضوع داللت دارد كه 
كديگر تفكيك شده و سبب ايجاد حركات امتدادلغز در طول گسل اين بخش از ايران مركزي از ي

. خوردگي و گسلش معكوس بر روي روندهاي هم راستا با آن گرديده است زفره و تشكيل چين-قم
شود شناسايي ساختارهاي جنبا بويژه گسلهاي مدفون كه آثار آنها در قالب رشد چينها مشاهده مي

  . اي در ارزيابي خطر زمينلرزه برخوردار است از اهميت ويژهزاهاي مستقل لرزهبه عنوان چشمه
 شناسيزفره، ريخت-خوردگي، گسل قمزمين ساخت جنبا، گسل جنبا، چين :هاواژه كليد

Abstract: This paper uses geomorphic features to constrain active structural 
deformation at the Natanz region, central Iran. Offset stream beds indicate right-
lateral strike slip motion at a rate of about 2.5 mm/yr along the NW-SE trending 
Qom-Zefreh fault zone. Deep incision of the Moghar river which crosses the 
Charkheh and Zardkuh anticlines also indicates uplift at depth on thrust faults 
dipping SSW beneath the anticlines. The fact that the active Qom-Zefreh strike-slip 
fault runs parallel to the active fold and thrust zone suggests that oblique motion of 
Arabia with respect to Eurasia is partitioned in this part of central Iran. We conclude 
that the active blind faults which leave clear signatures in geomorphology should be 
seriously considered as a seismic source while assessing seismic hazard in the 
region. 

  مقدمه -1
 موجود در پوسته زيرين (Oblique Strain) مورب استرين تجزيه
اي است پديده) در پوسته فوقاني(  برشي و عموديمؤلفهبه دو 

 اطالق (Strain Partitioning)شدگي استرين كه به آن بخش
براي مثال، هم در مناطق فرورانش و هم در طول  ].10[ شودمي

ساختي ي مورب بين صفحات زمينيگسلهاي ترانسفورم، همگرا
 تشكيل با كه( شدگيكوتاه و امتدادلغز گسلهاي ايجاد به

امتدادلغز همراه  گسلهاي با موازي  رانده-خوردهچين كمربندهاي
 آلتاي در چين نمونه -گُبي 1957 زمينلرزه .است انجاميده )است

اي شدگي استرين در يك مقياس منطقهخوبي از پديده بخش
لرزه مزبور با حركات امتدادلغز در يك پهنه  بطوريكه زمين؛است

 در حاليكه ه كيلومتر همراه گرديد250د گسلي به طول حدو

 100به طول حدود (حركت بر روي پهنه گسلي موازي با آن 
   ].9 [از نوع معكوس بود) كيلومتر

شدگي استرين در مناطقي كه با عدم شناخت پديده بخش
تاريخي و يا دستگاهي همراه هستند ضرورت  هايلزرهزمين وقوع
  .تـاس ردهـك مـراهـف را تياخـشنتـريخ هايـروش از ادهـاستف

شناسي مرتبط هاي اخير عوارض ريختخوشبختانه در طي دهه
  نحوه پاسخ  همچنين و جنبا امتدادلغز گسلهاي فعاليت با

صورت ي و بيي در حال رشد بخوبي شناساهاها به چينرودخانه
  . اندجامع ارائه گرديده

 ختي بدستشنامقاله به ارائه تعدادي از شواهد ريخت اين در
   -گسلي امتدادلغز قم كار پهنه و آمده در رابطه با فعاليت و ساز
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زفره در محدوده شرق نطنز پرداخته و همچنين به معرفي 
هاي در حال رشد موازي با پهنه خوردگيگسلش معكوس و چين

هدف از اين مقاله استفاده از . گردد زفره اشاره مي-گسلي قم
خت نحوه توزيع استرين كنوني شده جهت شنا آوريجمع شواهد

  . در اين ناحيه از ايران مركزي است
  
  بررسي  مورد محدوده ساختيزمين و شناختيزمين موقعيت -2

گردد كه از ايران مركزي به محدوده مثلثي شكلي اطالق مي
جنوب غربي به كوههاي زاگرس، از شمال به كوههاي البرز و از 

اين ناحيه از فالت . شوديشرق به كوههاي شرق ايران محدود م
ايران تحوالت ساختماني گوناگوني را پشت سر گذاشته و از 

  . اي برخوردار استساختار پيچيده
 رسوبي پالتفرم ايران مركزي با تشكيل -تكامل ساختاري

هاي رسوبي مجزا كه در تمام طول پالئوزوئيك و اوايل حوضه
اند، آغاز همزوزوئيك محل تجمع رسوبات كم عمق دريائي بود

ي در ايران مركزي از اواسط ي حركات كوهزا].12[گردد مي
   با ايجاد گسلش معكوس و ) اوايل ژوراسيك(مزوزوئيك 

ي مزوزوئيك و سنوزوئيك با خوردگي آغاز شده و در طچين
 ].12[و ] 7[هاي شديد ماگمائي نيز همراه گرديده است فعاليت

صات ليتولوژيكي، ايران ساختي و اختصاهاي زمينبراساس فعاليت
مركزي از ديرباز به سه واحد ساختاري اصلي تقسيم شده است 
كه عبارتند از خرد قاره ايران مركزي كه عمدتاً شامل رسوبات 

دوم كمربند . خورده پالئوزوئيك و اوايل مزوزوئيك استچين
 -رميهوسيرجان و سوم واحد آتشفشاني ا -دگرگوني سنندج

رميه تا جنوب كرمان ادامه داشته و فعاليت ودختر كه از حوالي ا
 ].7 [اندآن را عمدتاً به ائوسن تا عهد حاضر مربوط دانسته

فعاليت آتشفشاني در اين واحد را نتيجه فرورانش پوسته 
اقيانوسي تتيس در امتداد گسل معكوس زاگرس به زير پوسته 

   ].6[دانند اي ايران مركزي و ذوب آنها در اعماق ميقاره
  
  زمين ساخت جنبا -3

دهنده آن  نشانGPSهاي انجام شده با استفاده از گيرياندازه
 درجه شرقي 51ي است كه صفحه عربستان در طول جغرافيائ

متر در سال رو به شمال نسبت  ميلي22 حدود با سرعتي معادل
    ز اين مقدار  ا].15[ است حركت حال در اوراسيا صفحه به
شدگي در زاگرس صرف كوتاه سال در ترمميلي 7 حدود يجابهجاب
 متر در سال نيز توسط كوههاي البرز مصرف  ميلي8 حدود و

 7حدود (ه رسد كه حركات باقي ماندنظر ميچنين ب. شودمي
گردد  شدگي در حوضه جنوب خزرصرف كوتاه) در سال مترميلي

سم بايست به عنوان يك جبنابراين، ايران مركزي را مي ؛]15[

. ين استيكل در آن بسيار پاشكه نرخ تغيير ظر گرفتصلب در ن
شود اين است كه مرزهاي الي كه در اينجا مطرح ميولي سؤ

 درجه در 51ي فعال ايران مركزي در راستاي طول جغرافياي
دليل پوشش ضعيف ايستگاههاي متأسفانه ب. كجا واقع هستند

ات انجام توان با استفاده از مطالع در ايران نميGPSگيري اندازه
ز مرز جنوبي كوههاي البر] 15[گرفته توسط ورنانت و همكاران 

شدگي روي  متر در سال كوتاه ميلي8يكه در آن حدود ييعني جا
  . دهد را به طور يقين مشخص نمودمي

 كاشان، 1778 و 1755هاي لرزهبا اين وجود، وقوع زمين
 آن بيانگر] 14[ چنگوره 2002و ] 3 [ قهرود1844لرزه زمين
خيز شمال كشور تا دامنه شمال شرقي پهنه فعال و لرزه كه است

كوههاي  ).1شكل ( دختر ادامه دارد -رميهوپهنه آتشفشاني ا
هاي انند ديوار بلند و طويلي فرونشستدختر م -رميهوا آتشفشاني

هاي اراك و  اردكان و رفسنجان را از فرونشستكاشان، يزد،
 اين كوههاي آتشفشاني با مرز. كند سيرجان جدا مي-اصفهان
هاي ساختماني مجاور در بيشتر نقاط منطبق بر فرونشست

 زفره كه از حوالي -در اين ميان گسل قم. خطوط گسلي است
را  اردستان -قم تا منطقه زفره امتداد يافته، فرونشست كاشان

به عنوان بخشي از كوههاي (در شمال غرب از كوههاي كركس 
  .  در جنوب شرق جدا نموده است) دختر-رميهوآتشفشاني ا
ساخت جنبا در ناحيه نطنز در قالب دو ساختار موازي  زمين

و مجزا يعني گسلش راستگرد جنبا و تاقديسهاي در حال رشد 
در . شودكه در عمق با گسلش معكوس همراه است، ديده مي

  .پردازيمزير به ذكر شواهد مربوط به هر يك مي
  
  زفره - گسل قم-3-1

عنوان ب ]1[ زفره براي نخستين بار توسط نبوي -لي قمپهنه گس
نظر نبوي اين پهنه ب .گرديد معرفي راستگرد امتدادلغز گسل يك

گسلي كه از حوالي كوههاي جنوب قم تا جنوب زفره ادامه دارد 
بخشي از اين پهنه . ممكن است امتداد گسل شمال تبريز باشد

عميدي  دارد توسط نطنز تا جنوب زفره ادامه حوالي از كه گسلي
 عميدي نشان .گرديد معرفي زفره گسل عنوان تحت و مطالعه ]4[

 كيلومتر 2 حدود كرتاسه آهكهاي زفره گسل طول در كه داد

 كسي اولين) 1972( ناجي .دهندمي نشان راستگرد ييجاهجاب

 اشاره فين جنوب در  زفره-هاي جوان گسل قمبود كه به فعاليت

راستاي گسل  اساس اظهارات ناجي دربر. ]5به نقل از  [كرد
 شيب توسط گسلي با هاي كواترنرنهشته فين جنوب در  زفره-قم

   ].5[اند درجه به سمت جنوب غرب بريده شده 80 حدود
مورد  و بازديد متعددي مقاطع در زفره -قم گسل مطالعه اين در
   جا هب در بسياري از اين نقاط عوارض جا. گرفته است قرار ارزيابي
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 - شود، كمربند آتشفشاني اورميهمي ديده شكل راست سمت و باال در كه ايران كوچك نقشه]. 2[شناسي ساده شده ناحيه نطنز نقشه زمين -1 شكل

   ؛كواترنر آبرفتي رسوبات) 3 ؛خوردگيهاي فعال نئوژنچين) 2 ؛هاي سنگي قديميواحد) 1. دهددختر و محدوده مورد مطالعه را نشان مي
  .روستا) 11 ؛محور ناوديس )10 ؛محور تاقديس) 9 ؛آبراهه) 8 ؛آهنراه )7 ؛جاده )6 ؛هارودخانه بستر )5 ؛آبرفتي دشت )4

  زفره داللت-شده بر حركات راستگرد و جوان در طول گسل قم

 هنجن غرب در دو مقطع شمال  زفره-قم گسل لهمقا اين در .دارند

  .است گرفته قرار بررسي و مطالعه مورد ابياض شرق و جنوب
  
    زفره در شمال غرب هنجن- گسل قم-3-1-1

به فاصله حدود  شده مشاهده مقطع دو ايماهواره تصاوير )2( شكل
 .دهدمي نشان را هنجن غرب شمال در يكديگر از كيلومتر 5/1

 ها در هرآبراهه افقي منظم ييجاهجاب شودمي مشاهده كه همانطور

شاخه موازي  دو روي بر راستگرد امتدادلغز حركات نشانگر مقطع دو
 )b2(در شكل . باشد زفره مي-در اين بخش از پهنه گسلي قم

شاخه  دو يكهيجا در آبرفتي بادزن باالي بخش جانبي ييجاهجاب
ميزان  گيرياندازه جهت .ستا آشكار بخوبي پيوندند،مي بهم گسلي
س بادزن أي افقي بادزن آبرفتي مزبور، در ابتدا فاصله رجايجابه
گيري شده و به اين اندازه) اثر گسل امتداد در( آن طرف تا دو

 متر محاسبه 60متوسط آن دو معادل با حدود  ترتيب مقدار
س آن حدود أاز آنجا كه فاصله قطعه بزرگتر بادزن تا ر .گرديد

شكل متقارن، ميزان  به بادزن تشكيل باشد، با فرضمتر مي 85
از سوي ديگر با  .گردد متر برآورد مي25ي معادل با يجاهجاب

توجه به ابعاد نسبتاً كوچك بادزن مزبور و عدم وجود شيارهاي 

بادزن مزبور در  هرسد كعميق بر روي آن چنين به نظر مي
ه سن رسوبات در صورتيك. زمان هولوسن تشكيل شده باشد

حدود (شده در رأس بادزن مزبور را قاعده هولوسن  تشكيل
توان حداقل مي صورت آن در بگيريم، در نظر ) سال پيش10000

 زفره را حدود -نرخ لغزش افقي در طول اين بخش از گسل قم
مقطعي از پهنه ) 3(شكل .  ميليمتر در سال برآورد نمود5/2

ي رسوبات جوان همراه گرديده يجاه زفره را كه با جاب-گسلي قم
همانطور . دهدمينشان ) 2(مال غرب محل مقطع شكل در ش
توان بر روي اين  ميخوبي آشكار است دو پهنه گسلي راكه ب

پهنه شرقي شامل سه شاخه اصلي با شيب . مقطع تفكيك نمود
كه آبرفتهاي كواترنر را در باشد مي) نزديك به قائم(بسيار زياد 

پهنه . رت توفها و شيلهاي نئوژن قرار داده استشرق در مجاو
كه است غربي شامل دو شاخه گسلي با شيب به سمت شرق 

باعث راندگي رسوبات كواترنر و هولوسن به سمت غرب گرديده 
هاي مشاهده شده در اين محل از يك سو جاييهجاب. است

 زفره و از سوي ديگر -گواهي است بر جنبا بودن گسل قم
است كه اين پهنه گسلي با يك مؤلفه معكوس همراه نشانگر آن 

ي افقي در طول جايهولي در هر حال همواره جاب. گرديده است
  .جايي قائم غلبه دارد زفره به جابه-گسل قم
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ها و بادزن آبرفتي  آبراههي راستگردجايهبه جاب.  از شمال غرب روستاي هنجنGoogle Earthيافت شده از اي درهتصاوير ماهواره) b, a -2 شكل

  .)b2(ي شكل ي تصوير صحراc). يديجوان در راستاي دو شاخه گسلي توجه نما

   زفره در جنوب شرق ابياض- گسل قم-3-1-2
ماً از  زفره از شرق نطنز تا حوالي زفره عمو-از آنجا كه گسل قم

كند،  ائوسن عبور مي)  آندزيتيعمدتاً(هاي آتشفشاني  واحد ميان
جايي ناشي از فعاليت اين گسل ه اثري از جاب به ندرتسفانهمتأ
 از اين موضوع مسلماً. گرددمشاهده مي كواترنر آبرفتي رسوبات در

 -توان اين مفهوم را استنباط كرد كه اين بخش از گسل قم نمي
توان نتيجه گرفت كه در صورت  بلكه تنها مي است، فعال غير زفره

 آن بدليل غياب رسوبات جوان ثبت نگرديده  وجود فعاليت آثار

  غربي از آنجا كه شواهد فعاليت در ادامه شمال ديگر سوي از .است
شرقي آن  و ادامه جنوب) غرب هنجن و فينشمال(گسل زفره 

ن چنين نتيجه توا مي] 11 [اثبات رسيده به )گسل دهشير يعني(
يك سيستم  از بخشي بعنوان  زفره-قم گسل از بخش اين كه گرفت
سازد،  را مشخص مي دختر -رميهوا زون شرقي شمال مرز كه گسلي
ابياض جايي كه پهنه شرق با اين وجود، در جنوب. باشدمي جنبا

 ي راستگرديجاهجاب آثار كند،مي قطع را كواترنر هايتراورتن ،گسلي

  ).4 شكل(گردد  ميجا شده مشاهدههاي جابهدر آبراهه
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اين برش پهنه گسلي امتدادلغز اصلي با شيب زياد و همچنين بريده شدن . غرب هنجنزفره در شمال-شناسي پهنه گسلي قم برش زمين-3شكل 

  .دهددر غرب مقطع را نشان ميرسوبات هولوسن 
  

  
  .ها در تراورتنهاي كواترنر جنوب شرق ابياضي راستگرد آبراههيجاه جاب-4شكل 

  خوردگيهاي كوههاي چرخه و زردكوه چين-3-2
، ) زفره-گسل قمشرق شرق و شمال(شرقي نطنز  در جنوب

از سازند آهكي قم تشكيل  عمدتاً آنها هسته كه خوردگيهاييچين

شرق گسترش   جنوب-غربشده است با راستاي عمومي شمال
رشد فعال اين چينها را در صورت وجود  آثار .)5شكل  (انديافته
   رـب هاـآن ورـمح راستاي بر عمود كه هاييرودخانه كانال توان درمي

  
 تصوير بخوبي نشان داده شده، رودخانه مغار تنها رودخانه اين در كه همانطور. نزطن منطقه فعال خوردگيهايچين از كاسموس ايماهواره تصوير -5 شكل

  .است نموده حفر شديداً خود مسير از بخشي در خود را بستر زردكوه و سهاي كوه چرخهكه بر اثر فرايش ناشي از فعاليت تاقدي باشدمنطقه مي
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. دارند، مشاهده نمود جريان آبرفتي بادزنها و دشتهاي روي
 در تنها كه هاي منطقه نطنز نشانگر آن استبررسي رودخانه

 عميق حفر )مغار رودخانه( گستره هاي ايناز رودخانه يكي طول

خوردگي فعال روي  بر اثر فرايش ناشي از چينرودخانه كانال
مقاطع رودخانه مغار در باال دست و ) 6( در شكل .داده است

مقايسه . پايين دست با مقطع مياني آن مقايسه شده است
با )   متر50به عمق حدود (بخش عميقاً حفرشده رودخانه مغار 

به (اال دست آن ـائين دست و بـار در پـعمق كانال رودخانه مغ
هاي ديگر از يك سو و با عمق كانال رودخانه)  متر7 و 3ترتيب 

 اين موضوع داللت دارد كه فرايش منطقه از سوي ديگر بر
فرايش بستر  اصلي عامل زردكوه تاقديسهاي كوههاي چرخه و

  شرقي در دامنه شمال گسلش وجود آثار. رودخانه مغار بوده است

  
ين يو پا (b) مياني ، بخش(a)  مقاطع رودخانه مغار در باال دست-6 شكل

ين دست يمقايسه مقاطع رودخانه در باالدست و پا. (c)دست 
مياني حاكي از آن است كه در يك فاصله نسبتاً كوتاه  بخش با

خوردگي  دچار چينساختيبر اثر فعاليتهاي زمين انيمي بخش
شده و بستر رودخانه با حفرعميق كانال خود به اين فرايش 

  .پاسخ گفته است

تاقديس كوه چرخه و نامتقارن بودن شيب يالهاي آن بيانگر آن 
است كه تشكيل و رشد اين تاقديسها نتيجه حركات جنبا بر 
روي يك يا چند گسل معكوس با شيب به سوي جنوب غرب 

  ).7شكل (در عمق است 

  
 گسل تراستي در امتداد يال شمالي a).  تاقديس كوه چرخه-7شكل 

 عدم تقارن تاقديس b). دهدتاقديس كوه چرخه را نشان مي
  .توان مشاهده نمودچرخه را در شيب يالهاي آن مي

آبرفتي  مطلق واحدهاي سن تعيين امكان معد دليلب متأسفانه
خوردگي چين نرخ تواننمي مطالعات از مرحله اين در يافته، فرايش

جايي بر روي گسلهاي معكوس در هو يا نرخ مؤلفه قائم جاب
با اين وصف، با توجه به موقعيت دره . عمق را دقيقاً برآورد نمود

 رودخانه برفتياثر فرايش نسبت به هندسه بادزن آ ايجاد شده بر

شتر ـافته بيـبايست سن جوانترين واحدهاي فرايش ينمي مغار،
همچنين، از آنجا  .باشد)  سال125000(از قاعده كواترنر فوقاني 

تكتونيكي ارتفاع ديواره رودخانه  فعاليت هرگونه عدم صورت در كه
 متر برسد، ميزان فرايشي را كه 10توانست به حدود مغار مي

 متر 50بايست كمتر از خوردگي نسبت داد ميبايد به چين
در نظر ) ارتفاع ديواره كانال رودخانه مغار در محل فرايش يافته(

حقيقت  به ما مفروضات كه صورتي در ). متر40 حدود يعني( گرفت
جايي قائم بر روي هتوان نرخ جابنزديك باشد درآن صورت مي

  .ورد نمودآ برمتر در سال ميلي3/0 حدود را عمق در معكوس گسل
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  گيريبحث و نتيجه -4
ساخت جنبا در منطقه آمده از مطالعه زميندسته از اطالعات ب

  :توان نتايج زير را استنباط نمودنطنز مي
عنوان يك ساختار اصلي و  زفره ب-ز قمپهنه گسلي امتدادلغ -1

-غالب در منطقه نطنز باعث بهم ريختگي عوارض ريخت
گرديده و آثار ها  رودخانهي راستگرديجاهشناختي و جاب
جوان ي واحدهاي يجاهتوان در قالب جابميجنبايي آن را 

هاي امتدادلغز راستگرد جاييجابه. رسوبي مشاهده نمود
مشاهده شده در آبرفتهاي جوان اين ناحيه بيانگر آن است 

ش از گسل كه نرخ متوسط لغزش افقي در طول اين بخ
اين حركت . باشدال ميمتر در س ميلي5/2 زفره حدود -قم

با دوره هاي مكرر ولي لرزهبه احتمال زياد به شكل زمين
  . داده است  در منطقه رويبازگشت طوالني

 شمال شرق پهنه گسلي -خورده واقع در شرقنوار چين -2
باشد، ولي آثار اين جنبا مي) در ناحيه نطنز( زفره -قم

دكوه خوردگيهاي كوههاي چرخه و زرجنبايي تنها در چين
اين موضوع را شايد بتوان چنين بيان . ي استيقابل شناسا

خوردگي در كوههاي نمود كه نرخ فرايش حاصل از چين
چرخه و زردكوه بيشتر از نرخ رسوبگذاري بر روي بادزن 

 در ساير مناطق با اين وجود .است مغار رودخانه آبرفتي
خوردگي كمتر از رود نرخ فرايش حاصل از چيناحتمال مي
اين موجب شده تا در اين مناطق گذاري بوده و نرخ رسوب

ها قابل نهشتي به فاز فرسايشي، رشد چين زفا غلبه دليلب
 . ي نباشديشناسا

 زفره با محور تاقديسهاي -گسل امتدادلغز قم بودن راستاهم -3
 به رو حركت كه دارد داللت موضوع اين بر چرخه كوه جنباي

جنوب  -غرب شمال هايروند روي بر عربستان صفحه شمال
)  دختر-پهنه اورميه(شرق در اين بخش از ايران مركزي 

بصورت دو مؤلفه مجزاي برشي و فشاري عمل نموده و با 
ايجاد گسلهاي معكوس و امتدادلغز موازي يكديگر پديده 

فاصله ). 8شكل ( است بخشيده تحقق را استرين شدگيبخش
 9 تا 6ود حد(خوردگيهاي فعال  زفره از چين-گسل قم
اي موجب شده تا نتوان در مورد محلي يا منطقه) كيلومتر

نظر استرين در ناحيه نطنز اظهارشدگي بودن پديده بخش
 وان در غياب وقوع ـتيـگر نمـارت ديـه عبـب. ودـي نمـقطع

 عمق مورد در منطقه گسلهاي با مرتبط هايلرزهزمين

 به يك اشتقاق گسلهاي امتدادلغز و معكوس از يكديگر
 .گيري نهايي دست يافتنتيجه

  
خوردگيهاي چين و زفره-قم شده از وضعيت گسل ساده طرح a) -8شكل 

شدگي استرين در برش فرضي از  بخشb)فعال منطقه نطنز 
 بصورت تواندمي استرين شدگيبخش .نطنز ساختارهاي منطقه

گسلش امتدادلغز انشعاب  از كم اعماق در معكوس گسلش( محلي
انشعاب در اعماق (اي و يا بصورت منطقه) حاصل كرده باشد
 .روي داده باشد) زا صورت گرفته باشدمربوط به پهنه لرزه

اي گسلهاي مدفون كه با ايجاد به منظور ارزيابي توان لرزه -4
ستند الزم است شواهد خوردگي در سطح همراه هچين

ي و يخوردگي جنبا در سطح مورد شناسامربوط به چين
عبارت ديگر در صورتيكه شواهد مربوط  به .گيرد قرار ارزيابي

توان  ميوجود داشته باشند كواترنر رسوبات در چين رشد به
را بدين طريق استنباط كرده و  جنبا بودن گسل مسبب آن

ل در ارزيابي خطر از آن به عنوان يك سرچشمه مستق
هاي در عدم مطالعه به موقع چين. زمينلرزه استفاده نمود

به منجر رشد و شناسايي گسلهاي مدفون مسبب آنها  حال
كه قبالً از ] 14  و13، 8 [هگرديد هاييلرزهرويداد زمين

 . در دسترس نبوده استچشمه آنها اطالع دقيقي 
  

  قدرداني 
ارائه نقطه نظرات ارزنده و خاطر باز آقاي اسماعيل شبانيان 

. كمك شاياني نمود، سپاسگزاريم مقاله اين بهبود مفيد كه به
 )جمالي فرشاد( اول مؤلف يادكتر رساله كار از مقاله بخشي اين

 و شناسيزلزله الملليبين پژوهشگاه از دليل به اين كه است
 نامبردهبراي  تحصيل امكان نمودنفراهم بخاطر زلزله مهندسي

  . گرددمي قدرداني و تشكر
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