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ارزیابی و پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقه ولدیان با استفاده از روش
آنباالگان ،شرق شهرستان خوی

*1

2

دکتر حسن حاجی حسینلو ،1مهسا مقدّم دیزج هریک

 1استادیار گروه زمینشناسی (تکتونیک) ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران
 2کارشناس ارشد ،گروه زمینشناسی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1395/1/30 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1395/4/20 :

2

زمینلغزشها از جمله بالیای طبیعی محسوب شده که هر ساله خسارات جانی و مالی قابل مالحظهای به
جوامع بشری وارد میآورند .در راستای اجتناب از خطر ،شاید بهطور مستقیم قابل سنجشترین نوع خطر
باشد .تهیه نقشههای پهنهبندی خطر زمینلغزش برای تعیین مناطق با خطر باال در همین راستا صورت
میگیرد .هدف از این مقاله بررسی خطر زمینلغزش روستای ولدیان از طریق تهیه الیههای اطالعاتی و
عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمینلغزش با استفاده از سامانه اطالعات مکانی و روش آنباالگان در مقیاس
 1:250.000است .الیههای اطالعاتی زمینشناسی ،شیب ،بارندگی ،زلزله و جهت شیب بهعنوان عوامل مؤثر
بر خطر وقوع زمینلغزش منطقه شناسایی و به منظور تحلیل خطر مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج
تحلیل نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش بهدست آمده مشخص نمود که حدود  %9از سطح روستا در
محدوده خطر «خیلی باال» و %33در محدوده خطر «باال» قرار میگیرد .این واقعیت بیانگر حساسیت زیاد
روستا نسبت به پدیده لغزش است.
کلید واژهها :زمینلغزش ،پهنهبندی ،آنباالگان ،ولدیان

 -1مقدمه:
توجه به موضوع بالياي طبيعي به خصوص زمينلغزش از اهميت بسزايي برخوردار است .لذا شناخت عوامل
مؤثر در موضوع و پيشينۀ تحقيق ،ضرورت مطالعه و چگونگي آن را بيان ميكند از اين رو كليۀ عوامل ذاتي مؤثر در
لغزش دامنهها شامل شرايط اقليمي ،ژئومورفولوژي و زمينشناسي منطقه و نيز بررسي لرزه زمينساخت و لرزهخيزي
منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
* این مقاله مستخرج از پایاننامهی کارشناسی ارشد میباشد.
 1نویسنده عهده دار مکاتبات:

jamaliaa@maybodiau.ac.ir
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تعريف و طبقهبندي زمينلغزش و نيز بيان پارامترهاي به وجود آورندهي آن به خصوص تأثير فعاليتهاي انساني
بر محيط زيست امكان مطالعۀ موضوع با آزمايشات ژئوتكنيكي و بررسيهاي صحرايي را فراهم ميكند.
با توجه به نتايج بررسيهاي صورت گرفته ،پايدارسازي منطقه با ارائهي راهكارهاي تغيير هندسۀ شيب و
روشهاي هيدرولوژيكي ،بيولوژيكي و مهندسي مورد بررسي قرارگرفته است .با مطالعۀ لغزش صورت گرفته در
منطقه ،عوامل به وجود آورنده و تشديد كنندهي آن شناسايي شده و به ارائهي راهكارهاي مناسب و قابل اجرا در
محدودهي طرح پرداخته شده است.

 -2مواد و روشها:
 -1-2ویژگیهای منطقه مورد مطالعه روستای ولدیان:
منطقهي مورد پژوهش در شمالغرب ايران ،در استان آذربايجانغربي ،شرق شهرستان خوي ،بخش ايواوغلي و
جزيي از نقشهي چهار گوش  1:100000خوي و تسوج را شامل ميشود و مختصات جغرافيايي آن شامل48 8/89 .
 38°تا  38° 29´20شمالي  45°19 4/44تا  45°11 40شرقي .منطقه مورد مطالعه بر اساس تقسيمبندي واحدهاي
ساختاري ايران ( (Stöcklin, 1968بخشي از كمربند دگرگوني  -افيوليتي زون سنندج  -سيرجان ميباشد (شكل
شماره .)1
منطقهي ولديان جزو مناطق پرخطر بوده و از نظر زمينشناسي در منطقه فعال تكتونيكي قرار دارد و شامل
روستاهاي ارسي ،آغشلو ،باغ درق ،چشمه ،زارعان ،مهلزان ،نوايي ،ولديان ،ويشلق سفلي ،ويشلق عليا ميباشد.

شکل  : 1نقشه زمینشناسی ساده شده منطقه مورد مطالعه (قرشی و ارشدی 1978 ،و رادفر و امینی 1378 ،و مطالعات صحرایی)
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شکل  : 2نقشه راههای منطقه مورد مطالعه (اقتباس از قرشي و ارشدي)1978 ،

 -2-2روش گردآوری اطالعات:
اين مقاله نيز مانند ساير مطالعات نياز به بررسيهاي صحرايي و آزمايشگاهي دارد .در مطالعات صحرايي برداشت
دادهها مربوط به ساختارها و درزهنگاري توسط دستگاه كمپاس و براي تعيين موقعيت جغرافيايي آنها توسط دستگاه
جي پي اس صورت گرفته است.
 -3-2نقشههای عوامل موثر در زمینلغزش:
در اين مقاله از نقشه توپوگرافي  1/25000و نقشه زمين شناسي  1/100000استفاده شده است ابتدا از روي نقشه
توپوگرافي ،در محيط  ،Arc mapنقشههاي شيب ،آبراههها ،مدل رقومي ،نقشه تطبيق راهها با زمينلغزشها تهيه شد.
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 -4-2روش تحقیق:
محققين مختلف جهت پهنهبندي خطر زمينلغزش در مناطق گوناگون بسته به اهميت و تاثير پارامترهاي مختلف
روشهايي را ارائه نمودهاند كه غالباً در مقياسهاي محلي توانستهاند نقشههايي با دقت و صحت مناسب توليد
نمايند .توجه به اين نكته ضروري است كه استفاده از اين روشها و تعميم آنها براي ديگر مناطق ،مستلزم تشابه
نسبي بين دو منطقه از نظر شرايط اقليمي ،زمينشناسي و ...براي انتخاب پارامترها و يكسان بودن ميزان نقش و
اهميت پارانترهاي به كار گرفته شده جهت استفاده از وزنهاي پيشنهادي است .لذا در مواردي كه براي استفاده
روشهاي مذكور بايد اوالً در هر دو منطقه عوامل تقريباً مشابهي در ايجاد ناپايداريها موثر باشند و ثانياً امتيازهاي
نسبت داده شده به گروههاي پارامتري و كالسهاي آنها با شرايط منطقه هماهنگ گردد .در زير به چند نمونه از اين
روشها اشاره ميگردد.
 روش مورا  -وارسون روش آنباالگان روش كاناگاوا روش استيونسن روش گوپتا روش حائري – سميعيدر اين مقاله از روش آنباالگان استفاده شده است كه مقادير وزني كه براي طبقهبندي نقشههاي عامل مختلف در
نظر گرفته ميشود از  0تا  10ميباشند كه نشانگر اهميت زمينلغزش ميباشد .حداكثر امتياز براي ردههاي متفاوت
بر اساس جدول  1تعيين ميگردد .عدد  10نشانگر حداكثر مقدار خطر براي هر واحد ميباشد .نتايج امتيازدهي
نهايي هر واحد ،بر مبناي حداقل  1و حداكثر  10استخراج شده و بر اساس جدول  2پايداري و ناپايداري واحدها
تعيين شده و پهنهبندي خطر آنها صورت گرفته است.
جدول ( :)1عوامل ناپایداری دامنهای و حداکثر امتیازدهی به آنها براساس روش آنباالگان
حداكثر امتياز دهي
2
2
2
2
2
10

عوامل موثر در ناپايداري
ليتولوژي
تراكم شبكه آبراههها
هندسه شيب
گسلها
كاربري اراضي
جمع كل امتيازات:

جدول ( :)2معیار پهنهبندی خطر ناپایداری دامنهای براساس امتیاز کل به روش آنباالگان
رده

1

2

3

4

5

جمع امتياز

كمتر از 3/5

 3/5تا 5

 5/1تا 6

 6/1تا 7/5

بيش از 7/5

ميزان خطر پهنه

بسيار كم

كم

متوسط

باال

بسيار باال
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 -5-2اقلیم منطقه مورد مطالعه
 -1-5-2دما

متوسط دماي ساليانه ثبت شده در ايستگاه سينوپتيک خوي در طي دوره آماري ( 12/2 ،)1983 - 2013درجه
سانتيگراد است .سردترين ماه سال ديماه با  -1/1درجه و گرمترين ماه سال مردادماه با  24/7درجه سانتيگراد
ميباشد .حداكثر مطلق دماي هواي خوي در اين دوره آماري  41/6درجه در مردادماه و حداقل مطلق دماي ثبت
شده  -25/8درجه سانتيگراد و متعلق به ديماه ميباشد .جدول ( )3و شكل ( )3وضعيت پارامترهاي دمايي خوي را
نمايش ميدهد.
جدول ( :)3مقادیر پارامترهای دما در ایستگاه خوی (اقتباس از سازمان هواشناسی کشور)

 -2-5-2یخبندان

مطالعه و بررسي تعداد روزهاي يخبندان خوي (يعني روزهايي كه دماي هوا به زير صفر درجه ميرسد) نشان
ميدهد كه دي ماه با  25روز يخبندان در ماه بيشترين روزهاي يخبندان در بين ساير ماههاي سال را به خود
اختصاص داده است .تعداد روزهاي يخبندان در بهمن  24روز و در اسفند  16روز است .از بين ماههاي فصل بهار
فقط در فروردين  3روز يخبندان اتفاق ميافتد و از ارديبهشت تا مهرماه ،دماي زير صفر مشاهده نميشود .و آبان با
 7روز و آذر با  19روز يخبندان تعداد روزهاي يخبندان فصل پاييز را نشان ميدهند .مجموع تعداد روزهاي همراه با
يخبندان در سال در شهر خوي معادل  94روز در سال است كه تقريباً رقم قابل توجهي است و بايد در انواع برنامه-
ريزيها مورد توجه قرار گيرد .جدول ( )4تعداد روزهاي يخبندان در خوي را نشان ميدهد.
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شکل  : 3تغییرات دما در طول سال در ایستگاه سینوپتیك خوی
جدول ( :)4تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی خوی (اقتباس از سازمان هواشناسی کشور)

 -3-5-2وضعیت رطوبت نسبی هوا

اطالعات مربوط به ميانگينهاي حداكثر ،حداقل رطوبت نسبي هوا و نيز متوسط ماهانه اين پارامتر در خوي طي
جدول ( )5ارائه شده است .مطالعه افزايش و كاهش پارامترهاي رطوبت نسبي هوا در اين جدول مشخص ميسازد
كه با شروع فصل پاييز و همزمان با آغاز فعاليت سيستمهاي هواشناسي بارانزا در كشور ،مقادير رطوبت نسبي
افزايش مييابد .با ادامه فصل سرد و گسترش فعاليت تودههاي هوا و سيستمهاي بارانزا كه منطبق با افزايش رطوبت
نسبي هواست ،دماي هواي خوي رو به كاهش گذاشته و فعاليت مراكز پرفشار سيبري و مناطق قطبي و گسترش
دامنه امواج سرمايي آنها به درون فالت ايران و فعال شدن مراكز كم فشار مديترانهاي باعث كاهش دما و افزايش
رطوبت هوا در خوي ميشود .بيشترين ميانگين ماهيانه رطوبت نسبي در خوي به ديماه تعلق دارد كه سردترين ماه
اين شهر است .مقدار ميانگين ماهيانه رطوبت نسبي در ديماه  74درصد است كه بيشترين ميزان رطوبت نسبي را به
خود اختصاص داده است و كمترين مقدار ميانگين رطوبت نسبي هوا در طول سال مربوط به ماههاي تير و مرداد با
ميزان  51درصد ميباشد .ميانگين ساليانه رطوبت نسبي هوا در خوي  60/4درصد است .در خوي ميانگين ساالنه
حداكثرهاي رطوبت نسبي  83درصد و ميانگين حداقلهاي آن  38درصد محاسبه شده است .شكل ( )4وضعيت
پارامترهاي رطوبت نسبي در ايستگاه سينوپتيک خوي را نشان ميدهد.
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جدول ( :)5مقادیر رطوبت نسبی در ایستگاه خوی (اقتباس از سازمان هواشناسی کشور)

شکل  : 4وضعیت پارامترهای رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیك خوی

 -4-5-2وضعیت بارش

در شهرستان خوي در تمام ماههاي سال احتمال ريزش باران وجود دارد اما بيشترين بارندگي در فصل بهار و
اواخر زمستان رخ ميدهد .پربارانترين ماه از نظر بارش در خوي ارديبهشت با  55/8ميليمتر و كم بارانترين ماه،
مرداد با  6/9ميليمتر بارش ميباشد .مجموع بارش ساالنه  277/4ميليمتر است .حداكثر بارش روزانه رخ داده در
خوي برابر  49ميليمتر است كه مربوط به آبان ماه است .جدول ( )6و شكل ( )5وضعيت اين پارامترها را نشان
ميدهند.
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جدول ( :)6مقادیر پارامترهای بارندگی در ایستگاه خوی (اقتباس از سازمان هواشناسی کشور)

شکل  : 5نمودارپارامترهای بارش در ایستگاه سینوپتیك خوی

 -6-2تهیه نقشه شیب:
با استفاده از روش آنباالگان ميتوان نقشه جهت شيب را نيز تهيه كرد كه همان طور كه ديده ميشود هر منطقه-
اي كه در جهت خاصي قرار گرفته باشد با رنگ مخصوص خود در نقشه به نمايش گذاشته شده است (شكل )6
براي پهنهبندي ميزان خطر در منطقهي مورد مطالعه از نقشههاي جهت شيب زمين با استناد به نظرات كارشناسي به
دليل اهميت استفاده خواهد شد.
استفاده از نقشهي آنباالگان ،نقشهي شيب منطقهي مورد مطالعه تهيه شده است با توجه به پيمايشهاي صحرايي

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال سیزدهم ،شماره  ،52زمستان 1395

29

بيشترين ريزشهاي سنگي در شيبهاي زياد اتفاق افتاده است و همچنان كه با پالت كردن نقاط حادثه ساز بر
روي نقشهي شيب منطقهي مورد مطالعه مشخص ميشود كه بيشتر آنها در شيبهاي بين درجه ( )22/5 -17و (-2
 )11اتفاق افتادهاند .يعني بيشترين نقاط پرخطر در مناطق با شيب كم تا متوسط قرار گرفتهاند و اين نشان دهندهي
مهم بودن عامل تكتونيک و شيب منطقه در ارزيابي مخاطرات منطقهي مورد مطالعه ميباشد (شكل  .)6با رعايت
اصول مورد تأكيد روش آنباالگان ،در مورد عامل شيب ،امتيازدهي به واحدها در  5رده صورت گرفته كه عبارتند از:
شيب بسيار تند (پرتگاهها و صخرهها) با زاويه بيش از  45درجه ،شيب تند با زاويه بين  36- 45درجه ،شيب نسبتاً
تند با زاويه  26- 35درجه ،شيب ماليم با زاويه  16- 25درجه و شيب بسيار ماليم با زاويه كمتر از  15درجه
مشخص شدهاند (شريعت جعفري .)1375 ،در اين طبقهبندي  25/6درصد از منطقه در شيب كمتر از  15درجه و
 39/1درصد در شيب بين  16- 25درجه و  33/28درصد در شيب بين  26- 35درجه و  1/9درصد در شيب - 45
 36درجه و از  0/06درصد در شيب بيشتر از  45درجه قرار دارد.

شکل  :6نقشه جهت شیب دامنههای منطقه مورد مطالعه

 -7-2تراکم شبکه آبراهه:
آبهاي جاري يكي از عوامل افزايش رويداد لغزش در دامنهها بهشمار ميروند؛ به همين دليل مجموع طول
رودخانهها در هر شبكه سلولي به عنوان عاملي در افزايش پتانسيل ناپايداري دامنهها در نظر گرفته ميشود.
دامنههايي كه داراي شيب كمتري باشند ،تراكم آبراههها بيشتر بوده ،تراكم لغزشها افزايش مييابد ،اين امر نقش مهم
تراكم آبراههها را در ايجاد لغزشها نشان ميدهد .اما در جايي كه شيب دامنه افزايش مييابد ،ميزان تراكم آبراههها
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پايين آمده به تبع حركات تودهاي نيز كمتر ميشود .شكل  7نتايج حاصل از تابع تراكم شبكه آبراهه را در منطقه
ولديان نشان ميدهد .كه از رودخانه هاي مهم منطقه ميتوان قازان چايي و قطور چايي را نام برد.

شکل  : 7نقشه رودخانههای منطقه منطقه مورد مطالعه

 -8-2مدل رقومي ارتفاع
براي تهيه مدل رقومي ارتفاعي منطقه مورد مطالعه از دادههاي ارتفاعي نقشه هاي رقومي  1:250000سازمان
نقشه برداري استفاده شده است .اين حوضه داراي اختالف ارتفاعي بيش از  879متر است بهطوري كه ارتفاع زمين
در كوه ولديان و قزل آغاج  1838متر و در خروجي حوضه  959متر ميباشد .شرايط طبيعي آن از نظر ميزان بارش
دريافتي ،نوع بارش ،روزهاي يخبندان ،درجه شيب و غيره با افزايش ارتفاع تغيير ميكند .شكل  8تغييرات ارتفاع را
نشان ميدهد .زمينلغزشهاي مشاهده شده در سطوح ارتفاعي مورد مطالعه قرار گرفت.
بر اساس شكل فوق بيشترين مساحت حوضه در طبقه ارتفاعي  1300-1000قرار دارد اما پراكندگي بيشترين
حركات لغزشي در طبقه ارتفاعي  1500-1200است با حركت به سمت كف دره و ارتفاعات باالتر اين شرايط
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ضعيف تر شده است بهطوري كه كه در طبقه ارتفاعي  1100متر و باالتر از 1500متر حركات لغزشي است بسيار
ضعيف شده است و حتي ديگر اثري از آنها مشاهده نميشود.

شکل  : 8نقشه مدل ارتفاعی رقومی منطقه مورد مطالعه

و همانطور كه در شكل تطبيق زمينلغزشهاي منطقه و پهنههاي خطر زمينلغزش ديده ميشود اكثر راههاي
روستايي در اين بخش با خطر باال و قسمتي از جاده اصلي در پهنهاي با خطر متوسط و بسيار باال قرار گرفته است
(شكلهاي  9و  .)10و بيش از  %60زمينلغزشهاي منطقه در كمتر از  50متري يا نزديک جادهها رخ ميدهند.
حدود  33درصد از زمين لغزش ها بر روي جاده هاي اصلي رخ مي دهد .از حدود  27زمين لغزش  9زمين لغزش
بر روي جاده هاي اصلي رخ داده است .در نتيجه جاده هاي اصلي از نظر زمين لغزش پر خطر هستند.
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شکل  : 9نقشه راهها و زمینلغزشهای منطقه

شکل  : 10نقشه تطبیق زمینلغزشهای منطقه و پهنههای
خطر زمینلغزش منطقه مورد مطالعه

 -9-2کاربری زمین
در منطقه مورد مطالعه با توجه به ويژگيهاي توپوگرافي ،نقش انسان بيشتر مشاهده ميشود چرا كه اراضي
مسطح و يا نسبتأ هموار جهت ساخت و ساز و كشاورزي زياد است 50.درصد از مساحت حوضه توسط درختان
اشغال شده است اين امر با توجه به قرارگيري در شيب هاي باال ميتواند علتي بر افزايش وزن توده مواد دامنههاي
حوضه باشد و حركات لغزشي را در اين دامنهها تشديد كند .بر اساس شكل  11بيشترين حركات لغزشي در
كاربري جنگلي مشاهده ميشود .اين موضوع به دو دليل باشد ،اوالً بعد از حركات لغزشي به دليل كاهش شيب،
شرايط تشكيل خاک مساعدتر شده و نتيجتأ درصد قابل مالحظهاي از پوشش گياهي جنگلي در اين تودههاي فرو
افتاده پديد آمدهاند .در ثاني وزن سنگين پوششهاي جنگلي بر دامنههاي پر شيب حوضه و افزايش توان نفوذپذيري
دامنه پوشش گياهي را تقويت ميكند .پس از پوشش جنگلي ،بيشترين وسعت حركات لغزشي به ترتيب در كاربري
مرتعي و اراضي كشاورزي مشاهده ميشود .اين موضع شايد تأييد كننده نقش و اهميت فعاليتهاي انسان در بر هم
زدن تعادل محيط باشد .واحدهاي مختلف كاربري زمين شامل منطقه مسكوني ،باغات ،مزارع ،زمينهاي مراتع و
لميزرع است .نقشه كاربري زمين از روي عكسهاي هوايي ،تصاوير ماهوارهاي و بازديدهاي صحرايي ترسيم و
تكميل شده است .امتيازدهي به دستهبندي فوق صورت گرفته و به ترتيب امتيازهاي داده شده عبارتند از،0/8 ،0/65 :
 1/5 ،1/2و  2براي منطقه مسكوني ،مزارع ،باغات ،مراتع و لميزرع.
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شکل  : 11نقشه کاربری و پوشش زمین برای منطقه

 -10-2مقایسه منطقههای مختلف روستای ولدیان از نظر میزان خطرپذیری آنها
از %100كل مناطق مورد پژوهش حدود  %46آن در پهنه با خطر متوسط و  %32آن در پهنه با خطر باال و حدود
 14%آن در پهنه با خطر كم و  %9آن در پهنه با خطر بسيار باال قرار گرفته است (شكل  .)12در اين محدوده روستاي
حيدرآباد در پهنه با خطر زياد و روستاي قزلجه در پهناي با خطر كم قرار گرفته است .بيشترين تجمع مناطق پر
خطر در شمالشرق و جنوب و جنوبشرق است و همانطور كه در شكل تطبيق زمين لغزشهاي منطقه و پهنهاي
خطر زمينلغزش ديده ميشود اكثر راههاي روستايي در اين بخش با خطر باال و قسمتي از جاده اصلي در پهنهاي با
خطر متوسط و بسيار باال قرار گرفته است .با انطباق نقشه پهنهبندي خطر ناپايداري دامنهها با نقشه پراكندگي زمين-
لغزشهاي منطقه ،مشاهده ميشود بيشتر زمينلغزشها بر روي پهنههايي با خطر باال و خطر متوسط رخ داده است،
كه در شكل  13نمايش داده شده است .با توجه به نقشه بيشتر زمينلغزشها در واحدهاي مارني و شيلي اتفاق
افتادهاند .در امتيازدهي بر اساس ليتولوژي براي سنگهاي غالب منطقه از حداكثر امتياز  ،2امتيازهاي زير داده شده
است :ماسهسنگ و كنگلومرا  ،1مارن  ،1/3شيل  1/8و نهشتههاي كواترنري و نهشتههاي واريزهاي از  0/8تا 2
براساس نوع و ميزان تراكم منظور شده است .آبرفتها و نهشتههاي واريزهاي و كواترنري معموالً باثبات نيستند و
لغزشها در آنها ،به ويژه در بخش شمال شرقي منطقه ،گسترش زيادي دارند .تحريکپذيري حركات دامنهاي
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مذكور در مواد سست آبرفتي و واريزهاي ،از طريق بههم خوردن شيب دامنهها با تغيير كاربري زمين از مراتع به
زمينهاي مزروعي و مسكوني و همچنين احداث جاده صورت ميگيرد.

شکل  : 12نمودار پهنهبندی خطر زمین لغزش

شکل  : 13نقشه پهنهبندی خطر زمین لغزش منطقه مورد مطالعه
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 -11-2گسلهای منطقه:
گسل ولديان و گسل نورآباد وآق بالغ از دسته گسلهايي هستند كه نهشتههاي آبرفتي يا كوهپايهاي كواترنر را
بريده و سنگهاي نئوژن روي كواترنر قرار گرفته بنابراين از آنها جوانتر بوده است .كه از مطالعات صحرايي،
عكسهاي هوايي ،نقشههاي زمينشناسي تشخيص داده شده است .كه در سازند قرمز بااليي قرار گرفته و جنس

تشكيل دهنده آنها مارن  ᴍsبه سن (ميوژن) كه نئوژن گفته ميشود است در راستاي اين گسل (گسل ولديان)
سازندهاي نئوژن بر روي  ᴍsقرار گرفتهاند گسلهاي شيبلغز با سازوكار نرمال از چيرگي برخوردار هستند
همچنين راستاي غالب گسلها منطقه شمال شرق -جنوب غرب است.
گسلهاي اصلي منطقه:
 -1گسل ولديان
 -2گسل آق بالغ
 -3گسل نورآباد كه هر سه از نوع گسلهاي رانده است اما بيشتر گسلهاي منطقه را گسلهاي عادي تشكيل
ميدهند (شكل .)14

شكل  : 14تهيه نقشه گسلهاي منطقه ولديان با استفاده از نرمافزار جي آيآس
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به مجموعهاي از گسلهاي فرعي كه روي گسل جدايشي قرار دارند و شيب آنها در جهت شيب گسل جدايشي
است گسلهاي همسو گفته ميشود (حاجي حسينلو )1391 ،اين گسلهاي همسو با گسل اصلي منطقه (گسل
ولديان) است(شكلهاي  15و  .)16گسل ولديان و گسل نورآباد وآق بالغ از دسته گسلهايي هستند كه نهشتههاي
آبرفتي يا كوهپايهاي كواترنر را بريده و سنگهاي نئوژن روي كواترنر قرار گرفته بنابراين از آنها جوانتر بوده است.
كه از مطالعات صحرايي ،عكسهاي هوايي ،نقشههاي زمينشناسي تشخيص داده شده است .كه در سازند قرمز
بااليي قرار گرفته و جنس تشكيل دهنده آنها مارن  ᴍsبه سن (ميوژن) كه نئوژن گفته ميشود است در راستاي اين
گسل (گسل ولديان) سازندهاي نئوژن بر روي  ᴍsقرار گرفتهاند گسلهاي شيبلغز با سازوكار نرمال در ايجاد

چينخوردگي از چيرگي برخوردار هستند همچنين راستاي غالب گسلها منطقه شمال شرق -جنوب غرب است.
براي امتيازدهي و ارزيابي دقيقتر ،وضعيت گسلخوردگي و اليهبندي در نظر گرفته شده كه با همپوشاني كردن
دامنهها با نقشههاي گسل و اليهبندي ،بيشترين امتيازات به دامنههايي تعلق گرفته كه اوالً نزديک به گسل بوده و ثانياً
شيب دامنه همجهت با شيب اليهبندي است .در صورتي كه شيب دامنه بيش از شيب سطوح اليه بندي باشد ،دامنهها
داراي استعداد لغزش بيشتري هستند ولي در دامنههايي كه به دور از گسل و امتداد اليهبندي در خالف جهت شيب
دامنه باشند ،استعداد لغزش در آنها پايين بوده و پايدار خواهند بود.

شکل  : 15نمایی از گسلهای نرمال همسو در منطقهی ولدیان
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شکل  : 16نمای دیگر از گسلهای نرمال همسو در منطقهی ولدیان

-3نتیجهگیری:
 -1مهمترين عامل ايجاد لغزش در روستاهاي مهلزان ،زارعان ،باغ درق تأثير بارشهاي سنگين به صورت
افزايش فشار منفذي مصالح شيرواني و افزايش بار و همچنين شيب و جنس مصالح مستعد لغزش و وجود برخي
منابع آب و از همه مهمتر وجود گسل تسوج در راستاي شمالشرق – جنوبغرب باعث مستعد شدن زمينلغزش
در محدوده روستاها ميشود.
 -2در جاده خوي  -ولديان ،تحرک شديد گسلهاي راندگي و گسل هاي مخفي موجب خردشدگي شديد
سنگها و ايجاد درزه و شكستگيهاي بيشماري شده است.
 -3با توجه به تغييرات آب و هوايي در طول سال در منطقهي مورد مطالعه ،عامل اقليم به همراه عامل تكتونيک
باعث فرسايش شديد رخنمونهاي منطقه شده است و حجم واريزهها را در پاي كوهها افزايش داده است.
 -4با انطباق هر يک از نقشهها و نقشه پراكندگي زمينلغزشها و با استفاده از نرم افزار  ArcGISاثبات شده
است كه بيشتر زمينلغزشهاي منطقه در مناطق گسلخورده و تكتونيزه شده ديده ميشوند .در ضمن ،در جاهايي كه
سطح آب زيرزميني باالتر از سطح زمين است در تشديد يافتن اين پديده نيز مؤثر بوده است.
 -5تكتونيزه شدن منطقهي مورد مطالعه دليل اصلي ريزشهاي سنگي در منطقه است بنابراين همچنان كه در
نقشهي پهنهبندي ميزان خطر در منطقه مشاهده ميشود .روستاها و راههاي ارتباطي تحت تأثير گسلها و ريزشهاي
دامنهي در مناطق با خطر زياد قرار دارند.
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