
منجیل–تحلیل و بررسی شکستگی های ساختاری محدوده مسیر راه آهن قزوین 
داود دانشور فضلی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال–دانش آموخته دکترای زمین شناسی تکتونیک 

رخطرپبهتوجهبا.استکشورمهمبسياروبناييزيرطرحهایجملهازانزلي-رشت-قزوينآهنراهاحداث
وباجنساختارهایمطالعهبهمنطقهاينمطالعاتمهمترينازتوانميشناسي،زمينلحاظازمنطقهبودن
منجيلتاقزوينمحدودهدرهاويژگياينبررسيبهمطالعهايندر.داشتاشارهطرحمحدودهدرفعال

ايرسمانندکهميدهدتشکيلراالبرزکوهزائياسکلتازبخشيمطالعه،موردناحيه.شدخواهدپرداخته
رانشولغزشفروافتادگي،گسله،شکستگيهایدچاروچينخوردهشديداًالبرزسراسریجبالرشتهمناطق
بهيسنگمختلفرخسارههایورسوباتدرتاقديسهاييوناوديسهاچينخوردگي،نتيجهدر.استگرديده
مواردازبسياریدرکهميباشندهاتوفمنطقهسنگهایاصليجزءشناسيسنگلحاظاز.استآمدهوجود
انواعدرمطالعهموردمنطقهدرچينخوردگي.ميدهندتشکيلرامنطقهغالبرسوباتفرسايشاثردر

لهایگسفراوانترين.نداردآهنخطريلمسيرنزديکيدرقابلمالحظهایفراوانياماميشودديدهسنگها
لغزراستاومعکوسمؤلفهباچپگردگسلهای.ميباشندچپگردمؤلفهباتراستيوتراستيانواعازمنطقه

لغزتاراسياومحليصورتبهنرمالبهمشکوکگسلهایمنطقهدرندرتبه.دارندقراربعدیردههایدرنيز
شرقيجنوب-غربيشمالوغربي-شرقيرونددارایاغلبمنطقهگسلهای.ميشودديدهراستگرد
قرارارشيترافشوفشارشيرژيمتحتمنطقهکهدهند¬مينشانليتولوژيکيوساختاریشواهد.ميباشند

نندهکايجادعاملدوعنوانبهمختلفمحققينراکاسپينياخزرحوضهچرخشوعربيصفحهحرکت.دارد
شمالبهغربي-شرقي)البرزروندشدگيکجوانحناعلتنيزگذشتهمطالعات.ميدانندمنطقهساختارهای

وجودمطالعهاينشواهداما.ميدانندالبرز،بهنسبتکاسپينحوضهبرخوردبهرا(شرقجنوب-غرب
شايد.ندميکتاييدراجنوبيشماليتقريباًراستایباموازیلغزامتدادگسلدستهمانندخطيساختاری

جادايعاملراغربيالبرزمنطقهدرپوستهدرپارگيايجادوخزرحوضهغربشمالسمتبهحرکتبتوان
.دانستاحتماليگسلهایاين
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ورکشسياسيواجتماعياقتصادی،مهمبسياروبناييزيرطرحهایجملهازانزلي-رشت-قزوينآهنراهاحداث
تحولويافتهسهولتشماليهمسايهکشورهایوکشورشماليبنادروشهرهابهدسترسيآنوسيلهبهکهبوده

ابنيهوآهنخطايناحداثوطراحي.داردايرانباختریشمالوشماليمناطقافزونروزتوسعهدرچشمگيری
همترينمازيکيکهداردجامعيمطالعاتانجامبهنيازمسير،طولايستگاههایوپلهاتونلها،همچونآنبهوابسته
العهمطايندرکهميباشدطرحمحدودهدرفعالوجنباساختارهایمطالعهويژهبهزمينشناسيمطالعاتانجامآنها،
.شدخواهدپرداخته(1شکل)منجيلتاقزوينمحدودهدرنيزآنهابررسيبه
حهصفحرکتاثردرباختریجنوبازکهفشردگيهاييوآلپيکوهزايينواردرايرانخاصوضعيتبهتوجهبا

ازکييزمينلرزه.ميشودمحسوبجهانلرزهخيزوپرتحرکمناطقازيکيايرانکشورميشود،واردآنبرعربستان
.بگذارديرتأثجامعهاجتماعيوفرهنگيسياسي،اقتصادی،ساختاردرميتواندکهاستزمينکرهطبيعيپديدههای
بررسيهایهکپيشرفته،کشورهایدرپديدهاينويرانگروزيانباراثرهایکهاستحقيقتايننشانگرموجودآمارهای
گستردهاربسيتوسعهحالدرکشورهایدروکمبسيارگرفتهانجامآنها،درزمينساختاریوضعيتوزمينلرزهعميق

.استبارفاجعهو
استيگامبلکهنيست،مناطقآنازفرارمعنایبهصرفاًوجههيچبهزمين،تکاپویدارایوپرخطرمناطقشناخت

تقراراساصليمراکزتوسعهازجلوگيریامکانحدتاوايمنيوفنيجوانبرعايتومسائلپيشبينيجهتدر
.شوندايجادپرخطرمنطقهيکدرداردامکانکهحساسيومهمصنعتيمراکزياوجمعيت

:  مشخصات کلی زمین شناسی و ساختاری منطقه مورد مطالعه 
:مشخصات سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه . 1

لهمرحدر.آمددستبهمنطقهزمین شناسینقشه هایبررسیازمنطقهسنگ شناسیازاولیهاطالعات
منطقهسنگ هایانواعمنطقه،دقیق تربررسیهمچنینوETMماهواره ایتصاویرازاستفادهبابعدی
.گردیدکامل تروتصحیحقدیمینقشه هایوشدشناساییمطالعهمورد
دهشتهیهمنجیلتا(رشت-قزوینآهنراهاز)مطالعهموردمنطقهسنگ شناسینقشهمطالعه،پایاندر

می دهدپوششراآهنراهخطازکیلومتر5ازبیشترفاصلهشدهترسیمنقشهبهترتحلیلمنظوربه.است
(ذرآواریآ)پیروکالستیکیرخساره هایوکواترنریآبرفت هایمطالعهموردمنطقهسنگانواعفراوان ترین

.استولکانیکیسنگ هایو
.می باشدکرجسازندبهمربوطمنطقهسنگ هایسایرکواترنریرسوباتجزبه
مواردزابسیاریدرکهمی باشندهاتوفمنطقهسنگ هایاصلیجزءکهکردبیانمی توانکلیطوربهاما
.می دهندتشکیلرامنطقهغالبرسوباتفرسایشاثردر
:چین های منطقه مورد مطالعه . 2

ینزدیکدرقابل مالحظه ایفراوانیامامی شوددیدهسنگ هاانواعدرمطالعهموردمنطقهدرچین خوردگی
.نداردآهنخطریلمسیر

سنگ هایدرکهمی باشدمایلوجناغیوخوابیدهتاایستادهانواعازمنطقهدرچیننوعبیشترین
.می شوددیدهفراوان ترهاتوفوولکانیکی

انواعمانندمی باشند،گسلشبامرتبطانواعازمنطقهچین هایمواردازبسیاریدرکهاستذکربهالزم
.فولدهادراگ
ین خوردگیچمی گیرد،قراراستفادهموردمطالعهایننتایجوتحلیل هادرکهدیگراهمیتحائزبسیارنکته

.استحاضرعهدرسوباتویژهبهوکواترنریرسوبات
محوریخطامتداددارایکهیافتچین خوردگی ایمنطقهدرمی توانندرتبهکهاستتوجهشایان
.نباشدشرقیجنوب-غربشمالیاغربی-شرقی

:گسل های منطقه مورد مطالعه . 3
.می باشندگسل هامطالعهموردمنطقهساختارهایمهمتریناز
سلگآنهادروکردبررسیدقتباراشده ایسخترسوباتوسنگ هامی توانندرتبهکهگفتتوانمی

.نیافت
یلرزه اداده هایازگسل هایشناساییبرایصحرایی،روش هایازاستفادهوتوجهبرعالوهمطالعهایندر
اهواره ایمتصاویرویژهبهوماهواره ایتصاویرهمچنینو(قبلفصلدرشدهارائهسایزموتکتونیکنقشه)

یزنقبلیزمین شناسینقشه هایتمامازکهاستذکربهالزم.استشدهزیادیاستفادهETMلندست
.استشدهاستفاده

.استشدهشناساییمنطقهدرگسلزیادیتعدادحالهربه
.دمی باشنراستالغزمؤلفهباتراستیوتراستیانواعازمنطقهگسل هایفراوان ترینکلیطوربه

.دارندقراربعدیرده هایدرنیزلغزراستاومعکوسمؤلفهباچپ گردگسل های
.ودمی شدیدهراست گردلغزراستایاومحلیصورتبهنرمالبهمشکوکگسل هایمنطقهدرندرتبه
:شکستگی ها و الگوی آنها . 4
موردقهمنطدرآنهااززیادیتعدادمشخصاتشکستگی ها،سیستمتحلیلوارزیابیوبررسیمنظوربه

.گردیدبرداشتمطالعه
.کردمشاهدهنمی توانمنطقهشکستگی هایدرخاصیالگویگونههیچ
عدم)ویژگیاینازنیزمحلیوکوچکمقیاس هایدرحتیاست،چنینمنطقهمقیاسدرتنهانهاین

.استبرخوردار(الگوتعیینامکان
شدتبهاآنهفراوانیخصوصبهوشکستگی هااینکهاول.شوداشارهکلیدینکتهدوبهاستالزماینجادر

می شود،دهدیبزرگبلوک هایباممتدشکستگی هایولکانیکیسنگ هایدر.استلیتولوژیکنترلتحت
صورتبهتودهکلوبودهریزمقیاسشکستگی هااغلبرسوبیوآذرآواریسنگ هایدرکهدرحالی

.استشدهخردیکنواخت
:شوداشارهکلیدینکتهدوبهاستالزماینجادر
.استلیتولوژیکنترلتحتشدتبهآنهافراوانیخصوصبهوشکستگی هااینکهاول*
ایسنگ هدرکهدرحالیمی شود،دیدهبزرگبلوک هایباممتدشکستگی هایولکانیکیسنگ هایدر

.استشدهخردیکنواختصورتبهتودهکلوبودهریزمقیاسشکستگی هااغلبرسوبیوآذرآواری
ارد،دوجودشکستگیکهمنطقههمهدرکهاستواقعیتایناست،اهمیتحائزبسیارکهدومیمطلب*

خوردشدتبهگسلیبرخوردیزون هایویژهبهوگسلهمناطقدراماباشد،میواریزهجریان هایخطر
ردخزون هایدرکهطوریبهاست،مشاهدهقابلوضوحبهسنگ هاشدیدناپایداریومی شوددیدهشدگی
نیزجویفرسایشبرابردرسنگ هامقاومتحتیکهشدهشدیدناپایداریباعثشکستگی هاگسلیوشده

.استشدهتشکیلحاضرعهدرسوباتوشدگیگودویافتهکاهش

که . جنوب شرقی می باشند-غربی و شمال غربی-گسل های منطقه اغلب دارای روند شرقی* 
.با بسیاری از نظریات و مدل های تحلیلی در مورد منطقه مورد مطالعه سازگاری دارد

تحتقهمنطساختارهایکهرسیدنتیجهاینبهمی توانشدهبیانمطالبدرتأملاندکیبا*
وضوحهبآنهامکانیسموگسل هادرخصوصبهکهشده اندایجادترافشارشیوفشارشیرژیم
هبمختلفمحققینراکاسپینیاخزرحوضهچرخشوعربیصفحهحرکت.می شوددیده
کجوناانحعلتنیزگذشتهمطالعات.می دانندمنطقهساختارهایکنندهایجادعاملدوعنوان
ینکاسپحوضهبرخوردبهرا(شرقجنوب-غربشمالبهغربی-شرقی)البرزروندشدگی
.می دانندآن،البرزبهنسبت

د،شتأکیدآنرویگسل هابحثدرهموچین هابحثدرهمکهاهمیتحائزبسیارنکته*
نایدرموجودساخت های.استمنطقهتنشازحاضرعهدوکواترنریرسوباتتأثیرپذیری

موردهمنطقدرحاضرحالدرتکتونیکشدیدفعالیتازحاکیشدهسختچنداننهرسوبات
.استمطالعه

رخساره هایوکواترنریآبرفت هایمطالعهموردمنطقهسنگانواعفراوان ترین*
ایرسکواترنریرسوباتجزبه.استولکانیکیسنگ هایو(آذرآواری)پیروکالستیکی

زءجکهکردبیانمی توانکلیطوربهاما.می باشدکرجسازندبهمربوطمنطقهسنگ های
ترسوبافرسایشاثردرمواردازبسیاریدرکهمی باشندهاتوفمنطقهسنگ هایاصلی
.می دهندتشکیلرامنطقهغالب

فراوانیامامی شوددیدهسنگ هایانواعدرمطالعهموردمنطقهدرچین خوردگی*
واعانازمنطقهدرچیننوعبیشترین.نداردآهنخطریلمسیرنزدیکیدرقابل مالحظه ای

ان ترفراوهاتوفوولکانیکیسنگ هایدرکهمی باشدمایلوجناغیوخوابیدهتاایستاده
جنوب-غربشمالیاغربی-شرقیمحوریخطامتداددارایچین هااغلب.می شوددیده
.می باشندشرقی

الغزراستمؤلفهباتراستیوتراستیانواعازمنطقهگسل هایفراوان ترینکلیطوربه*
به.ددارنقراربعدیرده هایدرنیزلغزراستاومعکوسمؤلفهباچپ گردگسل های.می باشند

دهدیراست گردلغزراستایاومحلیصورتبهنرمالبهمشکوکگسل هایمنطقهدرندرت
یبشهمچنین.هستندشرقیجنوب-غربیشمالوغربی-شرقیرونددارایغالبا  ومی شود
.استغربجنوبوجنوبسمتبهغالبا گسل ها

ردتنهانهاین.کردمشاهدهنمی توانمنطقهشکستگی هایدرخاصیالگویگونههیچ*
کانامعدم)ویژگیاینازنیزمحلیوکوچکمقیاس هایدرحتیاست،چنینمنطقهمقیاس
ترلکنتحتشدتبهآنهافراوانیخصوصبهوشکستگی ها.استبرخوردار(الگوتعیین

می شود،هدیدبزرگبلوک هایباممتدشکستگی هایولکانیکیسنگ هایدر.استلیتولوژی
بههتودکلوبودهریزمقیاسشکستگی هااغلبرسوبیوآذرآواریسنگ هایدرکهدرحالی
جریان هایخطردارد،وجودشکستگیکهمنطقههمهدر.استشدهخردیکنواختصورت
شدگیخوردشدتبهگسلیبرخوردیزون هایویژهبهوگسلهمناطقدراماهست،واریزه
.استمشاهدهقابلوضوحبهسنگ هاشدیدناپایداریومی شوددیده

:پیشنهادات
سیاربپیامحاضرعهدرسوباتبرآنهااثرگذاریویژهبهوآنهافراوانیومنطقهساخت های

ظلحاازشدتبهمنطقهکهاستاینآنوداردمطالعهموردمنطقهدرمهندسینبرایمهمی
کلیبراکهداردوجودفعالیشدتبهگسل هایمناطقازبسیاریدر.استفعالتکتونیک

راتواقعیاینبایدمهندسین.باشدخطرآفرینمی تواندتونل هابرایویژهبهوریلمسیر
یادهکرخودداریزدنتونلازامکانحدتاوبگیرندنظردررامقتضیراهکارهایوپذیرفته

.کننداستفادهروبازتونل هایاز
شدتهباستبخشیدهفراوانیخطرمنطقهشیب هایناپایداریبهکهشکستگی هاالگوی

ازکیی.استکردهسلبرامنطقهکلدرخاصالگویبادرزهدستهارائهامکانوبودهپیچیده
نابراینب.آن هاستخردشدگینحوهوتنشبهمختلفهایلیتولوژیمتفاوتواکنشآندالیل

شکستگی هارویبردقیقبررسی های(متر100ازکمتر)کوچکمقیاس هایدرمی بایستی
ولوژیلیتتفاوتمترمقیاسدرحتیگسل هافعالیتدلیلبهمواردبیشتردر.شودانجام
.می طلبدرابیشتریبسیاردقتومی افزایدمسئلهپیچیدگیبهاینکهداردوجود
ه دلیل در پایان به همه شرکت های مطالعاتی و مجامع علمی و آکادمیکی پیشنهاد می شود ب

رده و ب ا پیچیدگی بسیار زیاد منطقه، مطالعات خود را با انتخاب مقیاس کوچک تر متمرکز ک 
س یار ارزیابی دقیق البرز غرب ی اطالع ات ب. دقت باالیی ساختارهای منطقه را ارزیابی نمایند

ه خوبی در ارائه مکانیسمی جامع برای پراکندگی و الگوی س اختارهای من اطق مربوط ه ارائ 
. می دهد

:منابعفارسي
.صفحه586زمينشناسيايران،انتشاراتسازمانزمينشناسيواکتشافاتمعدنيکشور،.1383.ع.آقانباتي،س-
،شماهدیبمر(منطقهشماليقمم)سازوکارگسلجوانالبرز.1391جعفریسيدهراضيه،,فراهانيبهزاد,محجلمحمد,الياسزادهرامين-
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