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بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمینلغزش با تکنونیک فعال
در منطقه شمال قزوین
 سعیدمحمد صبوري؛ دانشجوي دكتري زمين شناسي گرايش تكتونيك ،دانشگاه شهيد بهشتي
 حسین حاجی علی بیگی*؛ استاديار گروه حوضههاي رسوبي و نفت دانشكده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
 مرتضی طالبیان؛ دانشيار پژوهشكده علوم زمين ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
 مرتضی فتاحی؛ دانشيار گروه زمين فيزيك موسسه ژئوفيزيك ،دانشگاه تهران

چکیده
فعالیتهای تکتونیکی بوسیله رخداد زمین لرزه و ایجاد نیروی محرک ،باال آمدگیهای تکتونیکی ،شکستگیها و خردشدگیهای ناشی
گسلل ،،ایجاد درز و شلکا در سنگها و تسریع فرایند هوازدگی مکانیکی و شیمیایی ،ایجاد گوژ گسلی و برش گسلی بعنوان مصالح
مسللتعد لغزش ،افزای ،نفوذپدیری سللنگها ،تغییر در جهت و میزان شللی الیههای زمینشللناسللی و  ...باعث رخداد زمینلغزشها
میگردد .محدوده مطالعاتی در زون ساختاری البرز مرکزی و ایران مرکزی در بین مختصات  94/22تا  15/51طول شرقی و  51/15و
 53/4عرض شللمالی واقع شللده اسللت .در این پژوه ،پس از بررسللیهای کتابخانهای و مشللاهدات رللحرایی ،موقعیت مکانی 212
زمینلغزش با پهنه گسللی گسلهای منطقه با نرم افزار مربوطه مقایسه گردید و مشخص گردید که  59دررد از کل زمینلغزشهای
شلناسلایی شده در پهنه گسلی گسلهای محدوده مطالعاتی واقع شدهاند .باتوجه به مساحت  1درردی پهنههای گسلی ،دررد باالی
رخداد زمینلغزشها نشلان از ارتباط فعالیت تکتونیکی و رخداد زمینلغزش میباشد .لذا میتوان بیان نمود که فعالیتهای تکتونیکی
باعث رخداد زمینلغزش در محدوده مطالعاتی گردیده است و باتوجه به تعداد زیاد زمینلغزشها در محدوده میتوان ،منطقه را از نظر
تکتونیکی با فعالیت باال ارزیابی نمود .همچنین آسللی پذیری مناطق مسللکونی در جاهایی که در نزدیکی گسلللهای فعال و کواترنری
قرار گرفتهاند باال اسللت ،چونکه عالوه بر امواج لرزهای و گسللیختگی سللطحی حین زلزله ،با مخاطره دیگری بنام زمینلغزش روبرو
هستند.
واژگان کلیدي :تکتونیک فعال ،زمینلغزش ،شمال قزوین ،گسل ،آبخیزداری

* نویسنده مسئول :شماره تماس24529112153 :

Email: h-alibeigi@sbu.ac.ir
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 .1مقدمه
حرکتهای تودهای شللامل همه حرکتهایی اسللت که
تحت تاثیر وزن توده حادث میشللوند .زمینلغزش عبارت
اسلت از لغزش زمین در جهت شی و یا سقوط یک توده
سلنگی و یا مخلوطی از خاک و سنگ ] .[29عوامل زیادی
در وقوع زمینلغزش دخلاللت دارنلد که یکی از مهمترین
آنهلا فعلالیت تکتونیکی اسلللت که شلللامل رخداد زلزله،
گسللللهلای منفرد ،گسللللهای فعال ،شلللکسلللتگیها،
چینخوردگیها ،خردشللدگیها و ...اسللت ] .[54در میان
روشهای زمینشلناختی برای بررسلی زمینساخت فعال،
بررسلللیهای ژئوموفولوژی و مورفوتکتونیک نق ،بسلللیار
مهمی را ایفللا میکننللد ،چونکلله بسلللیللاری از عوارض
ژئومورفیلک در مقلابل حرکات تکتونیکی فعال حسلللاس
هسللتند].[51در این زمینه شللاخصهای ژئومورفیک ابزار
سلللودمندی برای مطالعه فعالیتهای تکتونیکی در نواحی
مختلف محسلللوی میشلللونلد و بوسلللیله آنها میتوان
اطالعلاتی در مورد نواحی کله در معرض فعالیت تکنویکی
سللریع و حتی کند قرار دارند را بدسللت آورد .اسللتفاده از
نوآوریهای سلیست اطالعات جغرافیایی کمک شایانی به
ارزیابی شللاخصهای ژئومورفیک به عنوان ابزارهای پایه و
اساسی شناخت تکتونیک فعال در منطقه مینماید].[55
در زمینلله بررسلللی زمینسلللاخللت فعللال و ارتبللاط
زمینلغزش بلا آن تاکنون پژوه،های مجزایی در ایران و
سلایر نقاط جهان رلورت گرفته است که از جمله آنهای
میتوان به این موارد اشاره نمود:
اسلللتفلاده از شلللاخصهلای ژئومورفیلک در مطلالعه
فعالیتهای نوزمینساختی توسط بول و همکاران] [1آغاز
گردید .این شلاخصها توسلط سللایر پژوهشگران همچون
راکول و همکللاران] [25در جنوی غربی آمریکللا ،ولز و
همکاران] [52در سواحل کاستاریکا ،سیلوا و همکاران][21
در سلواحل مدیترانهای اسپانیا ،گارنیر و همکاران] [52در
شلمال شلرقی سلیسلیل مورد اسللتفاده قرار گرفته است.
الحملدونی و همکلاران] [4با اسلللتفاده از شلللاخصهای
زمینریختی و شلللاخص نسلللبی فعالیت زمینسلللاختی،

زمینسللاخت فعال جنوی اسلللپانیا را طبقهبندی نموده و
ملنللاطق فعللال آن را مشلللخص کردنللد .ویدونللگ و
همکاران] [24با اسلللتفاده از تئوری فازی اقدام به ارزیابی
حسلاسلیت حرکات تودهای در اطرا استان کوئیژو چین
کردند و نتایج حارله نشان دادند که مدل بکار رفته روش
کلارآمدی برای پهنهبندی حرکات تودهای در منطقه مورد
مطالعه است .سانچز و همکاران] [25به بررسی ارتباط بین
تکتونیللک فعللال و زمینلغزش و تغییرات آیوهوایی در
جنوی غربی آلل پرداختنلد و رخلداد زمینلغزشها را با
تکتونیللک فعللال منطقلله بررسلللی نمودنللد .عبللداو و
همکاران] [5با اسللتفاده از پردازشهای تصللاویر ماهوارهای
خطوارههلای جنویغربی بخشلللی از منطقله تایز یمن را
شلناسایی و با بررسیهای میدانی نتایج را کنترل نموده و
نشللان دادند که روش بکار گرفته شللده دقت زیادی دارد.
گالو و همکاران] [55با اسلتفاده از تحلیل فالایی شاخص
گرادیان طولی رودخانه به بررسللی زمینلغزشهای منطقه
کوهپایهای بخ ،جنوی شرقی املیا رومانیا در شمال اپنی
ایتالیا پرداختند و کارایی شلاخص مورد استفاده را ارزیابی
نمودنلد .دانی و همکلاران ] [1بله بررسلللی نق ،عوامللل
مورفولوژیکی و سلللاختاری در زمینلغزشهایی که در پی
زلزله منطقه پادنگ در سللوماترای غربی در سللال 2224
اتفلا افتلاد پرداختند و نتایج حارلللله حاکی از آن بوده
اسلللت کله زمینلغزشهلای ر داده در منطقله با فعالیت
متوسللط تکتونیکی بوده اسللت .شللارما و سللارما] [23به
تحلیل مورفوتکتونیکی قسللمت هایی از شللمال هندوستان
پرداختند و نشان دادند که منطقه از نظر تکتونیکی نسبتاً
فعال است.
شلللریفی و همکاران] [21با بررسلللی ارتباط تکتونیک
فعال و پهنههای لغزشلللی در قال شلللاخصهای مربوطه
پهنهبندی تکتونیکی را ارائه نمودند .عزتی و آ آتابای][52
بلا اسلللتفلاده از شلللاخصهای مورفوتکتونیکی به تحلیل
زمینساخت حوضه فعال بجنورد پرداختند .آنها با استفاده
از شاخصهای مختلف نشان دادند که بخ ،شرقی حوضه
تکتونیللک فعللالتری دارد .میرنظری و همکللاران] [51بللا
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استفاده از مدل سلسله مراتبی به ارزیابی خطر زمینلغزش
در حوضلله آبخیز پشللت تنگ در سللرپلذهای پرداختند.
حبیبی] [55برای بررسی زمینلغزشهای رخداده و ارتباط
آن با وضعیت تکتونیکی در حوضههای ایذه ،مرغای ،دشت
ملک ،ریدون ،دالون -میداوود ،جایزان و بهبهان در استان
خوزسلتان از شاخص های مورفوتکتونیکی استفاده کرده و
فعلالیلت بلاالی تکتونیکی منطقه را نشلللان داده اسلللت.
جملالآبلادی و همکاران] [53به بررسلللی عوامل موثر در
تکلاملل مخروط افکنلههلای دامنلههای جنوبی جغتای با
تاکید بر نق ،تکتونیک پرداختند و نشان دادند که منطقه
بررسی شده به لحاظ نیروهای تکتونیکی در وضعیت فعال
و نیمه فعال قرار دارد .بهاروند و همکاران] [1به بررسلللی
ارتبلاط تکتونیک فعال و زمینلغزشها در حوضللله وارک
لرسللتان پرداختند و نشللان دادند که ارتباط نزدیکی بین
خطوارههلای گسللللی و رخلداد زمینلغزشها وجود دارد.
افشلاری و همکاران] [2به بررسی کاربردهای شاخصهای
ملورفلوتکتونیکی در تحلیللل مخللاطرات زمینلغزش در
محدوده راه آهن لرستان پرداختند و نشان دادند که بی،
از  12دررلللد زمینلغزشهای رخداده در بین ایسلللتگاه
دورود تلا تنلگهفت ،در محدوده تکتونیکی با فعالیت زیاد
تا نسللبتاً زیاد واقع شللده اسللت و تاثیر زمینسللاخت بر
فراوانی رخلداد زمینلغزش در این منطقه را اثبات نمودند.
کیانی و همکاران] [51به بررسللی زمینسللاخت فعال در
محدوده رودبار با تکیه بر زمینلغزشها پرداختند و نشللان
دادند که زمینلغزشهای شللناسللایی و بررسللی شللده در
محلدودههلای تکتونیکی بلا فعلالیت متوسلللط و باال قرار
گرفتهاند.
هملانطور کله در بلاال بیلان گردیلد ارتباط بین رخداد
زمینلغزش و فراوانی رخللداد آن و تکتونیللک فعللال در
بررسیها و پژوه،های زیادی در مناطق مختلف به اثبات
رسلللیلده اسلللت .فعالیتهای تکتونیکی بوسلللیله رخداد
زمینلرزه و ایجاد نیروی محرک ،باالآمدگیهای تکتونیکی،
شکستگیها و خردشدگیهای ناشی گسل ،،ایجاد و درزه
و شلکا در سنگها و تسریع فرایند هوازدگی مکانیکی و

شلیمیایی ،ایجاد گوژ گسللی و برش گسلی بعنوان مصالح
مسلللتعد لغزش ،افزای ،نفوذپدیری سلللنگها ،تغییر در
جهت و میزان شلللی الیههای زمینشلللناسللی و ...باعث
رخللداد زملیلنللغلزشهللا ملیگردد .لللذا بللا بررسلللی
زمینلغزشهللای رخللداده در یللک منطقلله و فراوانی آنهللا
میتوان نسلللبلت بله فعلالیت تکتونیکی منطقه ارهارنظر
نمود .هد از این پژوه ،اثبات فعالیت تکتونیکی منطقه
مورد مطالعه با بررسلللی زمینلغرشهای رخداده و فراوانی
آنها و مقایسللله موقعیت مکانی آنها با گسللللهای منطقه
میباشد.

 .2روش شناسی
محدوده مطالعاتی مورد بررسی در زون ساختاری البرز
مرکزی در اسلللتانهای البرز ،قزوین ،مازندران و گیالن در
بین مختصللات  94/22تا  15/51طول شللرقی و  51/15و
 53/4عرض شللمالی واقع شللده اسللت .مسللاحت محدوده
مورد بررسی  11 * 511( 92332کیلومتر) کیلومتر مربع
است (شکل شماره.)5
روش تحقیق در پژوه ،حاضللر مبتنی بر بررسللیها و
مطالعات کتابخانهای و مشلاهدات میدانی میباشد .در این
خصللوص اطالعات مربوط به وضللعیت زمینشللناسللی،
زمینسللاختی منطقه بصللورت کتابخانهای و میدانی مورد
بررسللی قرار میگیرد و در ادامه اطالعات زمینلغزشهای
رخلداده قبلی جمعآوری گردیلده و نسلللبت به بررسلللی
میدانی لغزشهای قدیمی و جدید چرداخته میشود .پس
از تکمیل اطالعات زمینشلللناسلللی ،گسللللهای منطقه،
زمینلغزشهای رخداده و موقعیت مکانی آنها ،به تجزیه و
تحلیل داده پرداخته و بوسیله نرم افزار  Arc Gisتحلیل و
مقایسله موقعیت مکانی زمینلغزشها با گسلهای منطقه
انجام میگیرد .در نهایت با تجزیه و تحلیل نتایج حارل از
مقایسله رخداد زمینلغزشها با موقعیت گسلها نسبت به
ارزیابی زمینساخت فعال اقدام میگردد.
سوالهای تحقیق به شرح زیر میباشد:
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 ارتبلاط بین فراوانی رخلداد زمینلغزشهلا و فعالیتتکتونیکی چگونه است؟
 -آیا فعالیت زمین ساختی باعث رخداد زمینلغزش در

محدوده مطالعاتی شده است؟
 میزان آسلی پذیری برای سلکونتگاهها و توسعه آتیروستاهای باتوجه به فعالیت تکتونیکی چگونه است؟

شکل  .1نقشه موقعیت محدوده مطالعاتی و نقشه زمینشناسی

 .1.2زمین شناسی
از نگاه زمینشللناسللی ،محدوده مورد مطالعه در فصللل
مشترک البرز و لبه شمالی ایران مرکزی قرار دارد به گفته
دیگر بلندیهای شلمال محدوده در حاشیه جنوبی البرز و
بخش لی از محدوده که شللامل قسللمتی از دشللت قزوین و
ارتفاعات جنوی اسللت به پهنه سللاختاری  -رسللوبی ایران
مرکزی تعلق دارد و به نظر میرسلللد که مرز این دو پهنه
بر راندگی شلمال قزوین منطبق باشلد که ارتفاعات شمال
را از دشلللت قزوین جلدا میکنللد .ولی ،این مرز بله یقین
برآوردی اسلللت بطوریکله تعیین یک خط جدای ،واقعی
بین البرز و ایران مرکزی نشلدنی است و ایندو (البرز  -ایر
ان مرکزی) دو پیکره از یک حوضهاند.
از دیدگاه ریختشناسی ،کوه های شمال قزوین ،از یک
سری چینها و راندگیهای خاوری  -باختری ساخته شده

اسلت که به سمت جنوی رانده شدهاند .شدت دگرریختی
در حد کوه و دشلت در بیشترین مقدار بوده و بلندیهای
کوهپایهای را دارد که به تدریج به پهنه مسلللطح دشلللت
قزوین میرسللد که با نهشللتههای آبرفتی جوان و گاهی با
ریختهای کویری چون پوسته نمکی ،کفه رسی و تپههای
ماسهای پوشیده شده است .حد جنوبی استان فیزیوگرافی
کوهسللتانی دارد که در سللاخت آن سللنگهای پالئوزوئیک،
مزوزوییک بویژه ولکانیکهای سللنوزوئیک نق ،اسللاسللی
دارند.
واحدهای تکتونواسللتراتیگرافی بخ ،شللمالی (البرز) و
بخ ،جنوبی (ایران مرکزی) محلدوده تفلاوت آشلللکاری
نلدارنلد و در همه جا توالیهای سلللنگی با نهشلللته های
پالتفرفی پرکامبرین پسلین (سلازند سلطانیه) آغاز میشود
که ک و بی ،با چند ایسلللت رسلللوبی کوچک و بزر تا
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تریلاس میلانی ادامله مییلابلد .ردیفهلای تریلاس باال -
ژوراسلیک میانی یک واحد تکتونواستراتیگرافی محدود به
دو رویلداد کوهزایی سلللیمرین پیشلللین (تریلاس باال) و
سلیمرین میانی (ژوراسیک میانی) است که عمدتاً متشکل
از شلیل و ماسه سنگ (سازند شمشک) بوده و رسویهای
زغلالدار ایران هسلللتنلد که در پی ،بومهای سلللیمرین
پیشین انباشته شدهاند .در اکثر جاهای محدوده سنگهای
ژوراسلللیک میانی  -کرتاسللله باال ردیفهای فالت قارهای
ملارنی کربنلاتی هسلللتنلد کله رخنمونهای کوچکی در
محدوده دارند .سنگهای سنوزوئیک با مجموعههای آذرین
آواری ائوسلللن (سلللازنلد کرج) آغاز میشلللود که گاهی
نفوذیهای گرانیتی وابسللته به رویداد کوهزایی پیرنئن به
درون آنها تزریق شللده اسللت .بخ ،بیشللتر سللنگهای
سللنوزوئیک اسللتان قزوین ردیفهای همزمان با کوهزایی
سللنوزوئیک هسللتند که عمدتاً در حوضللههای بین کوهی
انباشته شدهاند و رخنمون های محدودی در پای ارتفاعات
دارند.
در محلدوده مورد مطالعه نهشلللتههای آبرفتی کواترنر
گسلترههایی را زیرپوشل ،دارند .دگرریختیهای رسوبات
کواترنر از اهمیللت ویژه ای برخوردار اسلللت بطوریکلله در
گسلللتره مطالعاتی ،گسلللل های شلللمال قزوین ،طالقان،
اشللتهارد ،شللاهرود رسللویهای کواترنر را بریده و دارای
پیشینه لرزهخیزی میباشند .در اواخر کرتاسه جنب،های
کوهزایی فلاز الرامید سلللب چین خوردگی و باال آمدگی
میگردد و در پیآمد این فاز فرسلللای ،و فعالیت شلللدید
آغاز شلللده و در نتیجه نهشلللتههای ترسلللیر با سلللرآغاز
کنگلومرایی بصلورت ناهمسلاز بر روی رسوبات کهن تر بر
جای گذاشللته میشللود .بخ ،عمده نهشللتههای ترسللیر
مربوط به ائوسلن میباشلد که شللامل سنگهای گدازهای
پیروکالسلتی و رسلوبی اسلت ،که ردیف یاد شده بر روی
کنگلومرای قرمز رنگ پلیژنیک و سللنگ آهکهای آواری
نومولیتدار پالئوسلن -ائوسن زیرین قرار دارد .در محدوده
مطالعاتی سلازندهای زمین شناسی کهر ،سلطانیه ،باروت،
زایگون ،اللون ،میال ،درود ،روته ،شللمشللک ،تیزکوه ،فجن،

زیللارت ،کرج ،قرمز زیرین ،قرمز بللاالیی ،ق  ،هزاردره و
آبرفتهای جوان دیده میشوند.

 .2.2زمین ساخت محدوده مطالعاتی
قسللمت اعظ منطقه مورد مطالعه در زون سللاختاری
البرز واقع شلده است .البرز به رورت سلسله کوههایی در
حاشللیه جنوبی حوضلله کاسللپین واقع شللده اسللت .گرچه
علوی] [5ساختار البرز را در قال ساختارهای دوپلکس از
نوع Antiformal stackبر اسلاس مشاهدات خود در نظر
گرفتلله اسللللت ،امللا دیگر زمینشلللنللاسللللان همچون
اشلللتوکلین] ،[21آلن ] ،[9ریتز و نظری] [22برای این
پهنه سلللاختاری در شلللمال ایران ،معتقد به مدلی چون
سلاختارهای گل اخت هسلتند و بر همین اساس ،تاکنون
برشهای سلاختاری گوناگونی با اندکی تغییرات نسبت به
مدل اولیه] [21بازسازی و ارائه شده است.
بر این اسلاس ،این سللسلله کوهها متشکل از چینها و
گسلهای راندگی با دو سوی حرکتی است (به سوی حوضه
کاسلپین جنوبی در شمال و به سوی بلوک ایران مرکزی در
جنوی) .بر این اسللاس ،گسللهای راندگی موجود در بخ،
شلمالی به سلوی جنوی شلی دارند و برعکس ،گسلهای
موجود در بخ ،جنوبی دارای شی به سوی شمال هستند
که بیانگر یک ساختمان گل مثبت است.
این گسللها بیشلتر به موازات سللسله کوهها هستند و
بیشللتر چینها نیز با فعالیت دوباره این گسلللها شللکل
گرفتهاند .گسلهای ارلی راندگی و امتدادلغز روند خاوری-
بلاختری تا شلللمال خاوری -جنوی باختری دارند که به
ترتی در بخ،های باختری -مرکزی و خاوری سلللسللله
جبال قرار گرفتهاند .این گسللهای موازی با سللسله جبال،
شلی تندی دارند .این شی زیاد بیانگر آن است که بیشتر
گسللهای راندگی ،همان گسلهای عادی کهن هستند که
در زمان نئوژن و کواترنری دوباره فعال شدهاند.
قسلللملت کوچکی از محدوده مطالعاتی در زون ایران
مرکزی واقع شلللده اسلللت .ایران مرکزی در منطقه مورد
مطالعه به دو قسلللمت کامالً متفاوت تقسلللی می شلللود:
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منطقه آبگرم (ایران مرکزی) با روند سللاختاری نزدیک به
شمال باختری -جنوی خاوری که در قسمت جنوبی رشته
کوه البرز واقع شلللده اسلللت و منطقله رزن (سلللنندج-
سیرجان) که در قسمت جنوی باختری ایران مرکزی واقع
شده و دارای خصوریات ویژه ای است.

 .3نتایج
 .1.3گسلهاي محدوده مطالعاتی
شلکسلتگیهای پوسته جامد زمین که در امتداد آنها
جابجاشلدگی نسلبی روی میدهد گسلل نامیده میشللود.
حرکت برشی در دو سوی گسل که از رویه زمین تا ژرفای
زیاد (گاهی تا  52کیلومتر و یا بیشلللتر) ادامه مییابد ،به
سب انباشتگی تن،های ناشی از جنب ،قارهها نسبت به
یکلدیگر و جنب،هلای درون گوشلللته باالیی زمین روی
میدهد .بسللیاری از گسلللهای شللناخته شللده ،در طول
سللالیان دور جنب ،داشللته و ممکن اسللت امروزه فعال
نباشلند .در حالی که دسلتهای دیگر از گسلها در کواترنر
نیز جنب ،دارند.
بنا بر تعریف ،گسلل فعال گسلی است که بارها و بارها
در زمان زمینشلناسلی عصلر حاضلر حرکت کرده باشد و
پتانسللیل فعال شللدن مجدد در آینده را دارد .تقریبا همه
گسلللهای ارلللی در ایران فعال هسللتند و به این ترتی
پتلانسلللیلل لرزهای زیلادی وجود دارد .از آنجا که مطالعه
گسللللهای فعال به اندازه کافی در ایران با جزئیات انجام
نشللده اسللت ،ما نمیتوانی مطمئن باشلی که یک منطقه
بدون گسلللهای فعال به طور کامل از خطر زلزله مصللون
است .گسلهای فعال را میتوان در سه نوع زیر طبقهبندی
کرد]:[59
گسلللهای زمینلرزهای :در طول  122سللال گذشللته،
گسلیختگی سطحی مرتبط با زمینلرزههای بزر پدیدار
شلده و در مکانهای مختلف در ایران مستند شده باشند.
بسلیاری از این گسیختگیها در امتداد گسلهای فعال که
بارها و بارها در کواترنر حرکت کردهاند ر داده اسللت ،در

نتیجه این گسللللهای فعال پتانسلللیل فعالیت مجدد در
آینده را دارند.
گسلللهای لرزهزا :گسللهای زیر سللطحی هسللتند که
زمینلرزه تولید میکنند اما گسلللیختگی بر روی سلللطح
زمین ایجاد نمیکنند این گسللللها را گسللللهای لرزهزا
مینامند.
گسللللهای کواترنری :این نوع از گسللللها براسلللاس
مشلللاهدات جابجایی لندفرمهای کواترنر به عنوان گسلللل
فعال شللناخته میشللوند ،با این حال ،آنها به عنوان فعال
لرزهای شلناخته نمیشوند و این ممکن است به علت یک
دوره بازگشت بسیار طوالنی در امتداد این گسل باشد و یا
در نتیجله حرکلت خزنلده ،کله بله طور مداوم و به آرامی
بدون اینکه لزوماً باعث زمینلرزه شود حرکت میکند.
گسلللل هلایی کله برخوردار از یک یا چند ویژگی زیر
باشلند ،گسلل های جُنبا یا گسل هایی با توانایی جنب ،به
حسای میآیند]:[3
* کانونیابی رو مرکز زمینلرزه های بزر در مکانی از
درازای گسل و یا در فرادیوارة آن
* گسل ،در نهشتههای کواترنری پسین
* داشتن دیوارة حفظ شده
* داشلتن ریزلرزه های زیاد که با شلبک کامل و بست
لرزه نگاری محلی با خطای ک در کانون یابی روی زمین و
ژرفی و زمانگیری یکنواخت برداشت میشوند.
* داشتن وابستگی به یک گسل شناخته شدة جُنبا.
گسللللهلای محدوده مطالعاتی عبارتند از بخشلللی از
گسللهای زمینلرزهای کباره ،چرازه و زردگلی ،گسلهای
فعال لرزهای شلللاهرود ،قزلاوزن ،شلللمالقزوین ،شلللمال
شللکرنای ،الموترود ،شللهرک طالقان ،طالقان ،بخشللی از
مشاء ،فشند ،بخشی از کندوان و بخشی از گسل کواترنری
کلیشل ل و گسللللهای پی ،از کواترنز گیشلللکان ،آرنگ،
پارچین و حصلارچال و سایر ریز گسلهایمحدوده که در
شللکل شللماره ( )2تصللاویر مشللاهدات رللحرایی از برخی
گسللها و در شلکل شلماره ( )5نقشله گسلهای منطقه
نشان داده شده است.
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نمایی از گسل شمالقزوین ،در نزدیکی روستای نج آباد

نمایی از آثار فعالیت گسل شمالقزوین در نزدیکی روستای باراجین

نمایی از آثار فعالیت گسل شمال شکرنای در شمال غربی آبیک

نمایی از گسل طالقان در مرز کوه و دشت در جنوی شهرک طالقان

شکل  .2تصاویری از مشاهدات صحرایی گسلهای بررسی شده در محدوده مطالعاتی

شکل  .3نقشه گسلهای محدوده مطالعاتی
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 .2.3زمینلغزشهاي محدوده مطالعاتی
زمینلغزشهای بررسلللی شل لده در محدوده مطالعاتی
شللامل زمینلغزشهایی اسللت که از بانک اطالعاتی زمین
لغزشهای کشللور که توسللط سللازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشللور دریافت شللده اسللت .همچنین زمین

لغزش هللایی کلله در سلللال  5541و  5544در محللدوده
مطالعاتی بوقوع پیوسللته و بصللورت مشللاهدات رللحرایی
اطالعات آنها جمع آوری شللده اسللت که تصللاویر برخی
زمین لغزشهای بازدید شلده در شلکل شلماره ( )9نشان
داده شده است.

نمایی از زمین لغزش در جنوی روستا فارله این
زمین لغزش تا بافت مسکونی روستای زردآباد
حدود  512متر است.

نمایی از زمین لغزش جدید دربر روی پهنه زمین
لغزش قدیمی و فعال شدن مجدد آن در جنوی
روستای زردآباد

بخ،هایی از دامنه مشر به رودخانه که دچار
ریزش و حرکات لغزشی انتقالی شده است
(بخ،های شمال شرقی روستای زردآباد)
(دید به غری)

موقعیت زمین لغزشهای ر داده در محدوده
پیرامونی روستای زرآباد و محل تجمع آی در
باالدست جاده بر روی تصویر
برگرفته از Google Earth

موقعیت زمین لغزش ر داده در محدوده شمال
شرقی بافت مسکونی روستای زردآباد که تقریباً در
بالفصل روستا قرار دارد

ناپایداریهای ایجاد شده در محل ورودی روستا
و در دامنههای آبراهه در پایین دست
روستای اوانک

آسی های وارد شده به معبر ورودی روستای اوانک
در اثر لغزش ر داده در دامنه غربی آبراهه

موقعیت زمین لغزش ر داده در دامنه آبراهه ای
که از میانه روستای اوانک عبور میکند

موقعیت زمین لغزش ر داده در دامنه آبراهه
ای که از میانه روستای اوانک عبور میکند بر
روی تصویر برگرفته از Google Earth

شکل  .4تصاویر زمین لغزشهای جدید بررسی شده در محدوده مطالعاتی
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زمین لغزش روستاي زرآباد
در مناطق جنوی و جنوی شللرقی روسللتا زمین لغزش
قدیمی وجود دارد که به رورت پله ای از محل رودخانه تا
نزدیکی بافت روستا دچار زمین لغزش گریده است و سب
تخری باغات و مزارع روسلتا شللده است .در جنوی شر
روسلتا فارله زمین لغزش قدیمی تا روستا به کمتر از 12
متر میرسلللد .در محلل این زمین لغزش قلدیمی به طور
موضللعی و محلی زمین لغزشهای جدید در سللال  44ر
داده است و این زمین لغزش قدیمی مجدد در بخ،هایی
از آن فعال گردیده است.
در بخ ،های جنوی غربی دامنه مشلللر به رودخانه
که عمق دره رودخانه نیز بیشللتر شللده اسللت لغزشهای
چرخشی بزر قدیمی دیده میشود که میتواند به دلیل
زیرشللویی دامنه توسللط رودخانه و یا اشللباع دامنه در اثر
نفوذ آی از باالدسلت تحریک شللده باشد .در بازدید انجام
شلده در محل ورودی روسلتا زمینی مشلاهده شد که آی
حارللل از بارشها در آن جمع شللده بود .همانطور که در
تصلویر برگرفته از  Google Earthمشاهده میشود آبراهه
ای هرچنلد کوچک به این زمین خت میشلللود .در واقع
احتماالً در گذشلللته آی این آبراهه به پایین دسلللت و به
داخل رودخانه زه ک ،میشلده اسلت و با گذشت زمان و
سللاخت و سللازهای انجام شللده و احداث جاده مسللیر زه
کشللی کور شللده اسللت .شللاید این موضللوع در زمانهای
خشلکسلالی ایجاد مشکل نکند ،ولی در دورههای ترسالی
کله میزان نزوالت جوی افزای ،پیلدا میکند باعث تجمع
آی در باالدسللت جاده ،نفوذ حداکثری به دامنه ،اشللباع و
ایجاد ناپایداری میشود.
زمین لغزش روستاي اوانک
روسللتای اوانک بر روی واحدهای گلسللنگی به سللن
میوسن که پتانسیل فرسای ،و وقوع زمین لغزش بر روی
آن باال اسلت و بر روی دامنه ای پرشلی واقع شده است.
این موضوع به رورت پی ،فرض روستا را در معرض وقوع
زمین لغزش قرار می دهللد .در محللل ورودی روسلللتللا
آبراهههای وجود دارد که آیهای سلطحی بسلتر روستا از
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طریق آن به سلللمت پایین دسلللت هدایت میشلللود .در
سلالهای اخیر با افزای ،سلرعت فرسای ،در آبراهه فو
الذکر و عمیقتر شدن بستر آن ،دامنههای آبراهه شروع به
ریزش کرده و توسلللعه این ریزشها منجر به تخری معبر
ارلللی ورودی روسللتا شللده اسللت .در رللورت عدم چاره
اندیشلی در این راستا ،توسعه فرسای ،در آبراهه منجر به
از بین رفتن معبر ارللللی روسلللتلا و همچنین واحدهای
مسکونی مشر به آن خواهد شد.
تعلداد کل زمینلغزشهای بررسلللی شلللده در محدوده
مطالعاتی شامل  212مورد زمین لغزش قدیمی دریافت شده
از بانک اطالعات زمین لغزشهای کشلللور و زمین لغزشهای
جدید بررسلی شلده در محدوده مطالعاتی میباشد .در شکل
شلماره ( )9تصلاویر زمین لغزشهای جدید بررسللی شده در
محدوده مطالعاتی نشللان داده شللده اسللت .با اسللتفاده از نرم
افزار ArcGisموقعیت مکانی زمین لغزشها را بر روی نقشلله
زمین شلللناسلللی پردازش نموده و همچنین موقعیت مکانی
زمین لغزشهلا را بلا موقعیلت مکلانی گسللللهلای محدوده
مطلالعللاتی مقللایسللله نموده و زمین لغزشهلای مربوط بلله
پهنلههلای گسللللی کله به احتمال زیاد رخداد زمین لغزش
مربوط به فعالیت گسلل و تکتونیک فعال بوده است مشخص
شلده اند .لذا نقشه پراکن ،زمین لغزشهای بررسی شده در
محدوده مطالعاتی در شللکل شللماره ( )1و نقشلله مقایسلله
موقعیت مکانی زمین لغزشها با موقعیت گسللللهای منطقه
در شکل شماره ( )3نمای ،داده شده است.
باتوجه به تحلیلهای رلللورت گرفته از کل  212مورد
زمین لغزش بررسلی شده در محدوده مطالعاتی تعداد 41
مورد در پهنه فعالیت گسلللل های منطقه واقع شلللدهاند.
مسلللاحلت کل محدوده مطالعاتی  52332کیلومتر مربع
اسلللت .مسلللاحلت آن بخشلللی که باتوجه به مطالعات و
شلناساییهای انجام شده به عنوان زون گسلی تحت تاثیر
از فعالیت گسللل شللناسللایی شللده اسللت به میزان 152
کیلومتر مربع اسلللت که در حدود  1دررلللد مسلللاحت
محدوده مورد مطالعه میباشد که در شکلهای ( )1و ()1
نشان داده شده است.
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شکل  .5نقشه پراکنش زمین لغزشهای بررسی شده در محدوده مطالعاتی

شکل  .6نقشه مقایسه موقعیت مکانی زمین لغزشها با موقعیت گسلهای منطقه

955

بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمینلغزش با...

شکل  .7نمودار تعداد و درصد زمین لغزشهای واقع بر پهنه گسلی در محدوده مطالعاتی

شکل  .8نمودار مساحت (برحسب کیلومتر مربع) و درصد مساحت پهنههای گسلی نسبت به مساحت کل محدوده مطالعاتی

 .4بحث و نتیجهگیري
همانطور که باال شرح داده شد ارتباط بین فعالیتهای
تکتونیکی و رخداد زمین لغزشها توسط محققین مختلف
بررسللی و در مناطق مختلف مورد تائید قرار گرفته اسللت.
لذا با توجه به اینکه فعالیت تکتونیکی بوسیله رخداد زمین
لرزه و ایجلاد نیروی محرک ،بلاال آملدگی های تکتونیکی،

شکستگیها و خردشدگیهای ناشی گسل ،،ایجاد و درزه
و شلکا در سنگها و تسریع فرایند هوازدگی مکانیکی و
شلیمیایی ،ایجاد گوژ گسللی و برش گسلی بعنوان مصالح
مسلللتعد لغزش ،افزای ،نفوذپدیری سلللنگها ،تغییر در
جهت و میزان شللی الیههای زمین شللناسللی و  ...باعث
رخلداد زمین لغزشها میگردند ،ارتباط فعالیت تکتونیکی
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بلا رخلداد زمین لغزشهلا مورد بررسلللی قرار گرفللت .در
منطقه مورد مطالعه براساس مشاهدات رحرایی گسلهای
فعال زیادی از جمله گسلل شمال قزوین ،شمال شکرنای،
الموترود ،شلللاهرود ،طلالقان و ...وجود دارد و باعث ایجاد
پهنههای خردشلده و مسلتعد حرکات دامنهای شده است.
براساس بررسیهای کتابخانهای و میدانی زمین لغزشهای
زیادی در محدوده مطالعاتی شللناسللایی شللدهاند که زمین
لغزشهلای قلدیمی ثبلت شلللده در بانک اطالعاتی زمین
لغزشهای کشللور و زمین لغزشهای محدوده روسللتاهای
زردآباد و اوانک (که بصلورت مشللاهدات میدانی شناسایی
شلللدهاند) از جمله آنها هسلللتند که باتوجه به مقایسللله
موقعیللت مکللانی زمین لغزش هللای موجود در منطقلله
مطالعاتی با پهنههای گسلللی گسلهای محدوده؛ مشخص
گردید که  59دررللد از کل زمین لغزشهای شللناسللایی
شللده در پهنه گسلللی گسلللهای محدوده مطالعاتی واقع
شلللدهاند .از آنجا که پهنههای گسللللی تنها  1دررلللد از
مسلاحت کل محدوده مطالعاتی را شلامل میگردد ،دررد
بلاالی رخلداد زمین لغزش هلا در این مسلللاحت اندک از

محلدوده مطلالعاتی نشلللان از ارتباط فعالیت تکتونیکی و
وقوع زمین لغزش هلا میباشلللد .لذا می توان رخداد زمین
لغزش هللا و فراوانی وقوع آنهللا را در محللدوده مطللالعللاتی
بعنوان یلک فاکتور موثر در ارزیابی تکتونیک فعال در این
منطقله معرفی نمود .بعبلارت دیگر می توان بیان نمود که
فعللالیللت هللای تکتونیکی بللاعللث رخللداد زمین لغزش در
محدوده مطالعاتی گردیده اسللت .به لحاظ آسللی پذیری
منللاطق مسلللکونی واقع در محللدوده مطللالعللاتی می توان
نتیجهگیری کرد که در جاهایی که در نزدیکی گسلللهای
فعال و کواترنری قرار گرفتهاند با مخاطره دیگری عالوه بر
امواج لرزهای و گسلللیختگی سلللطحی حین زلزله ،رخداد
زمین لغزش نیز منلاطق مسلللکونی را تهلدید میکند .لذا
اتخاذ تمهیدات مهندسلی در ساخت و ساز منازل واقع در
پهنههای گسللی برای جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از
رخداد زمین لغزش و همچنین عدم سلللاخت و سلللاز در
زمینها ی شیبدار و دوری از حری گسیختگی گسل برای
ساخت و ساز الزم و ضروری است.
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