بررسی شواهد تکتونیک فعال و ویژگیهای حریم گسل کوشک و
آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،استان قزوین
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چکيده
در اين مقاله به بررسی فعاليت گسل کوشک از طريق مشاهدات صحرايی زمينلغزشهای مرتبط با فعاليت گسل کوشک و سااير شاواهد
فعاليت آن و تحليل موقعيت مکانی سکونتگاههای روستايی محدودهی مطالعاتی گسل کوشک پرداخته شده است .منطقهی موردبررسی در
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محدوده ی استان قزوين و در زون ساختاری البرز و در امتداد گسل کوشک بين مختصات طول جغرافياايی  50/25تاا  50/50واقا شاده
است .در مقاط انتخابشده برای بررسی فعاليت گسل شواهدی از خردشدگی سنگها ،چشمههای متعدد و زمينلغازشهاای قاديمی و
جديد فراوانی مشاهده گرديد که مشخصکنندهی فعاليت گسل است .با توجه به بررسیها و مشاهدات صحرايی پهنه گسلی گسل کوشک
در مقاط بررسیشده ،به ميزان  260متر در طرفين گسل اندازهگيری شد .ازآنجايیکه در محدودهی گسل کوشک تعادادی روساتا وجاود
دارد که از بين آنها کل بافت کالبدی روستای علایآبااد بار روی پهناه گسال و بخشای از روساتاهای کوشاک ،زرآبااد ،گرماارود باا ،
سيمياردشت و حسنآباد بر روی پهنه گسيختگی گسل واق شدهاند .برای روستای علیآباد که کل بافت کالبدی آن واقا بار روی گسال
کوشک است و همچنين برای روستاهای کوشک ،زرآباد ،گرمارود با  ،سيمياردشت و حسنآباد که بخشی از بافت کالبدی آنها بار روی
پهنهی گسل کوشک واق شده است ،برای جلوگيری از مرگومير ناشی از گسيختگی سطحی حين زلزله و يا رخداد زمينلغزش ناشای از
فعاليت گسل بهمنظور حفظ جان انسانها ،جابهجايی روستا به نقطهی ديگر و يا اصالح سمت توسعهی آتای روساتا باه خاارج از حاري
گسيختگی گسل کوشک ضروری است .بدين منظور میتوان در تهيه و يا بازنگری طرح هادی اين روستاها ،زون برشی تعيينشاده بارای
گسل کوشک را مالک توسعهی آتی روستاها قرار داده و در تعيين سمت توسعه آتی اين روستاها ساختوساز جديد بر روی پهنهی زون
برشی گسل کوشک را ممنوع اعالم کرد و در نقشهی طرح هادی روستا گنجانده شود.

* اساااتاديار پژوهشاااکدهی ساااوانب طبيعااای و دکتاااری زماااينشناسااای گاااراين تکتونياااک ،دانشاااگاه شاااهيد بهشاااتی ،تهاااران ،اياااران.
saeedsabouri@yahoo.com

** استاديار گروه حوضههای رسوبی و نفت دانشکدهی علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ايران.
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کلمات کلیدی :حري گسيختگی ،گسل کوشک ،زمينلغزش ،آسيبپذيری ،سکونتگاه روستايی.

مقدمه
ساخت وسااز در مکاانهاای ايمان جهات توساعه ی
سکونتگاه های شهری و روستايی جزء الزاماات اساسای
برای تعيين اين مکانها و يا جابهجايی آنهاا اسات .در
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اين خصوص بررسای فعاليات گسال و رعايات حاري
گساايختگی سااطحی گساال موضااوعی اساات کااه در
مکانيابی سکونتگاه ها مغفول مانده است .به همين دليل
در هنگااام رخااداد زلزلااه منااازل بساايار زيااادی براثاار

ادبیات موضوع
مبحث تکتونيک فعال در موضوع علاوم زماين تحات
عنوان حرکات نئوتکتونيکی که احتمال وقاوع آنهاا در
زمانهای آتی وجود داشاته و جواما بشاری را تهدياد
مینمايد ،تعريف شده است ص.)Burbank et al., 2001
پدررا 1و همکاران ص )2009بياان نمودناد کاه مطالعاات
تکتونيک فعال از مباحث مها در علاوم زماين باوده و
نتايج آن برای ارزيابی مخاطرات طبيعای و برناماههاای

میشوند .همچنين بررسایهاای تکتونياک فعاال نشاان

کاربرد زيادی دارد .تکتونيک فعال به عنوان ياک فرايناد

میدهد که فعاليتهاای تکتاونيکی باهوسايلهی رخاداد

طبيعی ،مخاطرات زيادی را برای جوام انساانی ايجااد

زم اينلاارزه و ايجاااد نيااروی محاارک ،با آماادگیهااای

ماایکنااد صپااروين .)1399 ،همچنااين حرکااات تااودهای

تکتااونيکی ،شکسااتگیهااا و خردشاادگیهااای ناشاای

شامل همهی حرکتهايی است که تحت تأثير وزن توده

گسلن ،ايجاد درز و شکاف در سنگ ها و تسري فرايند

حادث میشوند .زمين لغزش که يک نوع از اين حرکات

هوازدگی مکانيکی و شيميايی ،ايجاد گوژ گسلی و برش

است ،عبارت از لغزش زمين در جهت شيب دامنه و ياا

گساالی بااهعنااوان مصااالب مسااتعد لغاازش ،افاازاين

سقوط يک تودهی سنگی و يا مخلوطی از خاک و سنگ

نفوذپااذيری ساانگهااا ،تغيياار در جهاات و مياازان

اساات صشااريعت جعفااری .)1376 ،در طااول دامنااههااا

شيب يههای زمينشناسی باعث رخداد زمينلغازشهاا

عوامل زيادی در وقوع زمينلغازش دخالات دارناد کاه

میگاردد .منطقاهی موردبررسای بخشای از محادودهی

يکی از مه ترين آن ها فعاليت تکتونيکی است که شامل

استان قازوين اسات کاه از ديادگاه تکتاونيکی در زون

رخااداد زلزلااه ،گساالهااای منفاارد ،گساالهااای فعااال،

ساختاری البرز باختری و در مختصات طول جغرافياايی

شکستگیها ،چينخاوردگیهاا و خردشادگیهاا اسات

 50/25تااا  50/50واقاا شااده اساات ،اياان محاادوده

صرمضااانی و ابراهيماای .)1388 ،در ميااان روشهااای

مشتمل بر گسل کوشاک و پيراماون آن اسات صتصاوير

زماااينشاااناختی بااارای بررسااای زماااينسااااخت

شماره ی  .)a1آسيب پاذيری ساکونتگاه هاای روساتايی

فعاااال ،بررسااایهاااای ژووموفولاااوژی و مطالعاااات

بهوسيله ی گسيختگی ساطحی ناشای از فعاليات گسال

مورفوتکتونيااک نقاان بساايار مهماای را ايفااا ماایکننااد،

موضوعی است که در مکانيابی و توسعهی سکونتگاهها

چااونکااه بسااياری از عااوارو ژوومورفيااک در مقاباال

مغفول مانده است و باعث خسااراتی در حاين رخاداد

حرکاات تکتاونيکی فعااال حساان هساتند صجباااری و

زلزلههاا شاده اساتل لاذا نيااز اسات کاه باه موضاوع

همکاران.)1391 ،

حري گسلن و آسيب پاذيری ناشای از آن باه صاورت
جدی پرداخته شود.

شاااخصهااای ژوومورفيااک اباازار سااودمندی باارای
مطالعااهی فعاليااتهااای تکتااونيکی در نااواحی مختلااف

] [ Downloaded from jhre.ir on 2023-01-10

جابه جايی گسل و گسايختگی ساطحی گسال تخرياب

توسعه و مديريت کاربری اراضی در منااطق پرجمعيات

محسوب میشوند و بهوسيلهی آنها میتوان اطالعااتی

و حتی کند قرار دارند را باه دسات آورد صزرگارزاده و

در مورد نواحی که در معرو فعاليت تکتاونيکی ساري

همکاران.)1388 ،

b
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کوشک و موقعیت مقاطع برداشت صحرایی :d ،نقشهی لرزهزمینساخت :e ،موقعیت گسل کوشک در نزدیکی
روستای علیآباد (دید به سمت غرب) :f ،جابهجایی ایجادشده در شرق روستای علیآباد براثر فعالیت گسل
کوشک پیکانهای زردرنگ امتداد گسل و پیکان قرمزرنگ جهت جابهجایی را نشان میدهد (دید به سمت
شرق) :g ،موقعیت و محدودهی زمینلغزشی قدیمی روستای علیآباد :h ،چشمههای موجود در نزدیکی
روستای علیآباد دید به سمت جنوب( ،صبوری.)1400 ،
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ت  :a .1موقعیت گسل کوشک و موقعیت روستای پیرامون :b ،نقشهی زمینشناسی :c ،نقشهی موقعیت گسل
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در ايران با توجه به کمبود اطالعات از موقعيت دقياق

حرکات تودهای در منطقهی موردمطالعه اسات .ساانچز

گسلها در مناطق شهری ،اغلب به جای انجام مطالعاات

و همکاران ص )2010به بررسی ارتباط بين تکتونيک فعال

دقيااق ساااختگاهی جهاات تعيااين موقعياات گساال و

و زمينلغزش و تغييرات آبوهاوايی در جناوب غربای

گسل های همراه ،پيشنهاد هايی برای انتخاب فواصلی تاا

آلپ پرداختند و رخداد زمينلغازشهاا را باا تکتونياک
10

دو هزار متر به عنوان حري ذکر میشود که باا مقاومات

فعااال منطقااه بررساای نمودنااد .عباادال و همکاااران

مالکان روبه رو میگردد .درصورتیکاه انجاام مطالعاات

ص )2013با استفاده از پردازشهاای تصااوير مااهوارهای

ساختگاهی ضمن کماک باه شناساايی دقياق موقعيات

خطوارههای جنوب غربی بخشی از منطقهی تايز يمن را

گسل ،منجر به انتخااب حاري طباق معيارهاای معتبار

شناسايی و با بررسیهای صحرايی نتايج را کنترل نموده

علمی و همچنين موقعيت دقيق گسل ،قابالقباول بارای

و نشان دادند که روش بهکاارگرفتاهشاده دقات زياادی
11

سرمايهگذاران و صاحبان اماالک خواهاد باود صشافيعی

دارد .گالو و همکااران ص )2014باا اساتفاده از تحليال

بافتی و همکاران.)1389 ،

فضايی شاخص گرادياان طاولی رودخاناه ،باه بررسای

درزمينااهی بررساای زمااينساااخت فعااال و ارتباااط

زمينلغزشهای منطقهی کوهپايهای بخن جنوب شرقی

زمين لغزش با آن تاکنون پژوهن های متعددی در اياران

امليا رومانيا در شمال منطقه ی اپنی در ايتالياا پرداختناد.

و ساير نقاط جهان صورت گرفته اسات کاه ازجملاهی

دانای 12و همکااران ص )2015باه بررسای نقان عوامال

آنها میتوان به اين موارد اشاره نمود:

مورفولوژيکی و ساختاری در زمينلغزشهايی که در پی

اسااتفاده از شاااخصهااای ژوومورفيااک در مطالعااهی

زلزلهی منطقهی پادنگ در سوماترای غربی کاه در ساال

فعاليت های ناوزمين سااختی توساط باول 2و همکااران

 2009اتفاق افتاد پرداختند .نتايج حااکی از آن باود کاه

ص )1977آغااز گرديااد .ايان شااخصهااا توساط ساااير

زمينلغزشهاای ر داده در منطقاه باا فعاليات متوساط
13

پژوهشگرانی همچاون راکول 3و همکااران ص )1985در

تکتونيکی بوده است .شارما و سارما ص )2017به تحليل

جنااوب غرباای آمريکااا ،ولااز 4و همکاااران ص )1988در

مورفوتکتااونيکی قساامتهااايی از شاامال هندوسااتان

سااواحل کاسااتاريکا ،ساايلوا 5و همکاااران ص )2003در

پرداختند .آنها نشان دادند که منطقاه ازنظار تکتاونيکی

سواحل مديترانه ای اسپانيا ،گاارنير و پيرروتتاا 6ص)2008

نسبتاً فعال است.

الحمااادونی 7و همکااااران ص )2008باااا اساااتفاده از

فعال و پهنه های لغزشی در قالب شاخصهای مربوطاه،

شاااخصهااای ژوومورفيااک و شاااخص نساابی فعالياات

پهنهبندی تکتونيکی را در حوضهی آبريز رودخانه کارج

زمااينساااختی ،زمااينساااخت فعااال جنااوب اسااپانيا را

اراوه نمودند .عزتای و آقآتاباای ص )1394باا اساتفاده از

طبقهبندی نموده و مناطق فعاال آن را مشاخص کردناد.

شاخص های مورفوتکتونيکی باه تحليال زماين سااخت

ویدوناگ 8و همکااران ص )2009باا اساتفاده از تئاوری

حوضه ی فعال بجناورد پرداختناد .آنهاا باا اساتفاده از

فازی اقدام به ارزيابی ميزان حساسيت حرکات تاوده ای

شاخص هاای مختلاف نشاان دادناد کاه بخان شارقی

انجام شده در استان کوويژو در چين کردند .نتاايج نشاان

حوضه ،فعاليت تکتونيکی نسبتاً بيشتری دارد .ميرنظاری

دادند که مدل بهکاررفته روش کارآمدی برای پهنهبنادی

و همکاران ص )1393با استفاده از مدل سلسله مراتبی باه
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در شمال شرقی سيسيل مورداستفاده قرار گرفتاه اسات.

شريفی و همکاران ص )2013با بررسی ارتباط تکتونيک

در منطقهی سرپل ذهاب پرداختند .حبيبی ص )1394برای

پی سااختمان و حساسايت ساازه و باا در نظار گارفتن

بررسی زمينلغزشهاای ر داده و تعياين ارتبااط آن باا

مباحث ژواوتکنيکی ،حاري سااختوسااز را باا دقات

وضعيت تکتونيکی در حوضه های ايذه ،مرغاب ،دشات

طراحی کردهاند .آنها برای تعيين حري ساختوساز در

ملک ،صيدون ،دالاون -مياداوود ،جاايزان و بهبهاان در

مجاورت مناطق زلزله خيز ،ابتدا نقشه ی گسلن فعاال و

استان خوزستان از شاخص های مورفوتکتونيکی استفاده

نقشه ی نوع خاک منطقه بر پايهی مطالعات ژووتکنيک با

کرده و فعاليات باا ی تکتاونيکی منطقاه را نشاان داده

مقيان  1:500تهيه و رس شده و بر پايه ی فرمولهاای

است .جمالآبادی و همکاران ص )1396به بررسی عوامل

محاسباتی ژرفا ،شکل و اهميات ساازه مشاخص شاده

مؤثر در تکامل مخروط افکناههاای دامناههاای جناوبی

است .در انتها با در نظار گارفتن نتاايج باهدساتآماده،

منطقهی جغتای با تأکيد بار نقان تکتونياک پرداختناد.

ساختمانها ساخته شدهاند.

آنها نشان دادند کاه منطقاه ی بررسای شاده باه لحاا

با توجه به اينکه روند ساختوسااز در حاري گسال

نيروهای تکتونيکی در وضعيت فعال و نيمه فعاال قارار

شمال تهران رو به افازاين اسات ،يکای از مها تارين

دارد .بهاروناد و همکااران ص )1397باه بررسای ارتبااط

مطالعااات مقاادماتی باارای جلااوگيری از آساايبپااذيری

تکتونيک فعال و رخداد زمينلغزشها در حوضاه وارک

لرزه ای رعايت حري گسل است .اثر حوزهی نزديک در

منطقه لرستان پرداختند .آنهاا نشاان دادناد کاه ارتبااط

مناطق کوهستانی و دارای شيب ،باعث پديدههايی چون

نزديکی بين خطوارههای گسلی و رخداد زمينلغزشهاا

زمينلغزش و سنگ افت مایشاود .در منااطق حاوزهی

وجااود دارد .کيااانی و همکاااران ص )1399بااه بررساای

نزديک گسل ،ساختوساز اهميت وياژهای دارد و باياد

زمين ساخت فعاال در محادوده ی رودباار باا تکياه بار

برای ساخت وساز ،حريمی ايمن نسبت به گسل لارزهزا

زمااينلغاازشهااا پرداختنااد .آنهااا نشااان دادنااد کااه

در نظر گرفته شود .منظور از حاري مهندسای گسالن،

زمينلغزشهای شناسايی و بررسیشده در محدودههاای

حريمی است که برای يک گسل لرزه زا در نظار گرفتاه

تکتونيکی با فعاليت متوسط و با قرار گرفتهاند.

میشود تا سازهها از آثار حاوزهی نزدياک گسال مانناد

پروين ص )1399تکتونيک فعال حوضه ی کرناد غارب

گسيختگی سطحی ،جنبن شديد زماين ،جاباه جاايی و

در شمال غربی زون فعال زاگرن چينخاورده و گسال

زمينلغزش در مناطق با توپوگرافی و شيب زيااد ،کمتار

فعال کرند در اين محدوده را باا اساتفاده از پارامترهاای

تأثير بپذيرند صمجرب و زارع.)1388 ،

بررسیها کالن فعاليت تکتونيکی حوضه ی کرند غرب

وض ساخت وساز در حاري ايان گسال پرداخات .در

مشخص شده و نتايج آن با شواهد ژوومورفيک موجاود

بررسی انجاام شاده بار روی پهناه گسال شامال تبرياز

در حوضه تطبيق داده شده است.

مشخص شده اسات کاه بساياری از سااختوساازهای

ايران بدی و زارع ص ،)1393با تلفيق روشهای بر پاياه
نوع گسل و مشاهدات صحرايی صبربرياان و همکااران،
 )1364و يا بر پايهی کد بينالمللی ساختمان ص )IBCکه

کنونی در شمال و شامال شارقی شاهر تبرياز بار روی
پهنهی گسل قرار گرفته است.
همانطور که در با بيان گردياد ارتبااط باين رخاداد
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مورفومتری بررسی نموده است و بر اساان نتاايج ايان

زارع ص ،)1380با مطالعهی گسل شمال تبريز به بررسی
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ارزيابی خطر زمينلغزش در حوضهی آبخيز پشت تنگ،

شامل شيب گسل ،ميزان جابهجايی ،عوامل نوع ساازه و
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زمين لغزش و فراوانی رخاداد آن و تکتونياک فعاال در

موقعياات مکااانی زمااينلغاازشهااا بااا گساال اصاالی و

بررسی ها و پژوهن های زيادی در منااطق مختلاف باه

شکستگی های مرتبط باا آن در منطقاه نياز انجاام شاد.

اثبات رسيده است .فعاليتهاای تکتاونيکی باهوسايلهی

درنهايت باا تلفياق نتاايج حاصال از مقايساهی رخاداد

رخداد زمين لرزه و ايجاد نيروی محرک ،با آمدگیهاای

زمينلغزشها با موقعيات گسالهاا نسابت باه ارزياابی

تکتونيکی ،شکستگیها و خردشدگیهای ناشی گسلن،

زمينساخت فعال اقدام گرديد.

ايجاااد و درز و شااکاف در ساانگهااا و تسااري فراينااد

در اين مقاله به بررسی فعاليت گسل کوشک از طرياق

هوازدگی مکانيکی و شيميايی ،ايجاد گوژ گسلی و برش

بررسی تکتونيک فعال مشتمل بر شواهد فعاليت گسالی

گساالی بااهعنااوان مصااالب مسااتعد لغاازش ،افاازاين

ازجمله رخداد زمينلغزشها و مقايسهی موقعيت مکانی

نفوذپذيری سانگهاا ،تغييار در جهات و ميازان شايب

سکونتگاههای واق در محادودهی ايان گسال پرداختاه

يههای زماينشناسای باعاث رخاداد زماينلغازشهاا

شده و ميزان فعاليت تکتونيکی آن ماورد ارزياابی قارار

میگردد .لذا با بررسی زمينلغزشهاای ر داده در ياک

گرفته است .در اين پژوهن سعی شده اسات باه چناد

منطقااه و فراواناای آنهااا ماایتااوان نساابت بااه فعالياات

سؤال در همين زميناه پاساد داده شاود .برخای از ايان

تکتونيکی منطقه اظهارنظر نمود .هدف از ايان پاژوهن

سؤا ت عبارت اند از :چه تعاداد ساکونتگاه در پهناه ی

بررسی و تعيين زون برشی گسل کوشک و تعيين ميزان

گسلی گسل کوشک واق شدهاند؟ ارتباط باين فراوانای

آسيب پذيری روستاهای واق در حاري گسال و اثباات

رخداد زمين لغزش ها و فعاليت تکتونيکی چگونه است؟

فعاليااات تکتاااونيکی گسااال کوشاااک باااا بررسااای

آيا فعاليت زمينساختی باعاث رخاداد زماينلغازش در

زمااينلغاازشهااای ر داده و فراواناای آنهااا و مقايسااه

محدوده ی مطالعاتی شده اسات؟ ميازان آسايب پاذيری

موقعيت مکانی آنها با گسل کوشک در منطقه است.

سکونتگاه ها و توسعه ی آتی روستاها با توجه به فعاليت

روش تحقیق

تکتونيکی چگونه است؟

روش تحقيق در پژوهن حاضر مبتنی بر بررسیهاا و

زمینشناسی منطقهی موردمطالعه

صحرايی است .در اين خصوص اطالعاات مرباوط باه

محدوده ی البرز باختری قرار دارد .ازنظر مورفولوژيکی،

وضعيت زمينشناسی و زمينساختی منطقاه باهصاورت

کوههای اين محدوده از يک سری چينها و راندگیهای

کتابخانااهای و صااحرايی موردبررسای قاارار گرفاات .در

خاوری -باختری ساخته شده است که به سمت جنوب

ادامه ،اطالعات و شواهد فعالياتهاای تکتونياک فعاال

رانده شدهاند .البرز بهصورت سلسله کوههايی به شاکل

ازجمله زمينلغازشهاای ر داده جما آوری گردياد و

 Vباز در حاشيهی جنوبی حوضهی کاسپين واقا شاده

نسبت به بررسی صحرايی لغزشهای قاديمی و جدياد

است .گسلها بيشتر بهموازات سلسله کاوههاا و بيشاتر

اقاادام شااد .پااک از تکمياال اطالعااات زمااينشناساای،

چينها نياز باا فعاليات دوباارهی ايان گسالهاا شاکل

زمينلغازشهاای ر داده و موقعيات مکاانی آنهاا ،باه

گرفتهاند .گسلهاای اصالی رانادگی و امتادادلغز روناد

تجزيهو تحليل داده هاا پرداختاه شاد .بارای انجاام ايان

خاوری -باختری تا شامال خااوری -جناوب بااختری

تحليل ها از نرم افازار  ArcGisاساتفاده شاد .مقايساه ی

دارند .اين گسلهای موازی با سلسله جبال شيب تنادی
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مطالعااات کتابخانااهای و مشاااهدات و برداشااتهااای

از دياادگاه زمااينشناساای ،منطقااهی موردمطالعااه در

راندگی ،همان گسلهای عادی کهن هستند که در زماان

شاامارهی  .)c,d,f,e,g 1بخاانهااای شاارقی و غرباای

نئوژن و کواترنری دوباره فعاال شادهاناد .مشااهدات و

روستا به ترتيب بر روی بستری کنگلومرايی و مارنی به

مطالعات زمين شناسی صحرايی صتصاوير  )b1مبتنای بار

سن ميوسن واق شده و قسمتهاای مياانی روساتا بار

بررساایهااای جزواایتاار در محاادودهی پيرامااون گساال

روی واحدهای کواترنری حاصل از زمينلغزشی قديمی

کوشک نشان میدهد ازنظر چيناهشناسای بيشاتر شاامل

توسعه يافته است .در مقط روساتای کوشاک صتصاوير

ترانها و پادگانههای آبرفتی بهعالوه واحدهای سانگی

شمارهی  ،)b6فعاليات ايان گسال باعاث راناده شادن

شااامل بازالاات خاکسااتری ،تراکاای بازالاات و آناادزيت

واحدهای کنگلومرای ضخي

يه تا توده ای خاکساتری

بازالت ،مارنهای قرمزرنگ با ميان يههای ماسهسنگی و

تيره با سخت شدگی خاوب و ماساهسانگهاا بار روی

تااوالی ماسااهساانگ و کنگلااومرای قرمزرنااگ و آبرفاات

مارن های قرمزرنگ باا باين ياههاايی از ماساهسانگ،

کواترنر است .بستر سنگی در بخن آبرفتی از کنگلاومرا

کنگلااومرا و گااش شااده اساات و در بخاانهااايی نيااز

و ماسهسنگ تشکيل شده است .جنک رسوبات آبرفتای

واحدهای کنگلومرای ضخي

يه تا توده ای خاکساتری

کواترنر نسبتاً قديمی ص )Qt1عمدتاً ريزدانه تا متوساط و

تيره با سختشدگی خوب و ماسهسنگها بر روی مارن

بعضاً درشتدانه صرن و شان و ماساه و قلاوهسانگ و

سبز  -قرمزرنگ با عدسیهايی از گش رانده است.

قطعات سنگی) است.
گسل کوشک
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دارند .اين شيب زياد بيانگر آن است که بيشتر گسلهای

دو بخن روستا به خوبی قابال مشااهده اسات صتصاوير

35

از نکااات قاباالتوجااه ،وجااود شااواهد و پدياادههااای
تکتونياک فعاال مشاتمل بار قطا شادگی آبرفاتهاای

اين گسل با امتداد تقريبی خاوری -بااختری و شايب

کواترنر ،زماينلغازشهاای فاراوان در مقااط مختلاف

نزديک به  30درجه به سوی شمال ،درازايی باال بار 22

ازجمله مقط روستای علیآبااد ،مقطا شارق روساتای

کيلومتر دارد -در درازا دارای خمن است -و در شمال

علی آباد ،مقط جنوب روستای زرآباد ،مقط شمال شهر

شرقی استان قزوين و در مجاورت روستای کوشک ،در

معل کاليه و مقط جنوب روساتای وشاته در پيراماون

فاصله ی  35کيلومتری شمال غربی شاهر قازوين واقا

اين گسل است .همچنين چشمههای گسالی مارتبط باا

شده است .سازوکار اين گسال رانادگی باوده و بيشاتر

فعاليت گسال در مقطا روساتای علای آبااد و نزدياک

طول آن در داخل واحد کنگلومرايی نئوژن است ،اما در

روستای کوشک وجود دارد که در ايان مقالاه باه آنهاا

بخن خاوری سبب رانده شدن سنگهای آتانفشاانی

پرداخته شده است.

اووسن بر روی گنگلومرای ميوسن گشته است .در مقط

بحث و نتایج

جنوبی تر و توالی کنگلومرا و ماسهسنگ يک مرز گسلی

کيلومتر بوده ،بررسی شواهد تکتونيک فعال و مطالعاهی

با سازوکار راندگی با شيب بهسوی شمال است .در اثار

پيرامون حري گسل اهميت وياژهای دارد .ازآنجاايیکاه

اين راندگی واحدهای متشاکل از تاوالی ماساهسانگ و

پيرامون طول گسل سکونتگاههای زياادی وجاود دارناد

کنگلومرا بر روی واحدهای مارنی رانده شده اسات .در

که احتمال میرود روی پهنهی گسل واق شاده باشاند،

نقشه و تصوير هوايی ،عبور گسل در اين مقط از مياناه

اهمياات گساال کوشااک را از دياادگاه تکتونيااک فعااال
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روستای علی آباد مرز واحادهای ماارنی در بخانهاای

با توجه به اينکه گسل کوشک دارای طولی حدود 22
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دوچندان می کند .روساتاهای علای آبااد ،کوشاک ،اوان،

سالهای اخير و بهخصوص در سال  1399باعث آسيب

گرمارود با و پايين ازجمله روستاهايی هساتند کاه در

به منازل مسکونی و سااير ساازههاا در محال روساتای

نزديکی گسل واق شدهاند .برای بررسی فعاليات گسال

علیآباد شده است.

و تعيين ويژگیهای پهنهی زون گسلی در چندين نقطاه

روسااتای علاایآباااد دارای دو بخاان اساات .بخاان

اقدام به انجام مطالعات زمينشناسای صاحرايی گردياد.

قابل توجهی از روستای علی آباد از بخن شرقی و غربی

اياان مطالعااات شااامل بررساای شااواهد گساالی ماننااد

روسااتا باار روی واحاادهای کااواترنری کااه از مصااالب

خردشدگی ها و تعيين شاواهد تکتونياک فعاال ،وجاود

زمينلغزشی تشکيل شده اند ،واق شاده اسات صتصاوير

چشمه هاا ،تغييارات ليتولاوژی و رخاداد زماين لغازش

شمارهی .)2

هستند .به دليل رخداد تعداد بسيار زياد زماين لغازش در

با توجه به ساابقهی زماينلغازش ،مشااهده مایشاود

محدودهی گسل کوشک ،بررسای ايان زماينلغازشهاا

عواماال ايجااادکننااده پتانساايل رخااداد زمااينلغاازش در

بهصورت ويژهای انجام شده است.

گذشته نيز اين محدوده وجاود داشاتهاناد .ايان عوامال

زمییینلغییزشهییای ر داده در محییدودهی روسییتای

میتوانند نوع مصاالب تشاکيلدهنادهی دامناه و وجاود

علیآباد (مقطع )D

مخازن آب زيرزمينی و يا گسل رانادگی کوشاک باشاد

اين مقط در مختصات جغرافيايی  50/37طول شرقی

که به روند شرقی -غربی از بخن ميانی بافت مسکونی

و  36/47عاارو شاامالی در محاال روسااتای علاایآباااد

روستا عبور کرده است .اين گسل راندگی میتواناد نقان

برداشت شده است .بخنهای مختلف روستای علیآباد

کريدور انتقال آب به زير دامنه را ايفا کند و يا باا حرکات

باار روی تااوالی کنگلااومرا و ماسااهساانگ ،مااارن بااا

خزشی موجبات تحريک نهشتههای دامنهای را ايجاد کند.

ميان يههای ماسهسنگی و واحدهای کواترنر که خود از

بههرحال ،به دليل عملکرد هر يک از عوامال ماذکور،

مصالب زمينلغزشی قاديمی تشاکيل شاده ،واقا شاده

يکسااری حرکااات بطئاای در نهشااتههااای دامنااهای کااه

اسات .آثااار حرکااات دامناهای در محاادودهی روسااتای

روستای علی آباد بر روی آن قرار دارد ،وجاود دارد کاه

علیآباد از سال  1380مشاهده شده است اما بار اساان

رخداد زمينلغزشهای متعدد در محادوده ی با دسات،

گفتو گوهای شفاهی باا اهاالی روساتا در اوايال ساال

پاييندست و مجاورت روستا را ايجاد کرده است.

 1399اين حرکات سرعت بيشتری پيدا کرده و منجر به

زمینلغزشهای بررسیشده در مقطع C

روسااتا شااده اساات صتصاااوير شاامارهی  3و  .)4در

و  36/47عاارو شاامالی در شاارق روسااتای علاایآباااد

بخاانهااای شاارقی و غرباای روسااتا کااه در حاشاايهی

برداشااات شاااده اسااات .در ايااان قسااامت عملکااارد

محاادودهی زمااينلغزشاای قااديمی واق ا شااده ،از اياان

گسل کوشک ،باعث ايجاد سطوح ضعف ،شکستگی هاا

حرکات مصون مانده اند .در اين محدوده تعاداد زياادی

و به ه ريختگی دامناه ای شاده اساتل درنتيجاه باعاث

زمين لغزش منفرد وجود دارد که در زمانهاای مختلاف

افزاين تعاداد زماينلغازشهاا در ايان محادوده شاده

فعاليت کرده و باعث شکل گيری مورفولوژی پلکانی در

است .لذا تعداد زمينلغزشهای ر داده بهصورت منفرد

آن محدوده شده است .فعاليت ايان زماينلغازشهاا در

بسيار زياد بوده بهطوریکه کل اين محدوده باهصاورت
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ايجاد درز و ترک در ساختمانهای واق در بخن ميانی

اين مقط در مختصات جغرافيايی  50/41طول شرقی

يک پهنه ی بزرگ لغزشی در نظر گرفته شاد صتصاوير

شمارهی .)f,h 5

d

c

f

e

h

g
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b

a
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ت  :a .2بههمریختگی دامنه و اسکارپهای لغزش :b ،تراسهای ایجادشده توسط زمینلغزش (دید به سمت شرق)،
علیآباد براثر رخداد زمینلغزشهای ناشی از فعالیت گسل (دید به سمت غرب) :e ،بههمریختگی دامنه در روستای علیآباد
در اثر رخداد زمینلغزشهای ناشی از فعالیت گسل (دید به سمت غرب) :f ،تراسبندیهای انجامشده جهت کشاورزی در
دامنهی باالدست روستا در بخش شرقی که میتواند باعث نفوذ بیشتر آب به دامنه و تشدید رخداد زمینلغزش شود (دید به
سمت غرب) :g ،زمینلغزش در دامنهی مجاور بخش شرقی و بین دو بخش روستا که اخیراً در سال  1399ر داده و منجر
به روانه گلی شده است .فلشهای زردرنگ ترکهای کششی ناشی از زمینلغزش را نشان میدهد (دید به سمت غرب):h ،
کجشدگی تیر برق ،دید به سمت غرب( ،صبوری.)1400 ،
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 :cگسیختگی ایجادشده در دیوار حیاط در بخش غربی روستای علیآباد :d ،تراسهای ایجادشده در محدودهی روستای

شماره  ♦ 177بهار ♦ 1401

همااانطااور کااه ذکاار شااد ناپايااداری دامنااهای

از  100متر است .جنک پادگانه آبرفتی عمدتاً ريزدانه ی

روستای زرآباد بيشتر مربوط به بخنهاای حاشايهای و

رسااای سااايلتی و بيشاااتر از فرسااااين واحااادهای

لبااههااای پرتگاااه پادگانااه در بخاانهااای شاارقی کااه

آهکاای و رسااوبی با دساات روسااتا اساات کااه طاای

مشرف باه رودخاناهی زرآبااد اسات .ارتفااع دياوارهی

دورهی کاااواترنر فرسااااين پيااادا کااارده و تشاااکيل

پادگانااه از محاال رودخانااه تااا لبااهی پادگانااه بااين

پادگانه دادهاند.

b

a

38

f

e

h

g

ت  .3آثار رخداد زمینلغزش در روستای علیآباد a .و  :bکج شدگی تیر برق :c ،بههمریختگی دامنه و اسکارپهای
لغزش :d ،ترک در دیوار ساختمان e ،و  :fتخریب جاده توسط زمینلغزش :g ،رخنمون گچ و گلسنگ :h ،چشمه
(صبوری.)1400 ،

] [ Downloaded from jhre.ir on 2023-01-10

d

c

ت  a .4و  :bوجود ترک بر روی دیوارهی ابنیهی روستا :c ،ترکخوردگی دیوار سنگی در اثر حرکت خزشی زمینلغزش
روستای علیآباد در بخش غربی روستا (صبوری.)1400 ،
زمینلغزشهای بررسیشده در مقطع A

39

زمینلغزشهای بررسیشده در مقطع E

اين مقط در مختصات جغرافيايی  50/47طول شرقی

اين مقط در مختصات جغرافيايی  50/33طول شرقی

و  36/47عاارو شاامالی در شاامال شااهر معلا کاليااه

و  36/47عاارو شاامالی در جنااوب روسااتای وشااته

برداشات شااده اساات .زمااينلغازش معلا کاليااه يااک

برداشت شده است .در اين قسمت نيز همانند مقطا C

زمينلغزش قديمی است که احتما ً طی رخداد لارزهای

عملکرد گسل کوشک ،باعاث ايجااد ساطوح ضاعيف،

فعال شده است .اين زمينلغازش در ساازند متشاکل از

شکستگی ها و بهه ريختگی دامنه ای و درنتيجاه باعاث

يه تاا تاودهای خاکساتری تياره باا

افزاين تعداد زمينلغزشها در اين محدوده شده اسات.

سخت شدگی خوب و ماسهسانگ ر داده ،باهصاورت

تعداد زمينلغزشهای ر داده باهصاورت منفارد بسايار

بهمن سنگی به سمت پايين حرکت کرده و تاا مساافت

زياد بوده باهطاوریکاه کال ايان محادوده باهصاورت

بين از چهار کيلاومتر مصاالب لغازش باه پااييندسات

يک پهنه ی بزرگ لغزشی در نظار گرفتاه شاد صتصاوير

حرکت نموده است .محدوده ی تحات تاأثير آن حادود

شمارهی .)f,g 6

 600هکتار بوده و از تاج لغزش با پنجه لغازش حادود

چشمههای موجود در محدودهی گسل کوشک

کنگلومرای ضخي

شماره  ♦ 177بهار ♦ 1401

c

b

a

لغزش در ارتفااع  2300متاری از ساطب درياا و پنجاه

چندين چشمه در نزديکی روستاهای پيرامون اين گسال

لغزش در ارتفاع  1600متری از سطب دريا واق شاده و

صازجمله روستاهای کوشک ،زرآباد ،علی آبااد ،گرماارود

اختالف ارتفاع تاج با پاشنه ی لغازش حادود  700متار

پايين) مشاهده شد .سازوکار شکلگيری اين چشمهها را

است صتصوير شمارهی .)d,e 6

ماایتااوان بااه فعالياات گساال کوشااک ماارتبط نمااود.
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 4/5کيلومتر و در عرو حدود  1/5کيلومتر است .تااج

طی بررسیهای صحرايی در محدودهی گسل کوشک،

بهاينترتيب اغلب اين چشمههاا از ناوع چشامههاای

نشاندهنده ی اين است که شکلگياری شکساتگیهاای

گساالی محسااوب ماایشااوند .چشاامههااای موجااود در

ناشی از فعاليت گسل کوشک و توسعه و تحاول بعادی

منطقه ی مطالعاتی در محادوده ی طاول گسال کوشاک

آنها برای خروج آب زيرزمينی از طريق اين چشامههاا

دارای فراوانای بيشاتری هساتند .احتماا ً ايان فراواناای

مؤثر بوده است صتصوير شمارهی  h1و  h3و .)h6

شماره  ♦ 177بهار ♦ 1401

b

a

40
d

c

f

e

h

g

ت  :a .5وجود ترکهای کششی در کف جدول معابر روستا و برخی منازل مسکونی :b ،وجود ترکهای
شرقی بافت مسکونی روستا که در مجاورت روستای زرآباد قرار دارد (دید به سمت غرب) :d ،نمایی از
زمینلغزش جدید دربر روی پهنهی زمینلغزش قدیمی در جنوب روستای زرآباد (دید به سمت غرب)،
 :eترکهای کششی ایجادشده در کف معبر دیوار واحد مسکونی :f ،پهنهی زمینلغزشی و تراسهای زمینلغزش
ایجادشده در محدودهی شرقی روستای علیآباد براثر رخداد زمینلغزشهای ناشی از فعالیت گسل کوشک (دید
به سمت شرق) :g ،نمایی از زمینلغزش قدیمی در جنوب روستای زرآباد (دید به سمت غرب) :h ،نمایی از
زمینلغزشهای شرق روستای علیآباد ،دید به سمت شمال ،شمال غرب (صبوری.)1400 ،
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کششی در کف جدول معابر روستا و برخی منازل مسکونی :c ،موقعیت زمینلغزش ر داده در محدودهی شمال

a

b

f

e

h

g

شماره  ♦ 177بهار ♦ 1401

d

c

41

ت  :a .6پهنه لغزشی در شرق روستای علیآباد :b ،نمایی از جهت حرکت گسل کوشک در شرق روستای علیآباد
(دید به سمت شمال غرب) :c ،نمایی از بههمریختگی دامنه در روستای علیآباد براثر رخداد زمینلغزشهای ناشی
از فعالیت گسل (دید به سمت شمال) :d ،محدودهی زمینلغزش معلم کالیه :e ،زمینلغزش معلم کالیه (دید به
سمت شمال ،شمال غرب) :f ،پهنهی لغزشی در جنوب روستای وشته :g ،پهنهی زمینلغزشی و تراسهای
(دید به سمت شمال غربی) :h ،وجود چشمه در محدودهی زون گسلی کوشک در نزدیک روستای کوشک ،دید به
سمت جنوب (صبوری.)1400 ،

با توجه باه بررسای شاواهد زماينشناسای صاحرايی

تأثيرگذاری گسل کوشک برای رخداد زماينلغازشهاا،

صورت گرفته در مقاط مختلف گسل کوشک و وجاود

پهنه ی زون برشی گسل کوشک باه ميازان  260متار از

چشمهها ،سنگها و زون خردشده ،پهنههاای لغزشای و

طرفين گسل اندازهگيری شد.
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زمینلغزش ایجادشده در محدودهی جنوب روستای وشته براثر رخداد زمینلغزشهای ناشی از فعالیت گسل کوشک

شماره  ♦ 177بهار ♦ 1401
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با توجه به تعيين پهنه ی زون برشی گسل کوشک و با

تعدادی از روستاها ازجمله روستاهای کوشاک ،زرآبااد،

استفاده از نرمافزار  ArcGisموقعيت مکاانی روساتاهای

گرمارود با  ،سيمياردشت و حسنآباد ،بار روی پهناهی

محدودهی مطالعاتی با پهنهی زون برشی گسال مقايساه

گسلی واق شده است .برای روستای علیآبااد کاه کال

گرديد و روستای علیآباد باهصاورت کامال در پهناهی

بافت کالبدی آن واق بر روی گسل کوشک واق شده و

گساالی قاارار گرفتااه و بخشاای از روسااتاهای کوشااک،

باارای روسااتاهای کوشااک ،زرآباااد ،گرمااارود بااا ،

زرآباد ،گرمارود با  ،سيمياردشت و حسنآبااد بار روی

سيمياردشت و حسن آباد کاه بخشای از بافات کالبادی

پهنهی گسيختگی گسل واق شدهاند.

آنها بر روی پهنهی گسال کوشاک واقا شاده اسات،

لذا باا توجاه باه فعاليات گسال کوشاک و تحرياک

بهمنظور جلاوگيری از مارگوميار ناشای از گسايختگی

زمينلغزشها ،روستای علیآباد در معرو خطر رخاداد

سطحی حين زلزله و يا رخداد زمينلغزشهای ناشای از

زمينلغزش بوده و با توجه به وسعت محدودهی لغزشی

فعاليت گسل و کاهن آسيبپذيری ،جابهجاايی روساتا

کنترل زمينلغزش هزينهبر و سخت خواهد بود .ازاينرو

به نقطه ی ديگر و يا اصالح سمت توسعهی آتی روساتا

مناازل مساکونی اياان روساتا در معاارو خطار جاادی

به خارج از حري گسايختگی گسال کوشاک ضاروری

زمينلغزش هساتند .روساتاهای ديگاری کاه بخشای از

است .بدين منظور میتوان در تهيهی و يا بازنگری طرح

آنها در محدودهی پهنه ی گسلی کوشک واق شدهاناد،

هادی اين روستاها ،زون برشی تعيينشاده بارای گسال

به صورت موردی و مقطعی ممکن است در معرو خطار

کوشک را مالک توسعهی آتی روساتاها قارار داده و در

رخداد زمين لغزش قرار بگيرند ،بناابراين اتخااذ تمهيادات

تعيين سمت توسعهی آتی ايان روساتاها سااختوسااز

مهندسی در ساختوساز منازل حاوز اهميت است.

جديد بر روی پهنهی زون برشی گسل کوشک را ممنوع

نتیجه
با توجه به بررسیها و مشاهدات صحرايی انجامشاده

اعالم نمود.

پینوشت

بر روی مقاط برداشت پنجگانه در محدودهی پيراماونی
گسل کوشک و مناطق پيرامون طول آن ،شواهد فعاليات
گسل شامل خردشدگی در سنگ ها ،وجاود چشامههاا،
زمينلغزشهاای فاراوان ر داده در محادوده ی گسالی
ثبت و مشخص گرديد .با عنايات باه ايان مطالعاات و
مشاهدات ،چشامههاای گسالی ،باه ها ريختگای هاای
بررسیشده ،به ميزان ميانگين حدود  260متر در طرفين
گسل اندازهگيری گرديد .در محادودهی گسال کوشاک
تعااداد زيااادی روسااتا وجااود دارد کااه برخاای از آنهااا

فهرست منابع
-

ايران بدی ،دینازل زارع ،مهدی .ص .)1393حري ساختوساز

ازجمله روستای علیآباد کامالً بر روی بار روی پهناهی

روی گسلهای شايبلغاز ،مطالعاهی گسال پيشاوا در جناوب

گسل واق شدهاند .همچناين بخشای از بافات کالبادی

تهران .فصلنامهی علوم زمين ،شمارهی .94
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دامنااهای ،پهنااهی گساالی گساال کوشااک در مقاااط

1. Pedrera
2. Bull
3. Rockwell
4. Wells
5. Silva
6. Guarnieri and Pirrotta
7. El Hamdouni
8. Wei dong
9. Sanchez
10. Abdullah
11. Galve
12. Donny
13. Sharma & Sarma

 -بهاروند ،سيامکل سوری ،سلمانل رهنماراد ،جعفرل جاودکی،

سازه .تهران.

مسااعود .ص .)1397تحلياال فعالياات زمااينساااختی و ارتباااط

 -شفيعی بافتی ،اميرل شاکر اردکانی ،عليرضال الهی ،علایل تاراز،

خطااوارههااا بااا خطاار زمااينلغاازش صمطالعااهی مااوردی:

حميدل ايرانمنن ،مهدی ص .)1389بررسی زون مخرب گسلهای

حوضهی وارک ،لرستان) .نشريۀ زمينشناسی مهندسای 12 .ص)2

امتدادلغز با نگرشی جديد در تعيين حري گسل و نقان آن در

.258-237:
 -پروين ،منصور .ص .)1399ارزيابی تکتونيک فعال با اساتفاده از

تعيين ضريب ايمنی جهت احداث سازههای مهندسی ،کنفرانک
بينالمللی سبکسازی و زلزله ،کرمان.

تحليل پارامترهای مورفومتری و ژوومورفيک صمطالعهی موردی:
حوضه ی آبخيز رودخاناه ی کرنادغارب) .فصالنامه ی علمای-
پژوهشی پژوهنهای فرساين محيطی 10 .ص92-75: )2
 حبيبی ،عليرضا .ص .)1394بررسی زمينلغزشها با اساتفاده ازشاخصهای مورفوتکتونيک .مهندسی و مديريت آبخيز 7 ,ص,)1

 صبوری ،سعيدمحمد .ص .)1400زمين سااخت جنباا در نيماهجنوبی البرز مرکزی صاز کرج تا قازوين) رسااله دکتاری زماين
شناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی .تهران.
 عزتی ،مري ل آق آتابای ،مري  .ص .)1394تحليل زماينسااختفعال حوضه ی بجنورد با کمک شاخص هاای مورفوتکتاونيکی،

.108-98
 جمالآبادی ،جوادل زنگناه اسادی ،محمادعلیل اميراحمادی،ابوالقاس  .ص .)1396بررسی عوامل ماؤثر در پياداين و تکامال

نشريهی پژوهنهای ژوومورفولوژی کمی ،ص.790-711 )2
 کيانی ،طيبهل هيراد ،ندي ل غفورپور عنباران ،پرساتو .ص.)1399بررسی ويژگیهای زمينساخت فعاال در گساترهی رودباار باا

مخروطافکنههای دامنههای جنوبی ارتفاعات جغتای با تأکيد بر
نقن تکتونيک صدر محدودهی غرب سبزوار) ،نشريهی جغرافياا

نگرش وياژه بار زماينلغازشهاای منطقاهی .تحليال فضاايی
مخاطرات محيطی 7 .ص88-65: )1

و توسعه ،ص.69-88)47
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