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 چكیدٌ

ای اص ًقاا    ّاا دس پااسُ   باضذ کِ حشکت ایي گسل ّای فؼال بیطواسی هی ، داسای گسلّیوالیا -قشاس گشفتي سٍی کوشبٌذ صلضلِ آلپ بذلیلکطَس ایشاى 
سٍیاِ آب اص   ّای پی دس پی سالیاى گزضتِ ٍ بشداضت بی ّا گشدد. اص طشف دیگش بذلیل ٍقَع خطکسالی تَاًذ هٌجش بِ بشٍص تشک دس ساختواى کطَس هی
اى هٌجولِ دضت سفساٌجاى بَقاَع پیَساتِ اسات ٍ ػاهال دیگاشی باشای ایجااد تاشک دس          ًیض دس هٌاطقی اص ایشّای صیشصهیٌی، پذیذُ ًطست  سفشُ

 باضذ.  ّا هی ساختواى
لزا بش اساس تحقیقات هیذاًی اًجام . ًذشسسی ٍ اسصیابی قشاس گشفتِ ابهَسد  هٌطقِ سفسٌجاى یّا تشک دس ساختواى یجادػَاهل ا، پژٍّصدس ایي 

اسات.   ّاای هٌطقاِ پشداختاِ ضاذُ     ٍ ّوچٌیي پذیذُ ًطست دس بشٍص تشک دس سااختواى ( صهیي یًَیکتتکّا )حشکت  بِ بشسسی اثش حشکت گسلضذُ، 
 تَاًذ باػث سخذادى یک فاجؼِ ًاگَاس بشای هٌطقِ ٍ یا هٌاطق هطابِ باضذ.  ّوضهاًی ٍقَع ایي دٍ پذیذُ هی

 

 کلمات کلیدی

  ای صفحِ حشکت تکتًَیکی، تشک، ًطست صهیي ،گسل
 

 
 

 مقدمٍ -4
 31′تاا   º29 51′ّاای جرشافیاایی    ػاش   بایي هٌطقِ هَسد هطالؼِ سفسٌجاى 

º3152′ّای جرشافیایی  ٍ طَل º54  34′تا º56   ِقشاس گشفتِ است. ایي هٌطقا
افضایص جوؼیت ٍ ّوچٌیي بشداضت دس اقلین خطک ٍ ًیوِ خطک ٍاقغ ضذُ ٍ 

ّای صیشصهیٌی دس سالیاى گزضتِ تا بحاال، اثاشات هٌفای     بی سٍیِ آب اص سفشُ
ِ  سٍی هقذاس آب بشداضتی ٍ حتی خطک ضذى تؼذادی اص چاُ  ّای هٌطقِ داضات

ِ   ضًَذ  هیک خط دسختاى ایي پذیذُ بِ طبغ است.  ٍ کن کان هٌطقاِ اص ساکٌ
   ضذ.خَاّذ  تخلیِ
ًاهاِ   اص طشف دیگش سفسٌجاى اص ًظش تقسیوات لشصُ خیضی هطابق با  آیایي      
بِ هٌطقِ با خطش ًسابی صیااد تقساین ضاذُ     ٍ هقشسات هلی ایشاى  2822صلضلِ 

ّاای صیاادی دس هٌطقاِ سا گَضاضد      کِ ایي هَضَع ٍجاَد گسال   .]1ٍ2[است
باضٌذ ٍ  ّا بؼلت حشکات تکتًَیکی صهیي فؼال هی ایي گسل. (1)ضکل  کٌذ هی

دس ایي تحقیق  اًذ.  ّای دس هٌطقِ دس سالیاى گزضتِ ضذُ باػث ٍقَع صهیي لشصُ
ًطسات صهایي ٍ   دس دٍ بخاص   ّاا  تشک سااختواى سؼی بش ایي ضذُ است کِ 
 هَسد بشسسی قشاسگیشد. ای  حشکت تکتًَیک صفحِ

 َا گسل-2
ّستِ داخلی ٍ خاسجی ضکل گشفتِ اسات. ّساتِ خااسجی کاِ اص     صهیي با دٍ 

صفحات هجضایی هاًٌذ صفحِ ایشاى تطکیل ضذُ است، سٍی ّستِ داخلی کِ 
باِ   3تاا  1 ّای هطابق ضکل کٌذ. حشکات ایي صفحات هزاب است حشکت هی

 :  ]4[ضًَذ تقسین هی ّوگشا ٍ هستقین ٍاگشا، سِ دستِ
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 صافحِ پطاتی باِ آى     کٌذ گاّی صفحِ جلَیی کٌذ حشکت هی ٍ
 .)گسل ّوگشا( ضًَذ ّا تطکیل هی کٌذ ٍ کَُ بشخَسد هی

   ّاا سا ضاکل    گیشًاذ ٍ دسُ  گاّی دٍ صفحِ اص یکذیگش فاصالِ های
 .)گسل ٍاگشا( دٌّذ هی

  ِدس کٌاس یکذیگش ٍ دس جْات یکسااى یاا هتفااٍت    گاّی دٍ صفح
 .)گسل هستقین(کٌٌذ  حشکت هی

 

 
 ]9 [رفسىجانَای مىطقٍ  گسل ( :4شكل )

 

 
 ]1 [گسل َمگرا ( :2شكل )

 

 
 ]1 [گسل ياگرا ( :9شكل )

 

ّا دس هحل ایي  ای بایذ ساختواى بٌابشایي با ایي حشکات تکتًَیک صفحِ      
ّا باػث تَلیذ ًیاشٍ دس دیَاسّاا ٍ    ّا ساختِ ًطًَذ صیشا حشکت ایي گسل گسل

اص ظشفیت کططی یا  ساصُ ساختواى خَاّذ ضذ. دس صَستیکِ ًیشٍی تَلیذ ضذُ
ای خَاّاذ   ای فشاتش سٍد، باػث ظَْس تشک دس اجضائ ساصُ فطاسی اجضای ساصُ

بشد. اص طاشف دیگاش ٍقاَع تاشک      ضذ ٍ صیبایی ظاّشی ساختواى سا اص بیي هی
کٌذ ساختواى هَسد تْذیاذ   بؼٌَاى صًگ خطشی خَاّذ بَد کِ بِ ها گَضضد هی

 سد بشسسی قشاس گیشد.قشاس گشفتِ است ٍ الصم است ایي هَضَع هَ

 
 ]1 [گسل مستقیم ( :1شكل )

 
اص طشف دیگش اگش دس اثش حشکت گسل دس ٌّگام صلضلِ، سطح صهیي دس صیش       

یک ساصُ دچاس گسیختگی ضَد، خطش بضسگی تواهیت ساصُ، اضایائ ٍ سااکٌاى   
داخل آًشا تْذیذ خَاّذ کشد. دس اثش ترییشهکاى تفاضلی صهیي دس طشفیي گسل، 

 . ]5[ خَاّذ ضذساصُ بِ احتوال بسیاس صیاد دچاس خساست اساسی ٍ حتی کلی 

 وشست زمیه -9 

دٍ پذیاذُ خاالی ضاذى    ّاای خااک صهایي بؼلات      تشاکن الیِ یا صهیيًطست 
دس اثش ًیشٍّای ٍاسدُ بِ سطح صهایي   باضذ. هیصلضلِ  ّای آب صیشصهیٌی ٍ سفشُ

دس خاک بَجاَد   یای اص ًقا ، تٌص فطاس ّای ایجاد ضذُ دس پاسُ اص طشف ساصُ
ایي پذیذُ دس اثش گشدد.  آهذُ ٍ باػث فطشدُ ضذى ٍ دس ًْایت ًطست خاک هی

فطشدگی خاک ًاضی اص ترییشضکل فطاسی ٍ جابجایی رسات خاک، ساًذُ ضذى 
ّاای   باضذ. دس حالت کلی ًطسات  َّا ٍ آب اص حفشات خاک ٍ ػَاهل دیگش هی

 .]6[ضًَذ خاک بِ دٍ ًطست تحکین ٍ ًطست آًی تقسین بٌذی هی

 بعلت خالی شدن سفرٌ آب زیرزمیىیوشست  -9-4 

با تَجِ بِ قشاس گشفتي سفساٌجاى دس اقلاین خطاک ٍ ًیواِ خطاک، افاضایص       
جوؼیت ٍ باال بشدى سطح صیش کطت کِ بِ طبغ آى بشداضات بای سٍیاِ آب اص    

ّای صیشصهیٌی دس سالیاى گزضتِ تا بحال سا دس پی داضاتِ اسات، پذیاذُ     سفشُ
 . (5)ضکل  ایي هٌطقِ بَقَع پیَستِ استًطست دس 

 

 ]7 [وشست زمیه ( :5شكل ) 
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 وشست بعلت زلسلٍ -9-2

اًذ کِ ًطست ساطح صهایي سا    ای ٍ ًطست ًاگْاًی دٍ اصطالحی ًطست لشصُ
ای دس اثش استؼاضات صلضلاِ تَصای     ّای داًِ دس اثش تشاکن یا چگالتش ضذى خاک

صَست گیاشد. دس یاک صلضلاِ قاَی،     کٌٌذ، کِ هوکي است دس ًَاحی ٍسیغ  هی
تَاًٌاذ باػاث چگاالتش     ّای بسیاس صیاد بشضی، هی حشکات افقی حاصل اص چشخِ

  . ]5[ضذى خاک ضًَذ

 َا َای ایجاد شدٌ در ساختمان ترک-1
ّاای   ّاا، صهایي   ّا دس خیابااى  دس ضْش سفسٌجاى ٍ سٍستاّای اطشاف آى، تشک

ّاای ایجااد ضاذُ بصاَست      کضًَذ. تش ّا صیاد دیذُ هی کطاٍسصی ٍ ساختواى
ّاا،   )گسل ّای قبلی بذالیل اسائِ ضذُ دس بخصباضٌذ.   افقی، قائن ٍ هَسب هی

ّاایی   ، تاشک ّای صیشصهیٌای(  سٍیِ آب اص سفشُ ًطست صهیي بؼلت بشداضت بی
ّاای   تاشک  8تاا   6ّای  ضکلبَقَع پیَستِ است.  11تا  6ّای  هطابق ضکل

تَاًذ باذلیل   دٌّذ کِ بیطتش هی ًطاى هیقائن ایجاد ضذُ دس دیَاسّای حیا  سا 
ّاای هاَسب ٍ افقای دس     تاشک  11تاا   9ّای  ٍقَع حشکت گسل باضذ. . ضکل

باضذ کِ بذالیل ًطست ًاهتقاسى صهیي ٍ گسل خَاّاذ   دیَاسّای ساختواى هی
 بَد.

  

 
 حیاط دیًار در دٌش ایجادقائم  ترک ( :6شكل )

 

 
 حیاط دیًار در شدٌ ایجاد قائم  ترک ( :7شكل )

 

 
 حیاط دیًار در شدٌ ایجاد ترک ( :8شكل )

 
 داخلی ساختمان دیًار در شدٌ ایجاد مًرب ترک ( :9شكل )

 

ایاي   جْت جلَگیشی اص ٍقَع ٍ حتی کٌاذ کاشدى سًٍاذ افاضایص     بٌابشایي     
ّاای   سافشُ   سٍیاِ آب  ّای هٌطقاِ، بایاذ اص بشداضات بای     ّا دس ساختواى تشک

ٍ  ّاای کطااٍسصی   اًتقاال آب باِ صهایي    ،ّای ًَیي آبیاسی صیشصهیٌی با سٍش
ّوچٌایي باا تؼیایي ًقطاِ     ّای غیش هجااص اقاذام کاشد.     جلَگیشی اص حفش چاُ

جلاَگیشی  ّاا   ّا دس ایي هحال  ّای هٌطقِ اص ساخت ساختواى بٌذی گسل پٌِْ
 کشد.

 

 
 داخلی ساختمان دیًار در شدٌ ایجادافقی  ترک ( :41شكل )
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 داخلی ساختمان دیًار در شدٌ ایجاد ترک مًرب ( :44شكل )    

  

 گیری :وتیجٍ 
 اًجام ضذُ، ًتایج ریل بذست اهذُ است: بشسسیبا تَجِ بِ 
 ای )گسل( ایجااد   تَاًٌذ دس اثش حشکت تکتًَیک صفحِ ّا هی تشک

ّا ٍ  بٌذی گسل کِ ایي هَضَع بَسیلِ تْیِ ًقطِ پٌِْ باضٌذ. ضذُ
 جلَگیشی اص ساخت بٌاّا دس آى هٌطقِ قابل بش طشف کشدى است.

 سٍیِ آب اص  تَاًٌذ دس اثش ًطست صهیي بؼلت بشداضت بی ّا هی تشک
ّاای   جْت کاّص خساست ّای صیشصهیٌی ایجاد ضذُ باضٌذ. سفشُ

ّای  یي آبیاسی، اًتقال آب بِ صهیيّای ًَ ًاضی اص آى بایذ با سٍش
 ّای غیش هجاص اقذام ًوَد. کطاٍسصی ٍ جلَگیشی اص حفش چاُ
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