
 

 کنونیک فعال لغزش با تفراوانی رخداد زمین ارتباطررسی ب

 در منطقه شمال قزوین 

 دانشجوي دكتري زمين شناسي گرايش تكتونيك، دانشگاه شهيد بهشتي ؛سعیدمحمد صبوري 

 ي رسوبي و نفت دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتيهااستاديار گروه حوضه ؛*حسین حاجی علی بیگی  

  دانشيار پژوهشكده علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ؛طالبیانمرتضی 

 دانشيار گروه زمين فيزيك موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران ؛مرتضی فتاحی 

 

 چکیده

 یناش ایهخردشدگی و هاشکستگی تکتونیکی، هایآمدگی باال محرک، نیروی ایجاد و لرزه زمین رخداد بوسیله یکیتکتون یهافعالیت

 مصالح بعنوان گسلی برش و گسلی گوژ ایجاد شیمیایی، و مکانیکی هوازدگی فرایند تسریع و هاسنگ در شلکا   و درز یجادگسلل،، ا 

 هالغزشزمین رخداد باعث...  و شللناسللیزمین هایالیه شللی  میزان و جهت در تغییر ها،سللنگ نفوذپدیری افزای، لغزش، مسللتعد

و  15/51و  یطول شرق 51/15تا  22/94مختصات  ینب در یمرکز یرانا و یدر زون ساختاری البرز مرکز یمحدوده مطالعات .گرددمی

 212 مکانی موقعیت یی،و مشللاهدات رللحرا ایکتابخانه هایبررسللی از پسپژوه،  ینا درواقع شللده اسللت.  یعرض شللمال 4/53

 هایلغزشیندررد از کل زم 59که  یدو مشخص گرد یدگرد مقایسهنرم افزار مربوطه  بامنطقه  هایگسل گسللی  پهنه با لغزشزمین

 باالی دررد گسلی، هایپهنه درردی 1 مساحت به باتوجه. اندشده واقع مطالعاتی محدوده هایگسل گسلی پهنه در شده شلناسلایی  

 ونیکیتکت هایفعالیت که نمود بیان توانمی لذا. باشدمی لغزشینزم رخداد و تکتونیکی فعالیت ارتباط از نشلان  هاغزشلزمین رخداد

منطقه را از نظر  توان،می محدوده در هالغزشینزم یاداست و باتوجه به تعداد ز یدهگرد یدر محدوده مطالعات لغزشزمین رخداد باعث

 واترنریک و فعال هایگسللل نزدیکی در که جاهایی در مسللکونی مناطق پذیریآسللی  یننمود. همچن یابیباال ارز یتبا فعال یکیتکتون

روبرو  لغزشینزم بنام دیگری مخاطره بازلزله،  ینح یسللطح یختگیو گسلل ایلرزه امواج بر عالوهچونکه  ،باال اسللت اندگرفته قرار

 هستند. 
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   مقدمه .1
هایی اسللت که ای شللامل همه حرکتی تودههاحرکت

لغزش عبارت شللوند. زمینمی تحت تاثیر وزن توده حادث

وط یک توده زمین در جهت شی  و یا سقاسلت از لغزش  

عوامل زیادی  .]29[ ک و سنگو یا مخلوطی از خا یسلنگ 

لغزش دخلاللت دارنلد که یکی از مهمترین    قوع زمینودر 

آنهلا فعلالیت تکتونیکی اسلللت که شلللامل رخداد زلزله،   

ها، های فعال، شلللکسلللتگیهلای منفرد، گسلللل گسلللل

در میان  .]54[ ... اسللتها وها، خردشللدگیخوردگیچین

ساخت فعال، شلناختی برای بررسلی زمین  های زمینروش

فوتکتونیک نق، بسلللیار رهای ژئوموفولوژی و موبررسلللی

کننللد، چونکلله بسلللیللاری از عوارض  مهمی را ایفللا می

کتونیکی فعال حسلللاس ژئومورفیلک در مقلابل حرکات ت  

های ژئومورفیک ابزار ینه شللاخصمدر این ز.]51[هسللتند

های تکتونیکی در نواحی لعه فعالیتسلللودمندی برای مطا

توان ها میشلللونلد و بوسلللیله آن مختلف محسلللوی می

اطالعلاتی در مورد نواحی کله در معرض فعالیت تکنویکی   

اده از ند قرار دارند را بدسللت آورد. اسللتفسللریع و حتی ک

کمک شایانی به  یهای سلیست  اطالعات جغرافیای آورینو

نوان ابزارهای پایه و به عهای ژئومورفیک بی شللاخصارزیا

 .]55[نمایداساسی شناخت تکتونیک فعال در منطقه می

سلللاخللت فعللال و ارتبللاط  در زمینلله بررسلللی زمین

های مجزایی در ایران و لغزش بلا آن تاکنون پژوه، زمین

های ان رلورت گرفته است که از جمله آن هسلایر نقاط ج 

 توان به این موارد اشاره نمود:می

هلای ژئومورفیلک در مطلالعه    اسلللتفلاده از شلللاخص 

آغاز  ]1[ساختی توسط بول و همکارانهای نوزمینفعالیت

ها توسلط سللایر پژوهشگران همچون  گردید. این شلاخص 

ر جنوی غربی آمریکللا، ولز و د ]25[ول و همکللارانراک

 ]21[در سواحل کاستاریکا، سیلوا و همکاران ]52[همکاران

در  ]52[ر و همکارانای اسپانیا، گارنیدر سلواحل مدیترانه 

اسللتفاده قرار گرفته است.  دشلمال شلرقی سلیسلیل مور    

های با اسلللتفاده از شلللاخص ]4[حملدونی و همکلاران  ال

سلللاختی، ریختی و شلللاخص نسلللبی فعالیت زمینزمین

بندی نموده و سللاخت فعال جنوی اسلللپانیا را طبقه زمین

دونللگ و ملنللاطق فعللال آن را مشلللخص کردنللد. وی  

وری فازی اقدام به ارزیابی اسلللتفاده از تئبا  ]24[همکاران

ر اطرا  استان کوئیژو چین ای دحسلاسلیت حرکات توده  

 ل بکار رفته روشدو نتایج حارله نشان دادند که مکردند 

ای در منطقه مورد بندی حرکات تودهکلارآمدی برای پهنه 

به بررسی ارتباط بین  ]25[سانچز و همکارانمطالعه است. 

هوایی در ولغزش و تغییرات آیزمینتکتونیللک فعللال و 

ها را با لغزشجنوی غربی آلل  پرداختنلد و رخلداد زمین   

عبللداو و  تکتونیللک فعللال منطقلله بررسلللی نمودنللد. 

ای ماهواره رهای تصللاویبا اسللتفاده از پردازش ]5[همکاران

غربی بخشلللی از منطقله تایز یمن را  هلای جنوی خطواره

ی نتایج را کنترل نموده و های میدانشلناسایی و با بررسی 

نشللان دادند که روش بکار گرفته شللده دقت زیادی دارد.  

شاخص  با اسلتفاده از تحلیل فالایی   ]55[گالو و همکاران

های منطقه لغزشه بررسللی زمینگرادیان طولی رودخانه ب

ای بخ، جنوی شرقی املیا رومانیا در شمال اپنی ایهکوهپ

پرداختند و کارایی شلاخص مورد استفاده را ارزیابی   اایتالی

بله بررسلللی نق، عوامللل   ]1[و همکلاران   دانینمودنلد.  

هایی که در پی لغزشمورفولوژیکی و سلللاختاری در زمین

 2224ی غربی در سللال  ازلزله منطقه پادنگ در سللوماتر 

اتفلا  افتلاد پرداختند و نتایج حارلللله حاکی از آن بوده   

داده در منطقله با فعالیت  هلای ر  شلغزینماسلللت کله ز 

به  ]23[شللارما و سللارما متوسللط تکتونیکی بوده اسللت.  

هایی از شللمال هندوستان تحلیل مورفوتکتونیکی قسللمت

پرداختند و نشان دادند که منطقه از نظر تکتونیکی نسبتاً 

 فعال است.

با بررسلللی ارتباط تکتونیک  ]21[شلللریفی و همکاران

های مربوطه در قال  شلللاخص های لغزشلللیفعال و پهنه

 ]52[ایآتابعزتی و آ بندی تکتونیکی را ارائه نمودند. پهنه

های مورفوتکتونیکی به تحلیل بلا اسلللتفلاده از شلللاخص  

ساخت حوضه فعال بجنورد پرداختند. آنها با استفاده زمین

های مختلف نشان دادند که بخ، شرقی حوضه از شاخص

بللا  ]51[میرنظری و همکللارانتری دارد. تکتونیللک فعللال
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غزش لاز مدل سلسله مراتبی به ارزیابی خطر زمین استفاده

ذهای پرداختند. در حوضلله آبخیز پشللت تنگ در سللرپل 

های رخداده و ارتباط لغزشبرای بررسی زمین ]55[حبیبی

های ایذه، مرغای، دشت ن با وضعیت تکتونیکی در حوضهآ

در استان  بهبهان و انمیداوود، جایز -ملک، ریدون، دالون

های مورفوتکتونیکی استفاده کرده و خوزسلتان از شاخص 

فعلالیلت بلاالی تکتونیکی منطقه را نشلللان داده اسلللت.    

به بررسلللی عوامل موثر در  ]53[آبلادی و همکاران جملال 

های جنوبی جغتای با هلای دامنله  تکلاملل مخروط افکنله   

نطقه م تاکید بر نق، تکتونیک پرداختند و نشان دادند که

بررسی شده به لحاظ نیروهای تکتونیکی در وضعیت فعال 

به بررسلللی  ]1[بهاروند و همکارانو نیمه فعال قرار دارد. 

ها در حوضللله وارک لغزشارتبلاط تکتونیک فعال و زمین 

لرسللتان پرداختند و نشللان دادند که ارتباط نزدیکی بین  

ها وجود دارد. لغزشهلای گسللللی و رخلداد زمین  خطواره

های به بررسی کاربردهای شاخص ]2[افشلاری و همکاران 

لغزش در ملورفلوتکتونیکی در تحلیللل مخللاطرات زمین  

ان دادند که بی، ده راه آهن لرستان پرداختند و نشمحدو

های رخداده در بین ایسلللتگاه لغزشدررلللد زمین 12از 

در محدوده تکتونیکی با فعالیت زیاد  ،هفتدورود تلا تنلگ  

سللاخت بر واقع شللده اسللت و تاثیر زمین  تا نسللبتاً زیاد

لغزش در این منطقه را اثبات نمودند. فراوانی رخلداد زمین 

سللاخت فعال در  به بررسللی زمین ]51[کیانی و همکاران

ا پرداختند و نشللان هلغزشمحدوده رودبار با تکیه بر زمین

های شللناسللایی و بررسللی شللده در  لغزشدادند که زمین

بلا فعلالیت متوسلللط و باال قرار   هلای تکتونیکی  محلدوده 

 اند.گرفته

یلان گردیلد ارتباط بین رخداد   هملانطور کله در بلاال ب   

ر لغزش و فراوانی رخللداد آن و تکتونیللک فعللال دزمین

ختلف به اثبات های زیادی در مناطق مها و پژوه،بررسی

های تکتونیکی بوسلللیله رخداد رسلللیلده اسلللت. فعالیت 

، ی تکتونیکیهامحرک، باالآمدگیلرزه و ایجاد نیروی زمین

 های ناشی گسل،، ایجاد و درزهها و خردشدگیشکستگی

هوازدگی مکانیکی و  ها و تسریع فرایندو شلکا  در سنگ 

شلیمیایی، ایجاد گوژ گسللی و برش گسلی بعنوان مصالح   

تغییر در ها، مسلللتعد لغزش، افزای، نفوذپدیری سلللنگ

... باعث ی وشلللناسلللهای زمینجهت و میزان شلللی  الیه

گردد. لللذا بللا بررسلللی هللا ملی للغلزش  رخللداد زملیلن  

هللای رخللداده در یللک منطقلله و فراوانی آنهللا لغزشزمین

توان نسلللبلت بله فعلالیت تکتونیکی منطقه ارهارنظر    می

نطقه مهد  از این پژوه، اثبات فعالیت تکتونیکی نمود. 

ی رخداده و فراوانی هالغرشمورد مطالعه با بررسلللی زمین

های منطقه مقایسللله موقعیت مکانی آنها با گسللللو  آنها

 باشد.می

 

 . روش شناسی2
مورد بررسی در زون ساختاری البرز محدوده مطالعاتی 

های البرز، قزوین، مازندران و گیالن در مرکزی در اسلللتان

و  15/51طول شللرقی و  51/15تا  22/94بین مختصللات 

 محدودهت . مسللاحواقع شللده اسللتعرض شللمالی  4/53

کیلومتر( کیلومتر مربع  11*  511) 92332مورد بررسی 

 (.5شماره شکل)است 

ها و روش تحقیق در پژوه، حاضللر مبتنی بر بررسللی

باشد. در این ای و مشلاهدات میدانی می مطالعات کتابخانه

شللناسللی،   زمینخصللوص اطالعات مربوط به وضللعیت   

ای و میدانی مورد سللاختی منطقه بصللورت کتابخانه زمین

های لغزشزمینگیرد و در ادامه اطالعات بررسللی قرار می

وری گردیلده و نسلللبت به بررسلللی  آرخلداده قبلی جمع 

شود. پس های قدیمی و جدید چرداخته میمیدانی لغزش

های منطقه، شلللناسلللی، گسلللل از تکمیل اطالعات زمین

های رخداده و موقعیت مکانی آنها، به تجزیه و زشلغزمین

تحلیل و  Arc Gisتحلیل داده پرداخته و بوسیله نرم افزار 

های منطقه ا گسلها بلغزشمقایسله موقعیت مکانی زمین 

ر نهایت با تجزیه و تحلیل نتایج حارل از گیرد. دانجام می

 نسبت به هاها با موقعیت گسللغزشمقایسله رخداد زمین 

 گردد.ساخت فعال اقدام میارزیابی زمین

 باشد:به شرح زیر می های تحقیقسوال
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هلا و فعالیت  لغزشارتبلاط بین فراوانی رخلداد زمین   -

 تکتونیکی چگونه است؟

لغزش در ساختی باعث رخداد زمینآیا فعالیت زمین -

 محدوده مطالعاتی شده است؟

 وسعه آتیتو ها پذیری برای سلکونتگاه میزان آسلی   -

 چگونه است؟ باتوجه به فعالیت تکتونیکیروستاهای 

 
 شناسیموقعیت محدوده مطالعاتی و نقشه زمیننقشه  .1شکل 

 

 زمین شناسی .2.1
در فصللل  محدوده مورد مطالعهشللناسللی، ز نگاه زمینا

الی ایران مرکزی قرار دارد به گفته ممشترک البرز و لبه ش

در حاشیه جنوبی البرز و  محدودههای شلمال  دیگر بلندی

دشللت قزوین و قسللمتی از که شللامل  ی از محدودهبخشلل

رسللوبی ایران  -ارتفاعات جنوی اسللت به پهنه سللاختاری 

رسلللد که مرز این دو پهنه مرکزی تعلق دارد و به نظر می

بر راندگی شلمال قزوین منطبق باشلد که ارتفاعات شمال   

کنللد. ولی، این مرز بله یقین  را از دشلللت قزوین جلدا می 

برآوردی اسلللت بطوریکله تعیین یک خط جدای، واقعی  

ایر  -البرز و ایران مرکزی نشلدنی است و ایندو )البرز   بین

 .اندان مرکزی( دو پیکره از یک حوضه

های شمال قزوین، از یک شناسی، کوهاز دیدگاه ریخت

باختری ساخته شده  -های خاوری ها و راندگیسری چین

اند. شدت دگرریختی اسلت که به سمت جنوی رانده شده 

 هایترین مقدار بوده و بلندیدر حد کوه و دشلت در بیش 

تدریج به پهنه مسلللطح دشلللت ارد که به دای را کوهپایه

های آبرفتی جوان و گاهی با رسللد که با نهشللتهقزوین می

های ه رسی و تپههای کویری چون پوسته نمکی، کفختری

ای پوشیده شده است. حد جنوبی استان فیزیوگرافی ماسه

گهای پالئوزوئیک، کوهسللتانی دارد که در سللاخت آن سللن

های سللنوزوئیک نق، اسللاسللی مزوزوییک بویژه ولکانیک

 .دارند

واحدهای تکتونواسللتراتیگرافی بخ، شللمالی )البرز( و 

تفلاوت آشلللکاری   محلدوده بخ، جنوبی )ایران مرکزی( 

های های سلللنگی با نهشلللتهنلدارنلد و در همه جا توالی  

پالتفرفی پرکامبرین پسلین )سلازند سلطانیه( آغاز میشود   

که ک  و بی، با چند ایسلللت رسلللوبی کوچک و بزر  تا 
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 -هلای تریلاس باال   یلابلد. ردیف  تریلاس میلانی ادامله می   

ژوراسلیک میانی یک واحد تکتونواستراتیگرافی محدود به  

اال( و تریلاس ب و رویلداد کوهزایی سلللیمرین پیشلللین ) د

ل مدتاً متشک)ژوراسیک میانی( است که ع سلیمرین میانی 

های سازند شمشک( بوده و رسویاز شلیل و ماسه سنگ ) 

های سلللیمرین دار ایران هسلللتنلد که در پی، بوم زغلال 

ای هسنگ محدودهی هاجا اکثراند. در پیشین انباشته شده

 ایفالت قارههای کرتاسللله باال ردیف -ژوراسلللیک میانی 

در های کوچکی ملارنی کربنلاتی هسلللتنلد کله رخنمون    

های آذرین مجموعه دارند. سنگهای سنوزوئیک با محدوده

شلللود که گاهی سلللازنلد کرج( آغاز می آواری ائوسلللن )

 هگرانیتی وابسللته به رویداد کوهزایی پیرنئن ب هاینفوذی

های اسللت. بخ، بیشللتر سللنگ  درون آنها تزریق شللده

های همزمان با کوهزایی ردیفسللنوزوئیک اسللتان قزوین  

های بین کوهی که عمدتاً در حوضلله هسللتند سللنوزوئیک

های محدودی در پای ارتفاعات اند و رخنمونانباشته شده

 .دارند

های آبرفتی کواترنر نهشلللته محلدوده مورد مطالعه در 

های رسوبات را زیرپوشل، دارند. دگرریختی  یایهگسلتره 

برخوردار اسلللت بطوریکلله در  ایکواترنر از اهمیللت ویژه

های شلللمال قزوین، طالقان، ، گسللللمطالعاتیگسلللتره 

های کواترنر را بریده و دارای اشللتهارد، شللاهرود رسللوی  

ای هدر اواخر کرتاسه جنب،. باشندخیزی میپیشینه لرزه

کوهزایی فلاز الرامید سلللب  چین خوردگی و باال آمدگی  

فعالیت شلللدید آمد این فاز فرسلللای، و گردد و در پیمی

های ترسلللیر با سلللرآغاز آغاز شلللده و در نتیجه نهشلللته

کنگلومرایی بصلورت ناهمسلاز بر روی رسوبات کهن تر بر   

های ترسللیر بخ، عمده نهشللته شللود.جای گذاشللته می

ای های گدازهباشلد که شللامل سنگ مربوط به ائوسلن می 

که ردیف یاد شده بر روی  ،پیروکالسلتی و رسلوبی اسلت   

های آواری ژنیک و سللنگ آهکقرمز رنگ پلیکنگلومرای 

در محدوده  ائوسن زیرین قرار دارد. -دار پالئوسلن نومولیت

، باروت ،سلطانیه ،مطالعاتی سلازندهای زمین شناسی کهر 

 ،فجن، تیزکوه ،شللمشللک، روته، درود، میال ،اللون ،زایگون

و  هزاردره ، ق ،قرمز بللاالیی قرمز زیرین، ، کرج،زیللارت

 شوند.می دیدهجوان ی هاآبرفت

 محدوده مطالعاتیزمین ساخت . 2.2
قسللمت اعظ  منطقه مورد مطالعه در زون سللاختاری  

 در ییهاهکو هلسلس رورت به البرز واقع شلده است. البرز 

 گرچه اسللت. واقع شللده کاسللپین حوضلله جنوبی حاشللیه

 دوپلکس از ساختارهای قال  در را البرز ساختار ]5[علوی

 نظر در خود مشاهدات اسلاس  بر Antiformal stack نوع

 همچون شلللنللاسللللان دیگر زمین امللا اسللللت، گرفتلله

 این برای ]22[نظریریتز و  ،]9[ ، آلن]21[اشلللتوکلین

چون  مدلی به معتقد ایران، شلللمال در سلللاختاری پهنه

 تاکنون اساس، همین بر و هسلتند  اخت گل سلاختارهای 

 به نسبت تغییرات اندکی گوناگونی با سلاختاری  هایشبر

 .است شده ارائه و بازسازی ]21[اولیه مدل

 و هاچین از متشکل هاهکو سللسلله   این اسلاس،  این بر

 حوضه سوی به) است حرکتی دو سوی با راندگی هایگسل

 در ایران مرکزی بلوک سوی به و شمال در جنوبی کاسلپین 

 بخ، در موجود راندگی یهالگسلل اسللاس، این بر جنوی(.

 هایگسل برعکس، و دارند شلی   جنوی به سلوی  شلمالی 

 هستند شمال سوی شی  به دارای جنوبی بخ، در موجود

 .است مثبت گل ساختمان یک بیانگر که

 و هستند هاهکو سللسله  موازات به بیشلتر  هالگسل  این

 شللکل هاگسللل این فعالیت دوباره با نیز هاچین بیشللتر

 -روند خاوری امتدادلغز و راندگی ارلی هایگسل اند.گرفته

 به که دارند باختری جنوی -خاوری شلللمال تا بلاختری 

 سلللسللله  خاوری و مرکزی -ای باختریهبخ، در ترتی 

 ،جبال با سللسله  موازی ایهگسلل  این اند.گرفته قرار جبال

 بیشتر که است آن بیانگر زیاد شی  این دارند. تندی شلی  

 که هستند کهن عادی هایگسل همان های راندگی،گسلل 

 .اندشده فعال کواترنری دوباره و نئوژن زمان در

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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)ایران مرکزی( با روند سللاختاری نزدیک به  منطقه آبگرم

جنوی خاوری که در قسمت جنوبی رشته  -باختریشمال 

 -)سلللنندج کوه البرز واقع شلللده اسلللت و منطقله رزن 

سیرجان( که در قسمت جنوی باختری ایران مرکزی واقع 

 شده و دارای خصوریات ویژه ای است.

 

 . نتایج3

 هاي محدوده مطالعاتیگسل .3.1
ا ههای پوسته جامد زمین که در امتداد آنشلکسلتگی  

شللود. دهد گسلل نامیده می جاشلدگی نسلبی روی می  جاب

در دو سوی گسل که از رویه زمین تا ژرفای حرکت برشی 

یابد، به یکیلومتر و یا بیشلللتر( ادامه م 52)گاهی تا  زیاد

ت به نسب هاناشی از جنب، قارههای سب  انباشتگی تن،

روی هلای درون گوشلللته باالیی زمین  جنب،یکلدیگر و  

های شللناخته شللده، در طول از گسلللدهد. بسللیاری می

ب، داشللته و ممکن اسللت امروزه فعال  سللالیان دور جن

ها در کواترنر ای دیگر از گسلنباشلند. در حالی که دسلته  

 نیز جنب، دارند.

 است که بارها و بارهاگسلی گسلل فعال   ،بنا بر تعریف

و  ه باشدکرد حرکت عصلر حاضلر   شلناسلی  در زمان زمین

تقریبا همه  را دارد.فعال شللدن مجدد در آینده  پتانسللیل

ارلللی در ایران فعال هسللتند و به این ترتی   هایگسللل

از آنجا که مطالعه وجود دارد.  ای زیلادی پتلانسلللیلل لرزه  

 انجام جزئیاتبا های فعال به اندازه کافی در ایران گسلللل

که یک منطقه  ی مطمئن باشلل ی تواننشللده اسللت، ما نمی

 مصللونفعال به طور کامل از خطر زلزله  هایبدون گسللل

ی بندسه نوع زیر طبقه توان دررا میهای فعال است. گسل

 :]59[کرد

سللال گذشللته،  122در طول : ایلرزههای زمینگسللل

دار پدیهای بزر  لرزهمرتبط با زمین یسطح گسلیختگی 

شده باشند.  های مختلف در ایران مستندو در مکان شلده 

 های فعال کهدر امتداد گسل هاگسیختگیبسلیاری از این  

ر  داده اسللت، در  اندکرده حرکتبارها و بارها در کواترنر 

مجدد در یت فعال پتانسلللیلهای فعال نتیجه این گسلللل

 را دارند. آینده

های زیر سللطحی هسللتند که ل: گسللزاهای لرزهگسللل

کنند اما گسلللیختگی بر روی سلللطح لرزه تولید میزمین

زا های لرزهها را گسللللکنند این گسللللمیزمین ایجاد ن

 .نامندمی

براسلللاس  هااز گسلللل این نوع: های کواترنریگسلللل

عنوان گسلللل کواترنر به  هایلندفرمجابجایی  مشلللاهدات

به عنوان فعال ، با این حال، آنها شللوندمیفعال شللناخته 

و این ممکن است به علت یک  شوندای شلناخته نمی لرزه

یا  و باشد ر طوالنی در امتداد این گسلدوره بازگشت بسیا

به آرامی و خزنلده، کله بله طور مداوم     حرکلت در نتیجله  

 کند.حرکت می شود لرزهباعث زمین بدون اینکه لزوماً

هلایی کله برخوردار از یک یا چند ویژگی زیر   گسلللل

هایی با توانایی جنب، به های جُنبا یا گسلباشلند، گسلل  

 :]3[آیندحسای می

های بزر  در مکانی از لرزهیابی رو مرکز زمین* کانون

 درازای گسل و یا در فرادیوارة آن

 های کواترنری پسین* گسل، در نهشته

 * داشتن دیوارة حفظ شده

های زیاد که با شلبک  کامل و بست   * داشلتن ریزلرزه 

یابی روی زمین و نگاری محلی با خطای ک  در کانونلرزه

 شوند.خت برداشت میگیری یکنواژرفی و زمان

 بستگی به یک گسل شناخته شدة جُنبا.وا* داشتن 

عبارتند از بخشلللی از هلای محدوده مطالعاتی  گسلللل

 هایای کباره، چرازه و زردگلی، گسللرزههای زمینگسلل 

قزوین، شلللمال اوزن، شلللمالای شلللاهرود، قزلفعال لرزه

شللکرنای، الموترود، شللهرک طالقان، طالقان، بخشللی از   

از کندوان و بخشی از گسل کواترنری  یمشاء، فشند، بخش

های پی، از کواترنز گیشلللکان، آرنگ، کلیشللل  و گسلللل

در محدوده که یهاپارچین و حصلارچال و سایر ریز گسل 

تصللاویر مشللاهدات رللحرایی از برخی  (2)شللکل شللماره 

های منطقه نقشله گسل  (5)شلماره   شلکل در ها و گسلل 

 نشان داده شده است.
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 قزوین در نزدیکی روستای باراجینشمالنمایی از آثار فعالیت گسل  آبادی روستای نج قزوین، در نزدیکمایی از گسل شمالن

  
 نمایی از گسل طالقان در مرز کوه و دشت در جنوی شهرک طالقان نمایی از آثار فعالیت گسل شمال شکرنای در شمال غربی آبیک

 های بررسی شده در محدوده مطالعاتیاز مشاهدات صحرایی گسل تصاویری .2شکل 

 

 
 های محدوده مطالعاتیگسلنقشه  .3شکل 
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 هاي محدوده مطالعاتیلغزشزمین .3.2
ده در محدوده مطالعاتی های بررسلللی شللللغزشزمین

هایی اسللت که از بانک اطالعاتی زمین لغزششللامل زمین

، مراتع و هاسللازمان جنگلی کشللور که توسللط  هالغزش

آبخیزداری کشللور دریافت شللده اسللت. همچنین زمین   

در محللدوده  5544و  5541یی کلله در سلللال هللالغزش

مطالعاتی بوقوع پیوسللته و بصللورت مشللاهدات رللحرایی  

که تصللاویر برخی  اطالعات آنها جمع آوری شللده اسللت 

نشان  (9)ی بازدید شلده در شلکل شلماره    هازمین لغزش

 .ستداده شده ا

 

  
 

نمایی از زمین لغزش در جنوی روستا فارله این 

زمین لغزش تا بافت مسکونی روستای زردآباد 

 متر است. 512حدود 

نمایی از زمین لغزش جدید دربر روی پهنه زمین 

لغزش قدیمی و فعال شدن مجدد آن در جنوی 

 روستای زردآباد

رودخانه که دچار یی از دامنه مشر  به هابخ،

 ریزش و حرکات لغزشی انتقالی شده است

 ی شمال شرقی روستای زردآباد( ها)بخ،

 )دید به غری(

   

ی ر  داده در محدوده هاموقعیت زمین لغزش

پیرامونی روستای زرآباد و محل تجمع آی در 

 باالدست جاده بر روی تصویر 

 Google Earthبرگرفته از 

داده در محدوده شمال موقعیت زمین لغزش ر  

شرقی بافت مسکونی روستای زردآباد که تقریباً در 

 بالفصل روستا قرار دارد

های ایجاد شده در محل ورودی روستا ناپایداری

 ی آبراهه در پایین دست هاو در دامنه

 روستای اوانک

   

های وارد شده به معبر ورودی روستای اوانک آسی 

 دامنه غربی آبراههدر اثر لغزش ر  داده در 

موقعیت زمین لغزش ر  داده در دامنه آبراهه ای 

 کندمیکه از میانه روستای اوانک عبور 

موقعیت زمین لغزش ر  داده در دامنه آبراهه 

بر  کندمیای که از میانه روستای اوانک عبور 

 Google Earthروی تصویر برگرفته از 

 بررسی شده در محدوده مطالعاتی ی جدیدهاتصاویر زمین لغزش .4شکل 
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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   

 12ه کمتر از روسلتا فارله زمین لغزش قدیمی تا روستا ب 

رسلللد. در محلل این زمین لغزش قلدیمی به طور   می متر

ر   44ی جدید در سللال هاموضللعی و محلی زمین لغزش

یی هاداده است و این زمین لغزش قدیمی مجدد در بخ،

 از آن فعال گردیده است.

ی جنوی غربی دامنه مشلللر  به رودخانه هادر بخ،

ی هاکه عمق دره رودخانه نیز بیشللتر شللده اسللت لغزش 

 د به دلیلتوانمی شود کهمی چرخشی بزر  قدیمی دیده

زیرشللویی دامنه توسللط رودخانه و یا اشللباع دامنه در اثر  

نفوذ آی از باالدسلت تحریک شللده باشد. در بازدید انجام  

روسلتا زمینی مشلاهده شد که آی    شلده در محل ورودی 

در آن جمع شللده بود. همانطور که در  هاحارللل از بارش

شود آبراهه می مشاهده Google Earthتصلویر برگرفته از  

شلللود. در واقع می ای هرچنلد کوچک به این زمین خت  

احتماالً در گذشلللته آی این آبراهه به پایین دسلللت و به 

با گذشت زمان و  شلده اسلت و  می داخل رودخانه زه ک،

سللاخت و سللازهای انجام شللده و احداث جاده مسللیر زه  

ی هاکشللی کور شللده اسللت. شللاید این موضللوع در زمان 

ی ترسالی هاخشلکسلالی ایجاد مشکل نکند، ولی در دوره  

باعث تجمع  کندمیکله میزان نزوالت جوی افزای، پیلدا   

آی در باالدسللت جاده، نفوذ حداکثری به دامنه، اشللباع و 

 شود.می اد ناپایداریایج

 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 

دهللد. در محللل ورودی روسلللتللا  می زمین لغزش قرار

ی سلطحی بسلتر روستا از   های وجود دارد که آیهاآبراهه

شلللود. در می طریق آن به سلللمت پایین دسلللت هدایت

ی اخیر با افزای، سلرعت فرسای، در آبراهه فو   هاسلال 

ی آبراهه شروع به هاالذکر و عمیقتر شدن بستر آن، دامنه

به تخری  معبر منجر  هاریزش کرده و توسلللعه این ریزش

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.

ی بررسلللی شلللده در محدوده هالغزشزمینتعلداد کل  

ش قدیمی دریافت شده مورد زمین لغز 212مطالعاتی شامل 

ی های کشلللور و زمین لغزشهااز بانک اطالعات زمین لغزش

باشد. در شکل می جدید بررسلی شلده در محدوده مطالعاتی  

های جدید بررسللی شده در تصلاویر زمین لغزش  (9)شلماره  

محدوده مطالعاتی نشللان داده شللده اسللت. با اسللتفاده از نرم 

را بر روی نقشلله  هاشموقعیت مکانی زمین لغز ArcGis افزار

زمین شلللناسلللی پردازش نموده و همچنین موقعیت مکانی 

ی محدوده هلا را بلا موقعیلت مکلانی گسلللل    هلا زمین لغزش

ی مربوط بلله هلا مطلالعللاتی مقللایسللله نموده و زمین لغزش 

ی گسللللی کله به احتمال زیاد رخداد زمین لغزش  هلا پهنله 

 مربوط به فعالیت گسلل و تکتونیک فعال بوده است مشخص 

ی بررسی شده در هانقشه پراکن، زمین لغزش شلده اند. لذا 

و نقشلله مقایسلله   (1)شللماره  شللکلمحدوده مطالعاتی در 

ی منطقه هابا موقعیت گسلللل هاموقعیت مکانی زمین لغزش

 نمای، داده شده است. (3)شماره  شکلدر 

مورد  212کل ی رلللورت گرفته از هاباتوجه به تحلیل

 41تعداد  در محدوده مطالعاتیلغزش بررسلی شده  زمین 

 اند.ی منطقه واقع شلللدههاپهنه فعالیت گسلللل درمورد 

کیلومتر مربع  52332 مطالعاتیمسلللاحلت کل محدوده  

مسلللاحلت آن بخشلللی که باتوجه به مطالعات و  اسلللت. 

زون گسلی تحت تاثیر ی انجام شده به عنوان هاشلناسایی 

 152از فعالیت گسللل شللناسللایی شللده اسللت به میزان   

سلللاحت دررلللد م 1کیلومتر مربع اسلللت که در حدود 

 (1)و  (1)های شکلباشد که در می محدوده مورد مطالعه

 ست.نشان داده شده ا
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 ی بررسی شده در محدوده مطالعاتیهانقشه پراکنش زمین لغزش .5 شکل

 

 
 ی منطقههابا موقعیت گسل هانقشه مقایسه موقعیت مکانی زمین لغزش .6 شکل
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 ی واقع بر پهنه گسلی در محدوده مطالعاتیهانمودار تعداد و درصد زمین لغزش .7شکل 

 

 

 

 های گسلی نسبت به مساحت کل محدوده مطالعاتیمساحت )برحسب کیلومتر مربع( و درصد مساحت پهنهنمودار  .8شکل 

 

 گیري. بحث و نتیجه4
ی اهفعالیتارتباط بین همانطور که باال شرح داده شد 

توسط محققین مختلف  هاتکتونیکی و رخداد زمین لغزش

بررسللی و در مناطق مختلف مورد تائید قرار گرفته اسللت. 

توجه به اینکه فعالیت تکتونیکی بوسیله رخداد زمین با لذا 

ی تکتونیکی، هالرزه و ایجلاد نیروی محرک، بلاال آملدگی   

گسل،، ایجاد و درزه ی ناشی هاو خردشدگی هاشکستگی

و تسریع فرایند هوازدگی مکانیکی و  هاو شلکا  در سنگ 

شلیمیایی، ایجاد گوژ گسللی و برش گسلی بعنوان مصالح   

ها، تغییر در مسلللتعد لغزش، افزای، نفوذپدیری سلللنگ

عث ی زمین شللناسللی و ... با هاجهت و میزان شللی  الیه

کی نیگردند، ارتباط فعالیت تکتومی هارخلداد زمین لغزش 
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در مورد بررسلللی قرار گرفللت.  هلا بلا رخلداد زمین لغزش  

ی هامنطقه مورد مطالعه براساس مشاهدات رحرایی گسل

نای، فعال زیادی از جمله گسلل شمال قزوین، شمال شکر 

... وجود دارد و باعث ایجاد الموترود، شلللاهرود، طلالقان و 

ای شده است. ی خردشلده و مسلتعد حرکات دامنه  هاپهنه

ی هاای و میدانی زمین لغزشی کتابخانههابررسی براساس

اند که زمین شللدهزیادی در محدوده مطالعاتی شللناسللایی 

ی قلدیمی ثبلت شلللده در بانک اطالعاتی زمین   هلا لغزش

ی محدوده روسللتاهای های کشللور و زمین لغزشهالغزش

زردآباد و اوانک )که بصلورت مشللاهدات میدانی شناسایی  

هسلللتند که باتوجه به مقایسللله  اند( از جمله آنهاشلللده

ی موجود در منطقلله هللاموقعیللت مکللانی زمین لغزش

ص ؛ مشخی محدودههای گسلللی گسلهامطالعاتی با پهنه

ی شللناسللایی هادررللد از کل زمین لغزش 59گردید که 

ی محدوده مطالعاتی واقع هاشللده در پهنه گسلللی گسللل 

دررلللد از  1ی گسللللی تنها هااند. از آنجا که پهنهشلللده

گردد، دررد می مسلاحت کل محدوده مطالعاتی را شلامل  

در این مسلللاحت اندک از  هلا بلاالی رخلداد زمین لغزش  

محلدوده مطلالعاتی نشلللان از ارتباط فعالیت تکتونیکی و   

رخداد زمین  توانمی باشلللد. لذامی هلا وقوع زمین لغزش

و فراوانی وقوع آنهللا را در محللدوده مطللالعللاتی  هللالغزش

ور موثر در ارزیابی تکتونیک فعال در این بعنوان یلک فاکت 

بیان نمود که  توانمی بعبلارت دیگر معرفی نمود. منطقله  

ی تکتونیکی بللاعللث رخللداد زمین لغزش در هللافعللالیللت

محدوده مطالعاتی گردیده اسللت. به لحاظ آسللی  پذیری 

 توانمی منللاطق مسلللکونی واقع در محللدوده مطللالعللاتی

ی اهدر نزدیکی گسللل گیری کرد که در جاهایی کهنتیجه

ر باند با مخاطره دیگری عالوه فعال و کواترنری قرار گرفته

گسلللیختگی سلللطحی حین زلزله، رخداد ای و امواج لرزه

. لذا کندمیزمین لغزش نیز منلاطق مسلللکونی را تهلدید   

اتخاذ تمهیدات مهندسلی در ساخت و ساز منازل واقع در  

ارت ناشی از ی گسللی برای جلوگیری از ایجاد خس هاپهنه

رخداد زمین لغزش و همچنین عدم سلللاخت و سلللاز در 

ی شیبدار و دوری از حری  گسیختگی گسل برای هازمین

 ساز الزم و ضروری است. ساخت و
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