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 ده  یکچ
شود. این مخاطره  ای آنها میپذیری لرزهها و تأسیسات شهری و افزایش آسیببه سازه   خسارتفرونشست زمین موجب  

ها و تغییر ها، چرخش سازه قابها، جابجایی میان ساختمانهای برشی و کششی در  شهر اصفهان باعث ایجاد ترککالندر  
در طبقات   P-Deltaجانبی و اثر    لرزه تغییر مکانهایی هنگام زمین در چنین سازه   است.  شدهای  در اندازه درز انقطاع لرزه 

ها  این سازه  کنند. برخورد می های مجاور به یکدیگر  ساختمانل کاهش اندازه یا حذف درز انقطاع،  و به دلی  افزایش یافته
افزایش فروریزش ناگهانی زمین در اصفهان   .نخواهند داشتهای متوسط را  لرزهزمین حتی  تحمل شتاب مبنای طرح و  

تعداد   باشد. تشکیلهای فرونشست زمین به داخل شهر و همچنین نشست نامتقارن زمین  نفوذ شکاف  شاید به دلیل
فروچاله این  از  هن  هازیادی  زمین در  لوله   لرزهگام  قطع  امدادرسانی،  مسیرهای  شدن  مسدود  و موجب  گاز  های 

ها و خیزی این گستره، ضرورت دارد تا در طراحی ساختمانهای گسترده خواهد شد. با توجه به پیشینه لرزه سوزی آتش
 .  شود، تمهیدات ویژه مهندسی برای مقابله با اثرات ناشی از فرونشست زمین اندیشیده  توسعه شهری 

 ای، فروریزش زمین، نشست سازه  پذیری لرزهآسیب  اصفهان، آبخوان،  فرونشست زمین،: ید یلک  یهاواژه 
 

Land subsidence and increasing seismic vulnerability in  

Isfahan metropolitan  
 

5 Roohi, Iraj 4 Reza Eslami ,3 Bahram Nadi ,2 Negar Soodmand ,1 Mojtaba Basiri 

, Tehran, IranUniversityTarbiat Modares , PhD Student in Tectonics1 

Tehran North Branch-Islamic Azad University ,GeophysicsPhD Student in 2 

Najafabad Branch-Islamic Azad University ,Assistant Professor, Department of Civil Engineering3  

in Isfahan Mineral ExplorationGeological Survey and  Head of4 

Tehran te of Geophysics, University ofInstituHead of Seismic Database, 5 

Abstract 

Land subsidence cause damage to urban buildings and facilities and increase their seismic 

vulnerability. This hazard in Isfahan metropolitan has caused shear and tensile cracks in buildings, 

displacement of infilled frames, rotation of structures and change their separation joints. In these 

structures, story drift and P-Delta effect increase during earthquakes and adjacent buildings 

collide due to decrease separation joint. These structures cannot tolerate base acceleration of 

design and moderate earthquakes. Increase of sinkholes in Isfahan maybe due to land subsidence 

fissures in urban areas and asymmetric settlement. During earthquakes, many sinkholes form and 

will block relief routes, cut gas pipelines and cause widespread fires. Considering the seismic 

history of this region, it is necessary to consider special engineering methods for effects of land 

subsidence in design of buildings and urban development. 
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 مقدمه    1

دشت این استان    35باشد به طوری که از  های طبیعی در استان اصفهان می ترین بحرانفرونشست زمین یکی از مهم 

اصفهان  27تعداد   قرار گرفته است. دشت  بحرانی  با  -دشت در وضعیت ممنوعه  قرارگیری کالن  برخوار  به  شهر  توجه 

های میدانی انجام  های فرونشست به داخل مناطق شهری، شرایط فوق بحرانی دارد. بررسی اصفهان در آن و گسترش پهنه 

 های این شهر گذاشته است.  دهد که فرونشست زمین اثرات تخریبی متعددی بر ساختمانگرفته در این پژوهش نشان می 

قرار   g25/0بندی خطر نسبی زلزله در ایران، شهر اصفهان در پهنه با خطر نسبی متوسط و شتاب مبنا  در نقشه پهنه 

های متوسط  لرزهها بسیاری از آنها در برابر زمین گرفته است. با این وجود به دلیل اثرات مخرب فرونشست زمین بر سازه 

ها و توسعه شهری  و تحمل این میزان شتاب را نخواهند داشت. به همین دلیل در طراحی ساختمان  پذیر بودهنیز آسیب 

ها و نرخ فرونشست زمین تمهیدات ویژه مهندسی  ها و ضوابط موجود، با توجه به پهنه نامهالزم است افزون بر رعایت آیین 

 لحاظ گردد. 

 

 برخوار -فرونشست زمین در دشت اصفهان     2

های بی رویه از رودخانه زاینده رود، جریان دائمی آن به های انتقال آب و برداشتهه اخیر به دلیل اجرای طرحطی دو د

برخوار بوده و قطع جریان   -سمت شهر اصفهان قطع گردیده است. این رودخانه منبع اصلی تغذیه آبخوان دشت اصفهان

در وضعیت ممنوعه بحرانی شده است. در چنین شرایطی  های پیاپی موجب قرارگیری این دشت  پایدار آن و خشکسالی

های زیرزمینی و عدم تغذیه آبخوان موجب شده تا نرخ فرونشست زمین در الیه آبرفتی این دشت  تداوم برداشت از آب

گیری فرونشست زمین به وسیله (. اندازه1های فرونشست به سوی مناطق شهری گسترش یابد )شکل  افزایش یافته و پهنه

نرخ ساالنه فرونشست زمین در برخی   1400دهد که در سال  شناسی کشور نشان میتوسط سازمان زمین   GPSکه  شب

متر رسیده است. در پژوهشی دیگر عنوان شده که چنانچه روند کنونی برداشت  سانتی   18مناطق شهر اصفهان به بیش از  

این    1416تا    1409های  نده رود برقرار نگردد، طی سال برخوار ادامه یافته و جریان دائمی زای  -از آبخوان دشت اصفهان

 (.  1400آبخوان به طور کامل تخلیه گشته و شاهد بیشینه فرونشست زمین خواهیم بود )نادی، 
 

 
)سازمان زمین شناسی کشور( و   1398ای تا سال  برخوار بر پایه پردازش تصاویر ماهواره  - فرونشست زمین در دشت اصفهان نقشه. 1شکل 

مناطق  پهنه فرونشست به داخل شهر به ویژه . نتایج نشان دهنده نفوذ  1397گانه شهر اصفهان تا سال فرونشست زمین در مناطق پانزده نقشه 

 .باشندپذیر می ار آسیبدارای بافت فرسوده و آثار تاریخی زیادی هستند و در برابر فرونشست بسی 1باشد. مناطقی مانند منطقه شمالی آن می 

 

 خیزی اصفهان وضعیت لرزه   3

کیلومتری این شهر بررسی گردید.   100های ثبت شده در شعاع  لرزهخیزی اصفهان، زمینبه منظور بررسی وضعیت لرزه 

ای با بزرگی لرزهمیالدی زمین  1344لرزه تاریخی گزارش شده است. در سال  در گستره مورد نظر دست کم چهار زمین 
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ها ویران شرق اصفهان را تکان داد که به موجب آن باروی شهر و شماری از خانهکیلومتری شمال  45آبادی زفره در    5.7

در قهرود واقع در حدود نود کیلومتری   6.4ای با بزرگی  لرزهمیالدی رخداد زمین  1844و بیست تن کشته شدند. در  

در پهنه رومرکز گردید و بخشی از مسجد جامع اصفهان نیز آسیب دید. در   نفر  1500شمال اصفهان موجب کشته شدن  

غرب ناغان و اردل در حدود صد کیلومتری جنوب  6.5و    6.3هایی با بزرگی  لرزهمیالدی زمین   1880و    1874های  سال 

در   4از    تربزرگ زه  لرزمین   52تعداد    1900-2022های  های دستگاهی سال لرزهاصفهان را تکان داد. در کاتالوگ زمین 

 الف(. -2به بعد رخ داده است )شکل  2006مورد آن از سال   23این گستره ثبت شده که 

پایه کاتالوگ زمین  بازه  زمین   8307نگاری کشوری، تعداد  به بعد مرکز لرزه  2006های دستگاهی سال  لرزهبر  لرزه در 

تا  13/10/1384)  03/01/2006زمانی   شعاع    (1401/ 19/01)  08/04/2022(  ثبت    100در  اصفهان  شهر  کیلومتری 

درصد    96یعنی بیش از    مورد  7984تعداد  دهد که  ها نشان میلرزهب(. تحلیل آماری این زمین-2گردیده است )شکل  

 ها در نزدیکی معادنی مانند معدن سرب و روی (. پراکندگی بیشتر این خردلرزه4دارند )شکل    2.5بزرگی کمتر از    آنها

باشد.  غرب اصفهان یا معادن کارخانه آسفالت شهرداری در شرق اصفهان می باما و معدن سنگ آهک پیربکران در جنوب

زمان رخداد اکثر آنها نیز در ساعات میانی روز است زیرا مرتبط با انفجارهای ناشی از آتشباری در معادن هستند و در 

 آمده است.   1های تأثیرگذار پیرامون اصفهان در جدول لرزهزمینترین (. مهم 3باشند )شکل واقع زلزله نمی

 

 
با بزرگی  1900-2022دستگاهی  هایلرزه مین زالف: کیلومتری شهر اصفهان.  100ثبت شده در شعاع  های  لرزه زمینپراکندگی نقشه . 2شکل 

4≤M  :های زرد رنگ پهنه رومرکز  . ستاره(01/1401/ 19) 2022/ 08/04( تا 1384/ 10/ 13) 2006/ 01/ 03زمانی های بازه لرزه تمامی زمینب

 دهند.لرزه تاریخی را نشان می چهار زمین 

 

 
 (1401/ 01/ 19) 2022/ 04/ 08( تا 1384/ 10/ 13) 2006/ 01/ 03های ثبت شده در بازه زمانی لرزهپراکندگی تمامی زمین نقشه  . 3شکل 



 شناسی  زلزلهمقاالت گروه مجموعه                      

 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

 

200 

 

غرب اصفهان ها مرتبط با انفجارهای ناشی از عملیات آتشباری در معادن شرق و جنوب اصفهان. بیشتر خردلرزهکیلومتری شهر  15در شعاع 

کیلومتر  10و عمق  4.1با بزرگی  1392فروردین   31سال اخیر اصفهان در نیمه شب  16لرزه زمین نیترمهم باشند. بوده و در واقع زلزله نمی

  نیترمهم پهنه رومرکز این رخداد در حال حاضر یکی از در منطقه حبیب آباد واقع در شمال شرق اصفهان به وقوع پیوست )دایره قرمز(. 

 . اصفهان خواهیم بود شهر شابه شاهد اثرات تخریبی در  مناطق درگیر فرونشست زمین بوده و در صورت تکرار رویداد م

 
 04/2022/ 08( تا 1384/ 10/ 13) 2006/ 01/ 03لرزه ثبت شده در بازه زمانی زمین 8307سی آماری بزرگا و عمق برر. 4شکل 

نگاری در بسیاری از مناطق  های لرزهکیلومتری پیرامون شهر اصفهان. توجه شود که به دلیل تعداد کم ایستگاه 100در شعاع  (1401/ 01/ 19)

 توانند خطا داشته باشند. ها می لرزه کشور و فواصل زیاد آنها از یکدیگر، اعداد مربوط به عمق زمین

 
 کیلومتری پیرامون شهر اصفهان  100های شعاع  لرزه ترین زمینمهم  .1جدول

  عمق بزرگی  رومرکز  پهنه زمان   لرزه زمین تاریخ رخداد 
(Km ) 

 فاصله تقریبی تا شهر اصفهان

 شرق کیلومتری جنوب 80 33 5.3 حسن آباد  14:22:25 1318آذر  6

 غرب کیلومتری جنوب 100 41 6 ناغان 13:36:37 1356فروردین  17

 غرب کیلومتری جنوب 30 33 4.4 کارخانه ذوب آهن  14:30:30 1366فروردین  7

 کیلومتری جنوب 70 63 4.6 شهرضا  -دهاقان 23:22:34 1382دی  28

 کیلومتری جنوب 70 40 4.3 شهرضا  -دهاقان 19:35:54 1382بهمن  16

 غرب کیلومتری شمال  80 10 4.4 میمه 06:11:08 1385تیر  31

 کیلومتری جنوب 70 21 4.1 شهرضا  12:45:25 1386اسفند  29

 کیلومتری غرب  65 10 4.5 سد زاینده رود  - عسگران 18:11:09 1390شهریور  14

 غرب کیلومتری جنوب 100 10 5 بلداجی  11:20:05 1391مرداد  3

 غرب کیلومتری جنوب 100 5 5.1 بلداجی  06:55:02 1391دی  23

 شرقکیلومتری شمال  10 10 4.1 حبیب آباد 00:52:33 1392فروردین  31

 غرب کیلومتری جنوب 100 8 4.9 ناغان 11:45:15 1395فروردین  12

 غرب کیلومتری جنوب 100 8 4.8 ناغان 20:07:38 1396مرداد  8

 شرق کیلومتری جنوب 100 7 4.9 تاالب گاوخونی  - حسن آباد 08:47:36 1397شهریور  6

 

 ایپذیری لرزهتأثیر فرونشست زمین در افزایش آسیب    4

ضخامت الیه آبرفت در مناطق مختلف اصفهان متغیر بوده و از حدود صفر در مناطق جنوبی شهر )دروازه شیراز( تا حدود 

یابد. این تغییر ضخامت به همراه تغییر در اندازه رسوبات موجب  متر در شمال اصفهان )حبیب آباد( افزایش می   300

ها و تأسیسات شهری اصفهان شده است. در این شود. نشست نامتقارن موجب آسیب سازه فرونشست نامتقارن زمین می 
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ها، بازدیدهای میدانی متعددی از مناطق شهری  پژوهش به منظور بررسی اثرات تخریبی فرونشست زمین بر ساختمان

های نوساز و هم در ساختمان های جدید و  درگیر فرونشست انجام گرفت. اثرات نشست نامتقارن زمین به وضوح هم در سازه 

اند که عمالا غیر قابل سکونت  شود. بسیاری از منازل مسکونی به قدری دچار آسیب شده قدیمی و بناهای تاریخی دیده می

های مصالح قابهای برشی و کششی متعدد تشکیل شده و در تعدادی نیز میان ها ترکباشند. در بسیاری از ساختمانمی 

بافت ها به ویژه سازه ای سازهها موجب کاهش مقاوت لرزهه است. این ترکبنایی جابجا گردید بنایی،  های های مصالح 

 (.  5گردد )شکل فرسوده و آثار تاریخی می

 

 
باشد. می  1400ها. تصاویر مربوط به سال های مختلف در ساختمان نشست زمین در مناطق شهری اصفهان و ایجاد ترک گسترش فرو. 5شکل 

ترک کششی ناشی از نشست نامتقارن و  : ههای برشی د: ترک کششی که با افزایش ارتفاع عرض ترک نیز افزایش یافته است. الف، ب، ج: ترک 

 . یقوس یهاو عملکرد طاق   آقا اصفهان یقل یعل  مسجد یخیدر سازه تار  یترک برشچرخش نسبی سازه. و: 

 

اند. این چرخش موجب جدید در اثر فرونشست زمین دچار چرخش شده های بتنی و  در بسیاری از مناطق شهر سازه 

لرزه  انقطاع  درز  اندازه  )شکل  کاهش  است  شده  آن  یا حذف  و  ساختمان6ای  از (. چنین  ناشی  ارتعاشات  اثر  بر  هایی 

ها در سازه ها و ترکلرزه، وجود همین چرخشبینند. همچنین هنگام زمین لرزه به یکدیگر برخورد کرده و آسیب می زمین 

در طبقات، موجب   P-Deltaموجب افزایش تغییر مکان جانبی شده و با تحمیل لنگرهای اضافی به سازه و افزایش اثر  

  گردد.ای میپذیری لرزهافزایش آسیب

 

 
باشد. الف: چرخش ناشی از می  1400ها. تصاویر مربوط به سال نشست زمین در مناطق شهری اصفهان و آسیب سازه گسترش فرو. 6شکل 

نشست نامتقارن و ایجاد ترک کششی بین دیوار حیاط با ساختمان. ب: قطع شدن اتصاالت لوله گاز به دلیل تنش ناشی از فرونشست زمین. ج:  

 .یادرز انقطاع لرزه   اندازهدر    ر ییطبقه و تغ  دو تنیب یچرخش سازه 
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(. خطر 7باشند )شکل  ناطق بیابانی به آسانی قابل تشخیص نمیهای فرونشست زمین در مناطق شهری نسبت به مشکاف 

یابد. از سوی دیگر به دلیل  لرزه افزایش می ها وجود داشته و با رخداد زمین فروریزش ناگهانی زمین در امتداد این شکاف 

یزش زمین  نشست نامتقارن زمین، خطوط انتقال آب و فاضالب آسیب دیده و با ایجاد آبشستگی رسوبات موجب فرور

های اصفهان ناشی از همین مسأله باشد. چنانچه های متعدد در خیابان شوند. این احتمال وجود دارد که فروریزشمی 

  1395سوزی گسترده خواهیم بود. نمونه آن خرداد  فروریزش زمین در مسیر خطوط لوله گاز رخ دهد شاهد انفجار و آتش

رخدا پیوست.  وقوع  به  تهران  شهران  محله  زمین در  هنگام  در  زمین  فروریزش  مسیرهای د  مسدود شدن  موجب  لرزه 

های ناشی از فرونشست زمین  امدادرسانی و از دست رفتن زمان طالیی نجات خواهد شد. خطر فروریزش در امتداد شکاف 

باشد که نمونه بارز آن در دشت مهیار ها، راه آهن و خطوط انتقال نیرو می هایی نظیر جاده تهدیدی جدی برای زیرساخت

 واقع در حدود سی کیلومتری جنوب اصفهان وجود دارد.  

 
رو در  فرش پیاده (. ب: نفوذ شکاف ناشی از فرونشست زمین به زیر سنگ 1398شکاف فرونشست زمین در دشت مهیار اصفهان )الف: .  7شکل 

 (.1399فروریزش زمین و سقوط اتوبوس شهری در خیابان میرزا طاهر اصفهان )اردیبهشت (. ج: 1400های شهر اصفهان )بهمن یکی از محله 

 

 یر یگجه ینت    5

اند. نشست ها به دلیل فرونشست زمین دچار آسیب شده بر پایه نتایج این پژوهش در شهر اصفهان بسیاری از ساختمان

های بتنی،  های مصالح بنایی در سازه قابها، جابجایی میان های برشی و کششی در سازه نامتقارن زمین باعث ایجاد ترک

ای متوسط  لرزهای آنها شده است. در چنین شرایطی رخداد زمین ها و تغییر اندازه یا حذف درز انقطاع لرزه چرخش سازه 

زمین  با  حبیب   1392فروردین    31  لرزهمانند  ساختمان  4.1بزرگی  آباد  از  بسیاری  دیدن  آسیب  اموجب  صفهان  های 

بلندمرتبه تحت تأثیر  ساختمان شود. همچنین به دلیل اینکه  می  ( و Long Periodامواج دارای دوره تناوب زیاد )های 

  6بزرگی  ناغان با    1356فروردین    17لرزه  گیرند، تکرار رخدادی مشابه زمین های دور قرار میلرزهفرکانس پایین زمین 

 های فرونشست خواهد شد.  های بلند واقع در پهنه ها و آپارتمانموجب آسیب دیدن برج 

بندی فرونشست به روزرسانی  شود وضعیت فرونشست زمین در اصفهان به طور مستمر پایش شده و پهنه پیشنهاد می 

اندازه درز انقطاع لحاظ گردد. گسترده و افزایش  ها راهکارهای ویژه مهندسی مانند پی شود. همچنین در طراحی ساختمان

یابد ولی احتمال چرخش یکپارچه آن همچنان گسترده احتمال ترک خوردن سازه تا حد زیادی کاهش می با استفاده از پی 

 وجود خواهد داشت.  

ه  های خاک شدتواند موجب وارد شدن فشار دینامیک به الیههای بزرگ می لرزهارتعاش ایجاد شده در هنگام وقوع زمین 

گردند. از این دیدگاه نیز رخداد    ترعیسرهای خالی از آب و مستعد فرونشست زمین دچار تحکیم  و در نتیجه آن الیه

بزرگ در مناطقی که درگیر فرونشست زمین هستند ممکن است موجب تشدید نشست زمین و گسترش   های لرزهزمین 

 ها گردد. ها و فروریزشعوارضی نظیر شکاف 

ترین باشد. حیاتی برخوار به سرعت در حال رسیدن به وضعیت تخلیه کامل و مرگ آبخوان می  -آبخوان دشت اصفهان

ت زمین در اصفهان این است که در فرصت کم باقیمانده و قبل از مرگ آبخوان اقدام الزم برای کنترل بحران فرونشس

ها نیز کاهش یابد. از سوی دیگر احیای زاینده رود موجب احیای تاالب  جریان دائمی زاینده رود برقرار گردد و برداشت
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های وسیعی از کشور خش های زیست محیطی در بهای تولید ریزگرد و تشدید بحرانگاوخونی شده و از تشکیل کانون 
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