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 لغزش و زلزله)مطالعه موردی مینودشت(بررسی رابطه بین زمین
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 چكیده :

ها با مشخصات و ی شهرستان مینودشت از استان گلستان و ارتباط آنلغزش حادث شده در محدودهبا انتخاب حدود صد زمین

دهد درصد ها در این تحقیق نشان میلغزش و زلزله مورد بررسی قرار گرفت. بررسیی دستگاهی رابطه بین زمینهامختصات زلزله

سطحی دارای رابطه است به طوریکه با افزایش عمق کانونی و فاصله از  ها باعمق کانونی، فاصله از گسل و کانونلغزشفراوانی زمین

 یابد. ها کاهش میلغزشسطح گسل فراوانی زمین

 

 لغزش، زلزله، استان گلستان، مینودشت زمین:كليد واژه ها
The relationship between landslides and earthquakes(Case study minoodasht) 

 

 

Abstract: 
 

By selecting hundred landslides occurred within the city  limits Minoodasht  of  Golestan and their relation to 

the characteristics and peculiarities of the relationship between the landslide and earthquake seismic device was 

examined. Studies show the frequency of landslides in this study are the focal depth of the fault the focus level 

is associated with an increased depth of focus and distance of the fault so that the frequency of landslides 

reduced. 

 

Keywords : landslide, earthquake, Golestan, Minoodasht 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

ی اجرائی بر آن های بشر است. امروزه تمام تالش مجامع علمی و دستگاهی دیرینهی مخرب طبیعی آرزوهاپیش بینی و کنترل پدیده

و خسارات و خطرات  های مخرب طبیعی را پیش بینی کنند و از بروز بحرانهااست تا به هر نحو ممکن و تا حد امکان وقوع پدیده

که ش به عنوان یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی است.  لغززمین. بنابراین ها جلوگیری نمایندجانی و مالی وسیع ناشی از آن

لغزش زمین  در جهت شیب و یا سقوط پدیده ای است که باعث  لغزشزمین (.2931ی سطح زمین است )ایزدی،تغییر شکل دهنده

و  شناسی، شرایط هیدرولوژیعوامل متعددی مانند شرایط زمینشود. مینگ و یا مخلوطی از سنگ و خاک یک توده س
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ی، آب و هوا و هوازدگی، تغییرات ساختاری، حرکات تکتونیکی، زلزله و ... بر هیدروژئولوژی، وضعیت توپوگرافی و مورفولوژ

 (.2932پایداری یک شیب تاثیر می گذارند و می توانند باعث ایجاد لغزش شوند)پارسایی، 

ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد یرند روشن خواهد شد که زلزلهچنانچه نواحی فعال از نظر لرزه خیزی در جهان مورد مطالعه قرار گ

ریشتر  4  برابر  لغزشی مسبب  ایجاد زمینگی زلزلهبه طوریکه حداقل بزر (.2931ها هستند)شریعت جعفری، لغزشی زمینکننده

تر نوع زمین لغزش و ابعاد آن ی بزرگهاشود. در زلزلهی خاک میجدا شده ی هاباشد که باعث سقوط سنگ، خاک و لغزشمی

-شود) میرحسینی و عارفها ایجاد میریشتر بهمن سنگ و خاک روی دامنه 6ی باالی هاطوریکه در بزرگی شود بهمتفاوت می

 (. 2931پور،

شدید، تحریک  یهاها با زلزلهلغزشترین زمینخراشگفتنی است که در ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان، فاجعه آمیزترین و دل

ی تحریک شده با زلزله، عالوه بر ایجاد تلفات و خسارات مستقیم، از طریق وارد ساختن خسارت به هالغزششوند. زمینو آغاز می

توانند خسارات ناشی از زلزله را نیز به ی ارتباطی و خطوط برق و ایجاد تاخیر در امداد رسانی، میهاهای حیاتی به ویژه راهشریان

و گسل خوردگی ناشی از زلزله در درازمدت در یک منطقه ، شرایط را برای ساختی های زمینافزایش دهند. وجود فعالیت شدت

آورد. وقوع شود فراهم میها میی عمومی و کاهش مقاومت و افزایش آب که خود موجب ایجاد ناپایداری شیبهاایجاد شکستگی

کند، بلکه تا سالها بعد نیز اثر خود را به صورت افزایش زمان تحریک میی زیادی را به طور همهالغزشی شدید، نه تنها زمینزلزله

 (.2932گذارد)ایزدی، ها در منطقه بر جای میلغزشتعداد زمین

 

 ی مورد مطالعهموقعيت منطقه

درجه و  71دقیقه تا  61درجه و  77کیلومتر مربع مساحت در منتهی الیه شرق استان گلستان در  6751/775شهرستان مینودشت با 

ی مینودشت دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است. شهر مورد مطالعه 72درجه و  15دقیقه تا  0درجه و  15دقیقه طول شرقی و  6

در شمال کشور در شرق استان گلستان قرار گرفته است که از طرف شمال به شهرستان گنبدکاووس و از طرف جنوب به استان 

.موقعیت مکانی 6)شکل گرددو از طرف شرق به شهرستان گالیکش و از طرف غرب نیز به شهرستان آزادشهر متصل میسمنان 

 (.مطالعهمنطقه مورد 
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 )مینودشت(مطالعهی مورد موقعیت مکانی منطقه-6شکل 

 

 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

به  ،راکنشی پی شهرستان مینودشت و تهیه ی نقشهودهدر محدها ها وکانون سطحی زلزلهلغزشسازی کلیه زمینبا پیاده

های ابعاد هندسی براساس تفسیر این نقشه و اطالعات گردآوری شده، شاخصلغزش و زلزله پرداخته شد. بررسی رابطه ی بین زمین

ه از نزدیک ترین ها، شیب و ارتفاع و فاصلفعالیت زمین لغزش، نوع فعالیت زمین لغزش ها)طول و عرض(،وضعیتزمین لغزش

های ها و وضعیت فعالیت و نوع فعالیت از بانک دادهلغزشها تهیه و ارائه گردید. ابعاد هندسی زمینها  و کانون سطحی زلزلهگسل

ها در لغزشی سطحی زلزله با پالت کردن پراکنش زمینهاها و کانونلغزش استخراج گردید ولی فاصله از نزدیک ترین گسلزمین

 نقشه تکتونیکی منطقه به دست آمد. 

 بحث:

های شهرستان مینودشت از بانک اطالعاتی تفکیک گردیده و در دامنه یزمین لغزش در محدوده 600عرض و طول تعداد 

باشد که در متر می 75ها برابر (.عرض متوسط زمین لغزش7ست)شکلمتری، نمودار پراکندگی فراوانی آنها ترسیم گردیده ا 70

 70های کمتر از دهد که بیشترین فراوانی مربوط به عرضنشان می پراکندگیبررسی نمودار  قرار دارد. متر  760تا 2بین  ی دامنه
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Rهمبستگی  دارایکه  دنباشمی متر 600ها دارای عرض کمتر از لغزشدرصد زمین 10متر است و به طور کلی قریب به 
2
=0.934 

متر دارند  600ها طول کمتر از لغزشدرصد از زمین 17ها نزدیک به لغزشطول زمین پراکندگی.در ادامه، با بررسی نمودار است

Rو رابطه همبستگی آن  قرار دارد  100تا   77باشد که در دامنه بین متر می 72ها لغزشکه متوسط طول زمین
2
ت اس 0.931=

 (.1)شکل 

 
 نمودار پراکندگی و درصد فراوانی عرض زمین لغزش های برداشت در دامنه های مختلف-7شکل

 

 نمودار پراکندگی و درصد فراوانی طول زمین لغزش های برداشت شده در دامنه های مختلف -1شکل 
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ها در لغزشدرصد زمین 10که بیش از دهد ها نسبت به نزدیک ترین فاصله از گسل نشان میلغزشبا بررسی محل وقوع زمین

کیلومتر از گسل قرار دارند بطوریکه با دورشدن  7/7ها در فاصله کمتر از لغزشدرصد از زمین 70کیلومتر قرار دارند و 7/0فاصله 

 (.  4)شکل از گسل فراوانی زمین لغزش های بصورت نمایی کاهش می یابد

 
 ت به فاصله از گسلدرصد فراوانی زمین لغزشها نسب - 4شکل 

 

 7درصد  زمین لغزش ها در فاصله کمتر از  70ند که بیش از دهدر محدوده زمین لغزش ها، نشان می زمین لغزشاز لحاظ عمق 

نتیجه اینکه زلزله های  هستندارتباط مستقیم با عمق زمین لغزش کیلومتری اتفاق افتاده و این بیانگر این است که زمین لغزش ها در 

 (.7)شکل  م عمق( اثر بیشتری بر وقوع زمین لغزش دارند علت آن ایجاد شتاب بزرگتر استسطحی)ک
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 درصد فراوانی عمق زمین لغزش به کیلومتر -7شکل 

 

( که نشان دهنده لغزش روی بستر سنگی بوده و در زمین 1است )شکل های منطقه از نوع ساده )انتقالی(از منظر فعالیت، زمین لغزش

 لغزش منطق بر پالئوسل می باشد.  های لسی سطح
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 درصد فراوانی زمین لغزش ها بر اساس نحوه فعالیت -1شکل 

و از طرفی کمترین سهم ها است وضعیت فعالیت زمین لغزش ها بیشتر بصورت خفته و فعال است که دارای بیشترین درصد فراوانی 

 (.5ی باشد )شکل را جدیدا فعال و فسیلی دارا م

2 

39 

6 

2 

39 

12 

و عیت فعالیت زمین لغزش ها ب  درصد

          

    

       

     

    

    

 
 وضعیت فعالیتدرصد فراوانی زمین لغزش ها بر اساس  -1شکل 
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 . (5)شکل به طور  کلی با دور شدن از کانون سطحی زلزله ها  درصد فراوانی زمین لغزش ها کاسته می شود

 

 لهزمین لغزش ها در ارتباط با کانون سطحی زلزدرصد فراوانی  -5شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

بیشتر و کانون سطحی زلزله بررسی ها نشان می دهد که درصد فراوانی زمین لغزش های مورد مطالعه با نزدیکی به گسل ها 

درصد زمین  20به صورت نمایی فراوانی آنها کاهش می یابد. قریب به و کانون سطحی زلزله می شود. و با دور شدن از سطح گسل 

رد مطالعه دارای فعالیت از نوع ساده هستند که سطح گسیختگی آن تخت و مواد جابجاشده بصورت انتقالی است و لغزش های مو

 زمین شناسی منطقه تبعیت می کند.سطح گسیختگی از ساختار 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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