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 گستره تهران ینساختزم و لرزه یزیخ بر لرزه یمرور
 

  j_farahani@ut.ac.ir ؛  پژوهشگر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، یفراهان یواشقان یلهجم

 

 
 چکیده

 یرر نظ یمهم یاربس یگسل ها یالبرز دارا یگستره تهران در جنوب کو هها

مهم  یبا توجه به زلزله ها. است یوانکیو ا یزککهر ی،شمال تهران، رمشاء، 

را  7از  یشب یآنها بزرگا یدماوند که همگ یوانکی،ا-یر ی،مناطق ر یخیتار

در مطالعره  . ندلرزه در گستره تهران باش ینزم یانگرخطرتوانند ب یداشتند م

ار گرفتره  قرر  یگستره تهران مورد بررس ینساختو لرزه زم یزیحاضر لرزه خ

مرکرز   یتاز وب سرا  0991-4102 یسال ها ینب یدستگاه یداده ها. است

بحرران   یریتو مرد  یشرگیری سرازمان پ  4112-4101و  یکشور یلرزه نگار

زلزلره مخررب در منط ره تهرران      ینآخرر . اسرتااده شرده اسرت   شهر تهران 

 یرانری رخ داد که منجرر بره و   یراناتشم-ماونددر منط ه د یالدیم 0381در

گسرتره   یخیتار یبا توجه به زلزله ها ینبنابرا. و دماوند شد یراناتشمکامل 

قابرل   یوجود شکاف لررزه ا  یو از طرف یدستگاه یزیلرزه خ یتهران، بررس

 یگسرل هرا   یا لرزه و توان باالی 5/7 – 7 یزلزله مخرب با بزرگا یکتوجه 

گسرتره در   یرن دهنرد کره ا   یشرق تهرران نشران مر    بشمال و جنوب، جنو

و گسترش کالن شهر  یتتراکم جمع. قرار دارد ییباال یا لرزه یسکر معرض

ها و کنتررل   گسل یمساخت و سازها در حر یر،اخ یها در دهه یژهتهران به و

فاجعره   یرداد تواند سرب  رو  یساخت و ساز م ینضوابط و قوان یاجرا یفضع

ر چند برابر  یشدند با شدت یو اقتصاد یبم که موج  تلاات انسان یرنظ ییها

حاضرر نشران داد طرول گسرل هرای شرمال        ی اتتح . در تهران تکرار شود

را در آینرده   یقابل تروجه  یا لرزه یلتهران، ایوانکی، کهریزک و پیشوا پتانس

و  یو دستگاه یخیتار یزلزله ها یابیو ارز یریمطالعات لرزه خ. دارا هستند

اف لررزه  بر شک یشاهد یوانکیو ا ینپارچ یگسل ها یتوان لرزه ا ینهمچن

احتمال  یلمنط ه پتانس ینا ین،بنابرا. ای موجود در جنوب شرق تهران است

را در گستره تهران داراست که زنگ  5/7-7 یوقوع یک زلزله بزرگ با بزرگا

پژوهشگران زلزله  یشود با همکار یم یهتوص. منط ه است یمهم برا یخطر

دم ساخت و و ع یینکه نامشخص هستند تع یفعال یگسل ها یمحر یشناس

از ترراکم   ینهمچنر . شرود  یاتیعمل یرانهگسل ها کامال سختگ یمساز در حر

 .شود یریدر گستره تهران به شدت جلوگ یو گسترش روند فضائ یتجمع

 .خطر، تهران یسک،ر یزی،زلزله، لرزه خ: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

گسل  ینچند یلهالبرز واقع شده است که بوس یگستره تهران در دامنه جنوب

 -یاسری س یرت از نظر موقع یرانا ینختشهر تهران، پا. فعال احاطه شده است

مطالعات لرزه  ینبنابرا. است یادیز یاربس یتاهم یدارا یو اقتصاد یاجتماع

 نرین شمال و جنوب تهرران و همچ  یگسل ها یلگستره تهران به دل یزیخ

 تییرا ح یارزلزله بس ی در معرض آس یدر پهنه ها یژهآن به و یتوسعه فضا

منط ره   یسراخت  ینلرزه زمر  یتفعال یمطالعه حاضر بررس یهدف اصل. است

توسرط پژوهشرگران    یرر اخ یمنط ه تهران در سالها یزیلرزه خ. تهران است

واش انی فراهرانی   ;(4117) یاشتر ;4115 و همکاران، یاشترنظیر مختلف 

 . شده است یبررس (4102)واش انی فراهانی و همکاران  ;(4100)و زارع 

که اخیرا در تهران به ثبت رسیده اسرت زلزلره   ی یکی از مهمترین رخدادهای

 یدر جنوب شررق که  بود( میالدی 4119اکتبر  07)0833مهر ماه سال  45

و بیشترین شدت احساس  1/2بزرگای گشتاوری آن . یوستتهران به وقوع پ

 (. 4100واش انی فراهانی و زارع، )شده در منط ه غنی آباد بود 

 4از تهیه شرده  بر اساس کاتالوگ ی گردآوری شده در تح یق حاضر داده ها

خردلررزه هرا جهرت مطالعرات لررزه       یبررس. ثبت داده در تهران استپایگاه 

در منط ره مرورد    دیگرر  ، از طررف قابل تروجهی اسرت   یتاهم یدارا یزیخ

شهربانو وجرود دارد   یب یدر اطرف کوه ب یژهمعدن به و یادیمطالعه تعداد ز

فعرال برودن و اسرتخراد مرداوم از معرادن موجرود در منط ره         یرل لکه به د

پر  از  بنابراین ترالش شرد ترا     .شود یدر معادن انجام م یاناجارات کوچک

با روش سامانه های عصبی فرازی،   از نوع اناجارپاالیش داده های زلزله های 

ف ط بر اساس داده های زلزله های تکتونیکی مورد لرزه خیزی گستره تهران 

برر اسراس رخرداد     .(4104واش انی فراهانی و همکاران، ) رسی قرار بگیردبر

فعالیت گسل هرای منط ره     1/2با بزرگای محلی بین یک تا  خرد لرزه های

  .مورد بررسی قرار گرفت
 

 داده ها یگردآور

دانشرگاه   یزیرک موسسه ژئوف یثبت شده در مراکز لرزه نگار یلرزه ها زمین

شربکه   یبحران شرهر تهرران کره دارا    یریتو مد یشگیریتهران و سازمان پ

مرورد اسرتااده   حاضر  ی اتهستند، جهت انجام تح  یدائم یلرزه نگار یها

 04 یدارا( IRSC)کشوری موسسه ژئوفیزیرک  مرکز لرزه نگاری  .قرار گرفت

و  ss-1با لرزه سرن  کوتراه دوره   ( 0جدول ) یدائم یلرزه نگار یها یستگاها

 . است یک نانومتر دستگاه ثبت کننده شرکت

 
 (IRSC) تهران یها یستگاهمختصات ا: 0 جدول

 
 

سرازمان پیشرگیری و   )نگراری شرهر تهرران     شربکه لررزه  همچنین داده های 

نگراری   ایستگاه لرزه 08متشکل از  )(TDMMO) مدیریت بحران شهر تهران

 یستگاهیفاصله ا یلومترک 01تا کمتر از  5ای با پوشش  کوتاه دوره سه مؤلاه

موقعیت ایستگاه های شبکه لرزه نگاری ( 4)جدول . مورد استااده قرار گرفت

 .را نمایش می دهد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
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 (TDMMO) تهران یها یستگاهمختصات ا: 4 جدول

ارتفاع  طول جغرافیایی عرض جغرافیایی نام ایستگاه

(متر)  

فیاییمحل جغرا  

0 42/83N  º 85 03/44E  º 50 0011 پارک شریعتی 

014 11/49N  º 85 41/48E  º 50 938 (جنوب کهریزک)آباد  قاسم  

8 41/81N  º 85 32/7E  º 50 0191  (الورد)صباشهر  

015 19/23N  º 85 50/01E  º 50 0312  وردی 

1 82/29N  º 85 34/05E  º 50 0131 سول ان 

7 58/23N  º 85 55/48E  º 50 0341 ولنجک 

3 54/29N  º 85 32/47E  º 50 0350 پارک جمشیدیه 

019 05/29N  º 85 14/80E  º 50 4001 منط ه شهید محالتی 

01 98/25N  º 85 31/85E  º 50 0171  شمال دانشگاه امام حسین

(تلو)  

04 59/47N  º 85 07/80E  º 50 917 (ریاچه فاطمیهد)آباد  عشق  

08 51/28N  º 85 87/41E  º 50 0472  سازمان پیشگیری و مدیریت

 بحران

02 19/20N  º 85 73/85E  º 50 0111 همه سین 

01 81/82N  º 85 79/85E  º 50 0480      لپه زنک 

 

 مهم آن یگسل ها یمنطقه و برخ ینساختلرزه زم

. واقرع شرده اسرت    یالبرز مرکرز  یکوه ها یجنوب یهگستره تهران در کوهپا

از ارتااعرات البررز    یبخشر ( شمال تهرران ) استان تهران یشمال یگستره ها

کرم ارتاراع و    یواقع در جنوب شهر تهرران پهنره هرا    یاست و نواح یمرکز

تهران در فرونشسرت البررز برر    . پوشش دارد یررا ز یمرکز یراندشت گونه ا

فرونشسرت شرامل دو بخرش     ینا. قرار گرفته است یآبرفت ینهشته ها یرو

. در جنرروب اسررت یمرکررز یرررانا یدر شررمال و فرونشسررت شررمال یررهکوهپا

 یندر اسرتان تهرران چنرد    یکیاز نظرر تکترون  (. 0870و همکراران،   یانبربر)

اسرتان   یامرروز  یرک اثر داشته انرد کره سراختار مورفوتکتون    ییحادثه کوهزا

گسل هرا و  )یشناس ینزم یدر غرب استان تهران ساختارها. آنهاست یونمد

در شرق استان  یدارند ول یر جنوب شرق  یشمال غرب یروند عموم( ها ینچ

جهت  داده انرد و آتشاشران دماونرد در     ییرتغ یروندها به سمت شمال شرق

 یگسرل لررزه زا   ینترر  یرل طو. قرار دارد یدو روند ساختار ینا یمحل تالق

در جنوب گسل  گسل شمال تهران. شمال تهران است ندگیتهران را یکنزد

و  یره کوهپا یندر مررز بر  ( 0995) یربن برار ر  ینمشا قرار گرفته اسرت و اولر  

او نشران داد کره در   . کرد ییگسل را شناسا ینسنگهای سبز ارتااعات البرز ا

کرواترنر تهرران    یآبرفت هرا  یگسل مذکور سازند ائوسن کرد بر رو یراستا

 یران در خاور تا براختر ول لواسان  یهگسل از ناح ینا یدارازا. ترانده شده اس

شرمال   یآن به سرو  یعموم ی و ش یلومترک 013در باختر در حدود ( خور)

مترر   0811بطرور متوسرط   )شهر تهرران   یانم یاختالف ارتااع ناگهان. است

در ( مترر  8988توچال با ارتااع )قله به آن  ینتر یکو نزد( یاسطح در یباال

جنبش  یجهنت( متر 4111از  شتریاختالف ارتااع ب) یلومترک 01حدود  هفاصل

شرمال تهرران رخ داده اسرت     یرانردگ  یاسرت کره در راسرتا    یشراغول  یها

کشررور،  ینعلرروم زمرر  یداد هررا یملرر یگرراهپا یتبرگرفترره از وب سررا )
http://www.ngdir.org). 

 75-31 یبری برا طرول ت ر   یروانکی مهرم منط ره گسرل ا    یگسل ها یگرد از

 یبرا ت ر یشرمال اسرت کره رونرد     به سمت ی با ش یفشار یو گسل یلومترک

و ( 0870و همکاران  یانبربر) ینجنوب خاور دارد و گسل پارچ-شمال باختر

 یرزک گسرل کهر  ینهمچن. یردگ یرا در برم( 0930 یان،بربر) یوانکیگسل ا

در  یرزک کهر یاست و روسرتا  یلومترک 20حدود  یبه درازا هراندر جنوب ت

گسرل   یگرر د. اقع شده استآن و یگسل و در قسمت جنوب ینا یانیبخش م

گسرل را چرالنکو و همکراران     یرن ا ی ش. قابل توجه منط ه گسل مشا است

 یرر متغ o71 ترا  o85کنند که از  یم یشمال معرف یهمه جا به سو( 0972)

نشران   (Allenbach, 1966; Steiger, 1966)ینگاشرت  چینه یها بررسی. است

 2ا بره حردود   گسرل مشر   یدر رو ینگاشرت  ینره چ ییدهد م دار جابجرا  یم

و در  یونردد پ یگسل در خاور به گسل فوالد محله مر  ینا. رسد یم یلومترک

گسرل   یدرازا یانره م یرن در ا. ادامره دارد  ینقزو یکباختر، تا شمال باختر آب

چر    یککوه، گسل مشا با  یروزف یهدر ناح. رسد یلومتر میک 801مزبور به 

سرب  شرده    ییرر تغ ینا. دیاب یشمال خاور ادامه م یبه سو( left-step)گام 

 یروزکروه با نام گسل ف یگریگسل د یه،ناح ینپژوهشگران، از ا یاست تا برخ

اقتبراس از  . ) گسرل مشرا اسرت    یکنند که درواقع ادامه شمال خاور یفتعر

و  یشناسر  ینالبررز، سرازمان زمر    یادیبن یلرزه زا یگسل ها ییگزارش نها

منط ه تهران و اطراف  یان شه گسل ه(. 843شماره ثبت  ی،اکتشافات معدن

 .داده شده است یشنما 0آن در شکل 

 

 
 منط ه تهران و اطراف آن ین شه گسل ها: 0شکل 

 

 منطقه یخیتار یزیلرزه خ

مشراء، شرمال تهرران،     یموجود در منط ه تهران گسرلها  یگسلها ینمهمتر

گسل مشراء  . و گرمسار هستند یشواپ ین،پارچ یوانکی،ا یزک،کهر ی،جنوب ر

 را تجربه کرده است 5/1از  یشترب یزلزله با بزرگا ینچند

                     

 گستره تهران یخیتار ین شه زلزله ها: 4شکل                         
 

طال ران ، دماونرد و    یروانکی، گرمسرار، ا  ی،ر) آن یراموندر منط ه تهران و پ

 یلررزه هرا   نیزمر  .رخ داده اسرت  یخیلررزه ترار   ینشانزده زمر ( رزشمال الب

 یزلزلره هرا   ..داده شرده اسرت   یشنمرا ( 4)گستره تهرران در شرکل   یخیتار
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مشاهده شده در منط ه نشان داد که شرق تهران فعالتر از غررب آن   یخیتار

اقتبراس ازکتراب    ) عبارتند ازبرخی از زمین لرزه های مخرب تاریخی  .است

ابوالحسرن  : هترجمر  -0934یرل، و ملو یزآمبرسر  یران،ا یلرزه ها ینزم یختار

 : (رده

 

میالدی، ری 588هجری، 749زمین لرزه      

زیر را  جمعیت زیادی یدر ر یلرزه بزرگ ینزم یقمر یهجر 420در سال 

روز ادامه  21ها تا  پسلرزه. به بار آورد یادیزتلاات و  دیوارها مدفون کرد

بزرگای این . لرزه با شدت ح  شد یندر قم و کاشان، زم. داشته است

 .تخمین زده شد +VIIIو شدت آن  0/7رزه زمینل

 

میالدی، ری 564ژانویه هجری، 741زمین لرزه    

 یالدیم 312 یهمطابق با ژانو یقمر یهجر 429 یحجهدر ذ یلرزه ا زمین

روستاهای زیادی همراه با قسمت بزرگی از شهر ری در  .در ری رخ داد

و در  از شهر خارد شدندبازماندگان . هنگام رخداد این جنبش ویران شدند

 420سال پ  از زمینلرزه  3این زمینلرزه  یدنداقامت گز صحراهای اطراف

 .هجری موج  ویران شدن ری شد

 

  طالقان -میالدی، ری 185فوریه  73 هجری، 346زمین لرزه 

 ینزم یالدیم 953 یهفور 48مطابق با  یقمر یهجر 821 یحجهاول ذ در

سمت زیادی از شهر ری و روستای شمیران، ویرانگری بوده است که قلرزه 

ها و سنگریزش در دره  لغزش کوه .طال ان را ویران کرد. لشگرک، واریان 

تن زنده مانده اند و  81در طال ان تنها . جاجرود تلاات زیادی را به بار آورد

شکاف برداشت  یر یکیدر نزد یکوه. شد یرانروستا و 051 یدر منط ه ر

 Xو شدت آن  7/7بزرگای زمینلرزه . خارد شده است نیاز زمو بخار و آب 

گزارش ها گویای خرابی های از شمال تا دیلمان و از . تخمین زده شد

 . جنوب تا قم و کاشان است

 

 (؟) میالدی ، ری 9353-4هجری،   254؟ زمین لرزه 

 .وجود دارد تاریخ ذکر شدهدر  یرانگریلرزه و ینزمشواهدی بر رخداد 

 

 میالدی 9668تا  9411ای بین سال های  لرزهنبود شواهد 

ای  میالدی تا زمانیکه تهران صورت شهری را گرفت داده 0211از سال 

اما نبود داده را نمی توان . لرزه در این گستره وجود ندارد مبنی بر زمین

 .ای در فاصله زمانی ذکر شده دانست دلیلی بر نبود لرزه

 

 شمیرانات-میالدی، دماوند 9531مارس  72هجری،  9748زمین لرزه 

 یالدیم 0381مارس  47مطابق با  یقمر یهجر 0425شوال  4در بامداد  

بطور  یلرزه بزرگ ینزمتوسط  و دماوند در خاور تهران یراناتمناطق شم

راستای راه دماوند ر روستا در خاور جاجرود و د 71حدود . شد یرانکامل و

نار در دماوند جان خود را از  511بیشتر از . به طرف سمنان ویران شدند

نار در  81کاروانسرای جاجرود و شهر تهران آسی  دیده و . دست دادند

تخمین زده  +VIIIو شدت آن  0/7لرزه  بزرگای زمین.  تهران کشته شدند

گسل مشاء  .لرزه های زیادی را به همراه داشت لرزه پ  این زمین. شد

 یو بخش ها تمامی خانه یتختر پاد. لرزه شناخته شد مسب  رخداد این زمین

آسی  شدیدی از بازار  یبخش همچنینمجاور به آن و  یخانه ها و  از کاخ

و  یدر آمل، سار دولتی یساختمان هاتعدادی از . دیده و تخری  شدند

 یاز راه ها یبخش موج  شد تا یزشسنگرهمچنین و  دیدند ی دامغان آس

سب  شد تا لرزه  چنین این زمینهم. ندهراز و تالر رود به شمال بسته شد

ارک تهران، تاالر بزرگ مدعوین، چندین ساختمان بزرگ و ساختمان 

برآورد . ساارت انگلی  به شدت آسی  دیدند و دیوارهای آن ها فرو ریختند

این . میلیون تومان تخمین زده شد 0خسارات وارده به تهران حدود 

مردم تهران به همراه و  لرزه در دوره فتعحلی شاه قاجار رخ داد زمین

باکو  درلرزه  ینزماین . ها بسر بردندرهای سلطنتی مدتی را در چاد خانواده

 .ه استح  شدنیز 

 

 منطقه یدستگاه یزیلرزه خ

مطالعات لرزه خیزی کالن شهر تهران برای شناخت و تعیین چشمه های 

ر اتی سب  آشکا از طرفی چنین تح ی. لرزه زمینساختی شایان توجه است

زلزله های دستگاهی اخیرا رخ . شدن گسل های فعال در منط ه می شود

با  0833مهر  45زلزله )در جنوب تهران  مورد مطالعهداده در منط ه 

در اثر جنبایی پهنه ( 0/2با بزرگای  0839و زلزله اول اساند  1/2بزرگای 

ن گسله ایوانکی رخ دادند که هشداری برای فعالیت احتمالی آینده در ای

در  IV+،0833برای زلزله سال  لرزه ینشدت زم یممماکز .منط ه است

در  آباد یدر منط ه غن .زده شد ینآباد تخم یدر غن EMS98 یاسم 

 یکه بر رو یجنوب شرق شهر ر واقع در شهربانو یب یکوه ب یحوال

منط ه  ینا ینو ساکن آباد یغن یاریقرار دارد، ده  یزکگسل کهر یوارهفراد

لرزه خیزی منط ه با  .احساس کردند یشترمناطق ب یربه نسبت به سازلزله را 

در  4111-4102استااده از داده های لرزه نگاری کشوری بین سال های 

 . نمایش داده شده است 8شکل 

 
 (4111-4102)گستره تهران  یدستگاه یزیلرزه خ :8شکل 

 

از زلزله  داده های زلزله های مصنوعی حاصل از اناجار معادن 8در شکل 

سال داده های ثبت شده  08 ،2در شکل . های تکتونیکی تاکیک نشده اند

( 0991-4119)در منط ه تهران توسط شبکه های لرزه نگاری تهران 

تاکیک جنبش های اناجارهای معادن از زلزله های تکتونیکی . استااده شد

در . شدفازی انجام -با استااده از روش سیستم های استنتاد انطباقی عصبی

 .شکل اناجارها با نماد دایره و زلزله ها توسط مثلث نشان داده شده اند

با استااده از داده های مرکز لرزه  گستره تهران یزیلرزه خ 5در شکل 

 و داده های  ≤ M 4، 4111-4108بین سال های  (IRSC)نگاری کشوری 

بحران شهر  یریتو مد یشگیریسازمان پ ینگار شبکه لرزه

  . نمایش داده شده است 4112-4101بین سالهای  (TDMMO)تهران

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
 

4 

 

 

 نمایشی از رخداد زلزله های تکتونیکی، مثلث ها و رخداد اناجارات، دایره ها :2شکل 
 (.IRSC)با داده های 

 

 
بین سال های  (IRSC)زلزله  یگستره تهران، داده ها یزیلرزه خ :5شکل 

4108-4111 ،M≥2  و(TDMMO)  4112-4101بین سالهای 

قرمز،  یکوچک منط ه مثلث ها یاناجارها. ی به ترت سیزو  قهوه ای یها یره،دا

TDMMO ی،آب یها یو شش ضلع IRSC. 

 

 بحث بر روی نتایج

در تح یق حاضر داده های تاریخی و دستگاهی شامل داده های ثبرت شرده   

مرورد بررسری و   ( TDMMOو  IRSC)مرکز لرزه نگاری در تهران  4توسط 

آنکه در مناطق جنوب و جنروب شررق تهرران    با توجه به . ر گرفتتحلیل قرا

معادن فعالی وجود دارند که روزانه اناجارهایی نیز انجام می دهنرد بنرابراین   

برای تحلیل واقع گرایانه داده های زلزله های تکتونیکی و مصرنوعی منط ره   

تاکیک و طب ه بنردی رخردادها بره وسریله روش      . حاضر طب ه بندی شدند

بنرابراین داده هرای   . فازی انجرام شرد  -ستم های استنتاد انطباقی عصبیسی

حاضر آلوده به داده اناجار در منط ه نبوده و کاتالوگ زلزله های تکترونیکی  

داده هرای تراریخی و دسرتگاهی منط ره     بر اساس  .مورد بررسی قرار گرفت

از  ربیشتشرق تهران جنبش هایی خرد لرزه ها در مورد مطالعه دیده شد که 

 (=M 0/2و  =M 1/2)جنبش  4از طرفی در سال های اخیر  .غرب آن است

از طرفری  . استتوجه بیشتر به منط ه حاضر  ی برایدر جنوب تهران هشدار

برخی روندهای فعال در راستای گسل ها به ویژه در محل ت اطع گسرل هرا   

ز ا یشترب یبا بزرگا یجنبش هابطور کلی در منط ه مورد تح یق . دیده شد

(2 M ≥ ) بنرابراین  (0جدول )بار رخ داده است  9در سال های اخیر حدود ،

از طرفی با توجه به گسل . منط ه حاضر دارای اهمیت ویژه لرزه خیزی است

های فعال و طول آنها که توانائی لرزه زائی جنبش های قوی را دارا هسرتند  

ل بره ویرژه   توصیه می شود از ادامه ساخت و ساز در حریم گسرل هرای فعرا   

در معررض احتمرال گسریختگی    قررار گررفتن   گسل شمال تهران بره دلیرل   

 . مست یم باید جلوگیری شود

 
 ≤ M 2لرزه خیزی منط ه برای  :8 جدول

Date 
Epicenter 

(longitude) 
Epicenter 
(latitude) 

Time 
(s) 

Magnitude 

(Ml) 

24/9/2004 52.440 35.726 14248.4 4.1 

25/10/2004 50.391 34.610 222009.9 4.2 

11/7/2005 50.337 34.705 104253.0 4.1 

19/7/2005 49.883 35.548 205026.2 4.0 

22/2/2006 50.367 36.246 231923.9 4.2 

26/3/2008 52.588 36.462 184956.9 4.6 

29/7/2009 50.493 36.196 92743.7 4.1 

14/8/2009 52.109 36.427 220502.2 4.3 

17/1/2009 51.516 35.576 105357.3 4.0 

 

  گیری نتیجه

حاضرر برخری گسرل هرای حاضرر در منط ره       بر اساس یافته های پژوهشی 

گسل های ایوانکی، کهریزک، مشراء و   . فعالیت قابل توجهی را نمایش دادند

شمال تهران، گسل هایی برا پتانسریل براالی فعالیرت شرناخته شردند و دو       

با  0833مهر 45زلزله )ی اخیر در جنوب تهران رخداد از مهم ترین زلزله ها

در اثرر جنبرایی پهنره    (  0/2با بزرگرای   0839و زلزله اول اساند  2بزرگای 

بررای فعالیرت احتمرالی آینرده در     مهم گسله ایوانکی رخ دادند که هشداری 

داده های دستگاهی بر اساس داده های تاریخی و . استمورد مطالعه منط ه 

پهنره  قسرمتی از   می دهند کره منط ه نشان ی ن لرزه ها توزیع رومرکز زمی

از طررف  . واقرع اسرت   قسمت شرقی آندر  مهم در گستره تهرانهای فعال 

محل )در ت اطع گسل های مشاء و شمال تهران در شمال شرق تهران دیگر 

فعالیت . دیده شد فعالیت های خردلرزه هااز تجمعی ( روستای کالن لواسان

بنرابراین شرواهد داده هرای    . ران بیشتر از غرب آن استلرزه ای در شرق ته

پرارچین و  تاریخی و دستگاهی منط ه و همچنین ارزیابی توانائی گسل های 

برای  ی مهمدر جنوب شرق تهران نیز هشدارو وجود شکاف لرزه ای  ایوانکی

در  .در گسرتره تهرران اسرت    5/7ترا   7برین   جنبش قویاحتمال وقوع یک 

ی شهر تهران و ساخت و سازهای در حریم گسل هرای  گسترش فضای نتیجه

بیشتر در گستره تهران خواهد  یلرزه بم با شدت فعال سب  تکرار فاجعه زمین

 . بود
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