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  در منطقه ي ماكو ١تحليلي بر ژئومورفولوژي لغزش ها 
 )ماكو تا دشت بازرگان(

 
 دكتر علي بالدپس

 استاديار جغرافيا طبيعي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند
 
 

 چكيده
 پديده هايي هستند كه در فرآيند تغيير شكل هاي ژئومورفولوژيكي          ٢لغزش ها يا حركات توده اي   

پديده ها نوعي تخريب هستند كه در اثر واكنش بين نيروهاي داخلي و بيروني               اين  . اتفاق مي افتند 
 و فرآيند گسسته اي هستند كه فعاليت آنها به وسيله          )١٦٣: ١٩٨٨ماريويي،  (زمين شكل مي گيرند    

تحت .  عواملي از قبيل بارش هاي شديد، زمين لرزه ها، نيروهاي تكتونيكي  و غيره تشديد مي شوند              
امكان دارد لغزش ها، در اثر فعاليت هاي انساني به وجود آيند، از بين بردن جنگل ها،                شرايط خاصي   

احداث جاده ها، سدها و هر اقدام ديگري كه در سطوح شيب دار  بدون آگاهي از ديناميك محيط                     
 .انجام شود، همه از عوامل ناپايداري دامنه ها و عامل وقوع لغزش به شمار مي روند

 
 . لغزش، سطوح شيب دار، ناپايداري دامنه ها، ماكو :ها  كليد واژه

 
 مقدمه

لغزش ها از جمله   ) روستاي هندور تا دشت بازرگان     (در دامنه هاي منطقه ي ماكو      
پديده هاي بسيار پيچيده و در عين  حال زيانبار به شمار مي آيند كه در اثر وقوع آنها                   

هاي نسبتاً عميقي درسطح دامنه ها     جابه جا شده و زخم     مواد دامنه اي از سطوح شيب دار    
بر جاي مي ماند، وقوع چنين پديده هايي در نزديكي عوارض فرهنگي مانند مناطق                 

 ٣.موجب خسارات مالي و تلفات جاني فراوان مي گردد... مسكوني، جاده ها و

                                                      
1- Landslide 
2- Massmovement 

 . موجب خسارات فراوان گرديد١٣٤٧شت  ارديبه١٩ حادثه لغزش بزرگ در روستاي پره خوديك در -٣
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32 

 
١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

با توجه به شرايط ليتولوژي، هيدرولوژي، توپوگرافي، جهت گيري دامنه ها، ويژگي             
مناطق براي وقوع لغزش ها     فرآيندهاي هوازدگي،منطقه ي ماكو از مستعدترين    سازندها و   

محسوب مي شود، به همين دليل مي توان لغزش هاي متعددي در سرتاسر دامنه هاي              
  .)٨٩: ١٣٨١بالدپس، (شمالي چركين داغ و ارتفاعات بايندر مشاهده نمود 

 
 جايگاه جغرافيايي منطقه ي ماكو در آذربايجان

  و  ٢٥ و َ  ٢٠ طول شرقي و ً    ٤٤ و ْ  ٢١ و َ  ٣٠ن ماكو با مختصات جغرافيايي ً     شهرستا
 عرض شمالي از توابع  استان آذربايجان غربي در شمال غرب ترين نقطه كشور قرار               ٣٩ْ

دامنه هاي شمالي چركين داغ و سبد داغ و دامنه هاي جنوبي بايندر، بستر                   .دارد
، اين شهر با مناظر طبيعي خود از زيبايي         نامناسب براي اين شهرستان به شمار مي آيد      

خاصي برخوردار است ولي ناآرامي و ناپايداري ناشي از حـركات دامنه اي به ويژه                   
 . لغزش ها پديده هاي انساني را در معرض خطر جدي قرار داده است

 

 
 

 جايگاه جغرافيايي منطقه ماكو در آذربايجان) : ١-١(شكل 
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 طرح مسأله  
ورد تحقيق، وجود كوهستان هاي خشن و مرتفع، كه در حال حاضر             در منطقه ي م  

نيز از ديناميك بسيار فعال برخوردار مي باشند، عمده ترين پديده هاي مورفوژنيك است            
كه نقش تخريبي دارند و غالباً با عواقب خطرناك، شهر و روستاها را مورد تهديد قرار                  

راه هاي ارتباطي از كناره هاي دامنه هاي      توسعه روزافزون   . مي دهند، لغزش ها مي باشند  
حساس، كشت در دامنه ها بدون رعايت قوانين اصول كشت در مناطق شيبدار و عدم                
توجه به ثبات و تعادل دامنه ها، سبب شده است كه دامنه ها به شدت ناپايدار شوند لذا                 

امنه ها ضروري است به شناخت و بررسي دقيق آنها پرداخته شود و نسبت به مميزي د               
 .از نظر درجه ثبات و پايداري جهت مكان گزيني انسان ها اقدام جدي به عمل آيد

 
 هاي تحقيق فرضيه

 :با توجه به موضوع پژوهش فرضيه هاي زير ارايه مي گردد 
 ـ آيا پيدايش لغزش ها در منطقه تحت شرايط يكساني پديد آمده اند يا علل و                      الف

 بوده است؟        عوامل وقوع آنها متفاوت 
   آيا مورفوژنز لغزش ها بيشتر ناشي از عوامل طبيعي بوده است يا عوامل انساني نيز                - ب

        در مورفوژنز آنها نقش داشته اند؟
   لغزش هاي منطقه از نظر ابعاد و شكل عمدتاً از چه نوع هستند و شرايط مكاني                   -  ج

  است؟       مطلوب براي وقوع لغزش ها كدام موارد بوده
  خشونت ناهمواري در نحوه و نوع وقوع لغزش ها مؤثرند و ارتباط معني داري بين                -  د

 .       آنها وجود دارد
 

 روش تحقيق
با عنايت به اين كه الزمه ي برخورد اصولي و منطقي با حوادث و رخدادهاي طبيعي               

ست؛ براي اين   به ويژه لغزش ها، شناسايي دقيق علل و عوامل مؤثر در وقوع لغزش ها ا              
اين تحقيق با استفاده    . كار مطالعات و كار ميداني اساس اين پژوهش را تشكيل مي دهد          

از داده هاي ضروري و اندازه گيري آنها در پيمايش هاي ميداني و بهره گيري از عكس هاي 
 .هوايي و نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي انجام گرفته است

 
 مشخصات يك زمين لغزش 

زش داراي مشخصات ژئومورفولوژيكي يا زمين ريخت شناسي ويژه اي است كه      يك لغ 
اين مشخصات  . در بازديدهاي ميداني و يا بر روي عكس هاي هوايي قابل مشاهده است            

  ...ها درتحليلي بر ژئومورفولوژي لغزش
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

شكل  (٦ و پاشنه٥ پهلوها٤ بدنه ي اصلي،  ٣،)رأس( سر ٢،)افراز( پرتگاه   ١عبارت است از تاج،   
انجام شده قابل رؤيت باشد و يا اين كه در زير            ؛ كه امكان دارد تماماً در رانش          )١-٢

 .)١٦٦: ١٩٩٣قبادي، (پوشش گياهي پنهان مانده باشد 
 

 
 نمايش يك زمين لغزش با مشخصات كامل) : ١-٢(شكل 

 
 بررسي ويژگي هاي لغزش هاي منطقه ي مورد مطالعه و طبقه بندي آنها

اما . ها تشابهاتي داشته باشد   تواند از نظر بعضي ويژگي ها باساير لغزش        هر لغزشي مي  
بسا دو پديده در كنار يكديگر اتفاق افتاده          چه. از بسياري جهات كامالً متفاوت هستند     
لغزش هاي . )٩٠: ١٣٨١بالدپس،  (داشته باشند    باشند ولي از جهات مختلف باهم فرق       

 به طوري كه شكل و وسعت لغزش ها و مكان        . منطقه نيز از اين قاعده مستثني نيستند      
به همين  دليل ارايه ي    . لغزش ها و فرآيندهاي به وجود آورنده ي آنها كامالً متفاوت است        

نيست اما باطبقه بندي مي توان تصويري      كليه ي مشخصات لغزش هاي منطقه امكان پذير    
 .روشن تر از آنها ارايه نمود

 درك  بندي لغزش ها براي شناسايي دقيق و       با عنايت به موارد باال و اهميت طبقه         
علل و عوامل دخيل دروقوع لغزش ها سعي مي شودابتدا  لغزش ها ازنظر ابعاد طبقه بندي             
شوند، سپس علل وقـوع لغزش هاي منطقه، كه مهمترين هدف اصلي اين تحقيق است،             
                                                      
1- Crown 
2- Scarp 
3- Head 
4- Body 
5- Flanks 
6- Toe 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
35  

لغزش هاي منطقه ي مورد مطالعه بر اساس مكان و شكل وقوع          . مورد بررسي قرار گيرند   
 . گرددبه دو دسته تقسيم بندي مي 

  لغزش هاي دامنه اي-٢  لغزش هاي دره اي؛   -١:    بر اساس مكان تشكيل شامل-الف
  لغزش هاي انتقالي-٢ لغزش هاي چرخشي؛ -١:    بر اساس شكل وقوع لغزش ها -ب

 
 طبقه بندي لغزش هاي منطقه بر اساس مكان تشكيل

 لغزش هاي دره اي
عوامل زيادي وجود . دامنه اي اندك استتعداد اين لغزش ها در مقايسه با لغزش هاي 

دارد كه باعث ايجاد اين لغزش ها مي گردد و شايدمهم ترين آنها ضخامت زياد آبرفت هاي 
. سيالبي است  قديمي و برش پاي ديواره توسط آب هاي سطحي به ويژه در مواقع                

ا آبرفت هاي قديمي كه در مناطق پرشيب منطقه هنوز به ثبات كامل نرسيده اند  ب                   
داخل دره هـا فرو مي ريزند،اين نوع لغزش ها       كمترين تغييرات در شيب به طور ناگهاني به      

در اثر عمل حفر جانبي و زيرين درمحل ماندرشدگي رودخانه ها           در كنار آبراه هاي عميق   
به وقوع مي پيوندد، در حقيقت علل به  وجود آمدن آنها از بين رفتن تكيه گاه مواد                     

 زياد نهشته هاي قديمي است و اين نوع لغزش ها در روي نهشته هاي            دامنه اي و ضخامت  
 اتفاق مي افتد كه به بررسي علل وقوع آنها خواهيم پرداخت              ١)كولوويال ها(كوهرفتي  

 ).١-٣شكل (
 
 

 
 

 پراكندگي لغزش هاي دره اي ) Bشكل و   ) A)   ١-٣(شكل 
 
 
 
 

                                                      
1- Colluvial 

  ...ها درتحليلي بر ژئومورفولوژي لغزش
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 لغزش هاي دامنه اي
 با لغزش هاي دره اي بسيار زياد است و از نظر ابعاد             تعداد اين لغزش ها در مقايسه     

هاي شمالي چركين     ها بزرگ هستند و در منطقه مورد مطالعه در دامنه           گونه لغزش  اين
اين نوع لغزش ها بيشتر در پاي دامنه ها اتفاق افتاده اند و در وقوع             . اند داغ قابل مشاهده  

عوامل عمقي مانند باال بودن حد        آنها فرآيندهاي بيروني نقش ناچيزي دارند ولي            
پالستيسته سازندها، اشباع آنها توسط آب هاي زير قشري و تورم شديد رس ها، نقش                

 ).١-٤شكل(عمده اي داشته اند
 
 

 
 

 پراكندگي و محل وقوع لغزش هاي دامنه اي) Bشكل و ) A)  ١-٤(شكل 
 

 طبقه بندي لغزش هاي منطقه بر اساس شكل وقوع
 لغزش هاي چرخشي

اين لغزش ها اغلب در روي آبرفت هاي قديمي منطقه و بر روي مواد كوهرفتي                   
ضخيم يا سازندهاي سطحي با درصد رس باال و حد پالستيسته ي زياد اتفاق افتاده اند و               
در اغلب موارد حجم عظيمي از آبرفت هاي قديمي را به پاي دامنه ها و دره ها انتقال                   

 ٨خشي منطقه عمق سطح لغزش زياد بوده بيش از          در لغزش چر  ). ١-٥شكل  (داده اند  
متر و محل برش بسيار پرشيب و عميق است لغزش هايي كه در حوالي روستاي                      

و لغزش هايي كه   ) بر روي دامنه اي با درصد رس بـاال       (پره خوديك به وقوع پيوسته اند؛     
ين نوع  از ا ) بر روي آبرفت هاي قديمي   (در نزديكي روستاي محمدكندي رخ داده اند؛        

اين لغزش ها در مقايسه با لغزش هاي سطحي و انتقالي بسيار كم               . لغزش ها هستند 
 . است
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 پراكندگي لغزش هاي چرخشي منطقه)  ١-٥(شكل 
  محل برش)b محل لغزش اوليه       )A       aدر شكل 

 لغزش هاي انتقالي سطحي 
شوند، و   م شيب جابه جا مي   در اين لغزش ها مواد كوهرفتي در سطوح دامنه هاي ك         

وقوع . حركت مواد دامنه اي مختص به اليه ي رسي كم ضخامت در روي دامنه ها است              
لغزش هاي ياد شده عمدتاً داليل دروني داشته و جابه جايي مواد در سطوح دامنه ها                 

)  ١-٦شكل  ( معموالً به خاصيت انبساط و انقباض رس هاي سطحي مربوط مي شود             
 به دليل زياد شدن نم سازندها در بعضي از فصول سال             ).١٠٩: ١٣٧٩ي،  بياتي و خطيب  (

در دوره هاي  . به ويژه دربهار و پاييز، حركت مواد دامنه اي به طور دوره اي صورت مي گيرد          
خشك به خاطر ثبات و پايداري نسبي هيچ گونه حركتي در دامنه ها رخ نمي دهد، ولي               

ودن شرايط براي وقوع اين لغزش ها مي توان در         در دوره هاي مرطوب به  دليل مساعد ب       
جهت اهميت موضوع و نقش آن       به. داغ مشاهده نمود   سرتاسر دامنه هاي شمالي چركين   

 . در تحول مرفولوژي منطقه به بررسي علل وقوع لغزش ها مي پردازيم
 

 
 شكل و نحوه ي وقوع لغزش هاي سطحي) ١-٦(شكل 

 

  ...ها درتحليلي بر ژئومورفولوژي لغزش
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ه ي مورد پژوهشبررسي عوامل وقوع لغزش هاي منطق
عوامل مختلفي مانند، توپوگرافي، زمين شناسي، سازندهاي سطحي، فرآيندهاي             
اقليمي، فرآيندهاي ساختماني، هوازدگي در وقوع لغزش هاي فسيل شده و جوان منطقه 

لذا با توجه به تعدد فاكتورهاي به وجود آورنده            .)٢٢: ١٣٧٩روستايي،  (نقش داشته اند   
 عامل را به  عنوان تنها عامل دخيل در وقوع              با قاطعيت صرفاً يك    لغزش ها نمي توان   

اما شايد بتوان با مطالعه و بررسي موردي            . كليه ي لغزش هاي منطقه معرفي نمود      
لغزش هاي منطقه از ابعاد و جهات مختلف، عواملي را به  عنوان مهم ترين فاكتورها در                

 :ن عوامل عبارتند ازمهم ترين اي. وقوع لغزش هاي منطقه معرفي نمود
 

 هوازدگي روي دامنه ها
چركين داغ، در اثر فرآيندهاي هوازدگي شيميايي يا فيزيكي، بيولوژيكي،           در ارتفاعات   

شده و مواد منفصل از قبيل رگوليت ها،        تخريب) تشكيالت آهكي (سنگي دامنه هاي تخت 
شكافتگي، دماشكافتگي   اند،مواد هوازده ناشي ازيخ    وجود آمده  قطعه سنگ ها و خاك ها به    

پايين دست حركت كرده و درجبهه ي كوهستان كه شرايط           تأثيرشيب دامنه ها به   تحت
 .مساعد انباشت وجود دارد روي هم انباشته مي شوند

در اثر اين فرآيندها تعادل نيروي برشي و نيروي مقاوم به هم خورده و مواد روي دامنه                 
عواملي مانند  . يين دست حركت مي نمايند    در اثر تنش برشي ايجاد شده به طرف پا          

آب هاي زير قشري، فرسايش پاي دامنه توسط سيالب ها و دست كاري دامنه ها توسط              
البته ساختار زمين شناسي    . انسان، وقوع لغزش ها را در اين دامنه ها تشديد مي كند            

ه هاي ليتولوژي و اقليم، عوامل اصلي و مستقل در هوازدگي و فرسايش مواد در دامن                 
منطقه هستند و چون در اين ارتفاعات شيب زمين شناسي و شيب توپوگرافي در يك                

 ).١-٧شكل (جهت مي باشند، لغزش به آساني صورت مي گيرد 
 

 
 

 اي از فرآيندهاي موثر در هوازدگي و لغزش زمين نمودار ساده) : ١-٧(شكل 
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 )درزها و گسل ها(نقش تكتونيك 
لغزه هاي منطقه در نزديكي گسل هاي فعال و           ز زمين با توجه به اين كه بعضي ا       

لغزش هاي روستاي  (غيرفعال به وقوع پيوسته اند به نظر مي رسد كه پراكندگي لغزش ها           
در اين نقاط تصادفي نبوده و لغزش ها به طور مستقيم و          )  باغچه جوق و ارتفاعات بايندر    

 عنايت به اين كه در بيشتر موارد       با. غير مستقيم در اثر عوامل تكتونيكي رخ داده باشند        
لغزش ها معلول فشارهاي نئوتكتونيك هستند، لذا در مناطقي كه پراكندگي خطوط               
گسل بيشتر از ساير نقاط مي باشد، مي توان شاهد تعدد وقوع حركات توده اي به ويژه                 

ت طور مستقيم در وقوع لغزش ها دخال      تكتونيكي هم به   مي توان گفت عوامل  .لغزش ها بود 
بدين شكل كه    . دارند و هم به طور غيرمستقيم باعث ناپايداري دامنه ها مي گردند             

خطواره هاي تكتونيكي مانند گسل ها با نفوذ و هدايت آب هاي سطحي و خروجي آنها               
البته فراموش نشود   . به صورت چشمه هاي كوچك موجبات لغزش ها را فراهم مي سازند        

غزش ها به نوع ليتولوژي، مورفولوژي دامنه ها و شيب        كه تأثير عوامل ياد شده در وقوع ل       
خطوط گسل در هر     . و ضخامت سازندها و بسياري از فاكتورهاي ديگر بستگي دارد            

منطقه درحقيقت خطوط ضعيف محسوب مي شوند و به دليل اين كه احتمال حركت               
نتيجه زمين و يا وقوع زمين لرزه در آينده در طول اين خطوط بسيار باال است و در                     

احتمال حركت شديد توده ي زمين در اين مكان ها زياد است؛ معموالً در پهنه بندي                 
مناطق خطر به ويژه از ديدگاه وقوع رانش زمين اين مناطق با احتمال خطر باال در نظر                 

پراكندگي گسل ها و لغزش ها را در        ) ١-٨(شكل   .)٢٢٣: ١٩٨٧كوته، (گرفته مي شوند 
 .مي دهدمنطقه مورد پژوهش نشان 

 

 
 ي مورد پژوهش  پراكندگي گسل ها و لغزش هاي منطقه) : ١-٨(شكل 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 نقش خطوط گسل ها در هدايت آب هاي زير قشري و وقوع لغزش ها 
داغ به ويژه درمحدوده ي روستاي پره خوديك تا روستاي  در دامنه هاي شمالي چركين

فسيل شده و جوان به وقوع      قلعه جوق و دامنه هاي جنوبي ارتفاعات بايندر لغزش هاي          
 ). ١-٩شكل (پيوسته اند 

شكل ها و گسل هاي پديده آمده در اثر فعاليت ها و فشارهاي نئوتكتونيك به عنوان              
صورت چشمه هاي كوچك طبيعي  آب هاي سطحي و تراوش آنها به  جمع آوري  مكان هاي 

و رس و ماسه سنگ در دامنه هاي مذكور كه عمدتاً  از مارن         ). ١-١٠شكل(عمل مي كنند 
) اليگوميوسن(كه زيرساخت منطقه را تشكيل مي دهند و در روي آنها تشكيالت آهكي             

ها و نفوذ از     آب هاي حاصل از ذوب برف و بارندگي      . كه هوازده شده اند قرار گرفته است     
خطوط گسل ها و شكاف هاي ايجاد شده، مواد دامنه اي را اشباع نموده و با خيس شدن                

كاهش مي يابد و با نفوذ آب و اشباع         ) رس و مارن  (دگي بين زيرساخت ها    مواد، چسبن 
شدن رس ها و تجمع آب هاي نفوذي سطح ايستايي موقت تشكيل شده و در نتيجه                  

اين امر باعث كاهش اصطكاك داخلي و مقاومت برشي           . فشار منفذي افزايش مي يابد   
ي به  طرف پايين دامنه ها      مي شود و در نهايت مواد دامنه اي در جهت شيب توپوگراف            

تداوم چنين فرآيندي در محل ياد شده در         . )٢٦٣: ١٣٨٠فرد،   قاضي(جابه جا مي گردند   
 . پله درآيد طول زمان باعث شده است كه سطح دامنه هاي مذكور به صورت پله

در منطقه ي مورد مطالعه آبخوان ها در اثر وجود گسل ها و شكاف ها به ويژه در فصل              
چشمه هاي  حاصل از برف ها و بارندگي ها پر مي شوند و به صورت         اثر ذوب آب هاي  بهار در   

لذا مي توان گفت در فصول      . طبيعي از پايين سطح دامنه ها به بيرون تراوش مي كنند          
دامنه ها در بي ثبات ترين شرايط     برف و زمان وقوع بارندگي هاي شديد و طوالني اين         ذوب

آب هاي زيرقشري و سنگيني طبقات       وكوچك در اثر خروج    بزرگ قرار دارند و لغزش هاي   
 ، )لغزش هاي حوالي روستاي باغچه جوق(باال به وقوع مي پيوند 
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 لغزش هاي ديرينه و جوان در ارتفاعات بايندر و باغچه جوق) : ١-٩(شكل 

 )بايندر  ( Aدر شكل  
a ( آهك)اليكوميوسن        (b (     كنگومراي سازندقمc ( لغزش توده اي فسيل شده 

 )باغچه جوق  (Bدر شكل 
   a  ( رسن و مارن)كواتر نر(                 c,b (لغزش هاي جوان 
 

 
خروج آب هاي زير قشري از درزها و شكاف هاي ايجاد شده در دامنه هايي كه لغزش ) : ١-١٠(شكل 

 ) متر١٩٠٠ارتفاع (اند  ديرينه دوباره فعال شده
              a  (                      محل زخمهb (چشمه و خروج آب هاي زير زميني 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 وقوع لغزش هاي ناشي از برش پاي ديواره دره توسط رودخانه ها
بسياري از لغزش هاي منطقه در كناره پرشيب دره ها رخ داده اند و جزو لغزش هاي               

راس هاي قديمي و جوان دامنه هاي شمالي و جنوبي دره ي قره سو كه از ت. دره اي هستند
تشكيل يافته اند و از آبرفت هايي كه هنوز سست و نامقاوم مي باشند، شيب زياد دامنه ها              
و برش پايه ي ديواره ي دره توسط سيالب ها، باعث ايجاد لغزش هاي دره اي متعددي                

لغزش هاي بزرگ و كوچك متعددي كه در سرتاسر منطقه در كناره دره ها در   .شده است 
چنين فرآيندي رخ داده اند جزو لغزش هاي فعال و جوان هستند كه عالوه بر نقش                اثر  

. سيالب ها، در به وجود آمدن آنها، تأثيرات نيروهاي نئوتكتونيك را نبايد ناديده گرفت             
 .لغزش ديرينه دره اي را در دره ي آواجيق نشان مي دهد)  ١-١١(شكل 
 

 
 

 مقطع تهيه شده از لغزش دره اي) B  ر دره آواجيقوقوع لغزش دره اي د) A) : ١-١١(شكل 
  )اوليگوميوسن( آهك-٣  لغزش ديرينه           -٢ )رودخانه اي( آبرفت جديد -١
  محل مورد نظر-٦ سنگ آذرين            -٥ كنگلو مراي نيمه ي متراكم             -٤

 
 
 

  لغزش ديرينه-٢   آبرفت جديد-١
)سازند قم( كنگلومرا -٤)      سازند قم( آهك -٣
 )بازلت( آذرين -٥
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 بررسي علل وقوع لغزش هاي سطحي و انتقالي در منطقه
از لغزش هاي نسبتاً بزرگ و چرخشي، لغزش هاي ديگري نيز در ارتفاعات                 غير  

 چركين داغ و ساير ارتفاعات منطقه رخ مي دهد كه نسبت به لغزش هاي ياد شده از                   
 لغزش هاي سطحي در   . نظر ابعاد، كوچك ولي از گسترش بيشتري برخوردار هستند           

پايين دست دامنه انتقال مي دهند  كندي و خيلي آهسته مواد دامنه اي را به طول سال به
و يكي از علل تغيير چهره ي دامنه ها و نهايتاً تحول مورفولوژي دامنه ها محسوب                    

نتيجه ي كارهاي ميداني و نتايج كارهاي آزمايشگاهي در رابطه با حد اتربرگ             . مي شوند
كه از  و نوع فورماسيون ها نشان مي دهد كه بيشترين لغزش هاي سطحي در دامنه هايي             

مواد نامقاوم و سست مانند رس و مارن تشكيل شده اند،وجود دارند و آنها بيشتر از ساير 
. )٢٤٧: ١٣٧٣رجايي،() خوديك روستاي پره (دامنه ها لغزش هاي سطحي را تجربه كرده اند     

در حقيقت وجود رس ها و جذب آب و در نهايت تورم رس ها باعث افزايش حالت                     
. شده است و در نتيجه لغزش هاي سطحي اتفاق افتاده است           پالستيكي مواد دامنه اي    

اين لغزش ها در اثر فرآيندهاي هوازدگي باعث افزايش تنش جانبي شده و در اثر اعمال               
نيروهاي ثقلي و شيب توپوگرافي، در سازندها تَرك ايجاد كرده كه زمينه را براي نفوذ                 

گاه مواد   ساط و كاهش تكيه    با ورود آب و ايجاد شرايط انب        . آب فراهم ساخته است    
دامنه اي با توجه به خصوصيات دامنه هاي منطقه لغزش هاي سطحي ايجاد شده اند                

اين پديده ها در فصول مرطوب تشديد مي شوند       . )١٠٤: ١٩٩٨ ٢، كروزير، ١٩٩٦ ١ويزرك،(
و در فصول خشك حالت پايداري پيدا مي كنند در دامنه هايي كه لغزش هاي سطحي                

ه است،  شيب كمتر از دامنه هايي است كه لغزش هاي چرخشي اتفاق                  اتفاق افتاد 
 درجه است بنابر اين نتيجه مي شود كه         ٤٠ الي   ٣٠افتاده اند و معموالً شيب آنها بين        

 :علل وقوع لغزش هاي سطحي در منطقه ي مورد تحقيق مي تواند موارد زير باشد
ئولينت  و مونت موريونيت ها   وجود سازندهاي سطحي؛ مانند رس كه عمدتاً از نوع كا          -١

 .هستند كه با دريافت آب حالت االستيسيته از خود نشان مي دهند
وجود رطوبت؛ به ويژه در دامنه هاي پشت به آفتاب يا رو به شمال كه به وسيله ي                  -٢

 .ذوب يخبرف ها و برفها تأمين مي شود
راي نفوذ  ايجاد ترك هاي انقباضي در سازندهاي سطحي حاوي رس؛ كه زمينه را ب             -٣

 ).١-١٢شكل (آب فراهم مي سازند 
 

                                                      
1- Wieczorek,1996 
2- Crozier,1998 
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١٣٨٣بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 
 
 
 
 
 

 
 نتيجه گيري

در منطقه ي مورد تحقيق لغزش ها از سه نظر اهميت دارند، اول اين كه باعث                    
 حساب    فرآيند ژئومورفيك مهم به       فرسايش و حمل و انباشت مواد مي شوند و يك           

 .مي آيند كه در تغيير شكل سطح زمين نقش عمده اي دارند
 مواد   مترمكعب در كيلومترمربع٢٠٠٠ مناطق ناپايدار امكان دارد هر سال بيش ازدر

حجم موادي كه به وسيله ي لغزش در دامنه هاي          . )٢٥٢: ١٩٨٦كروزير،(جابه جا شوند   
 دشت هاي كشمش تپه و      داغ مشرف به   قره سو و دامنه هاي شمالي چركين     ي   غربي دره 

جابه جايي مواد در به هم       وجه مي باشد و چنين   جوق جابه جا شده است قابل ت       باغچه
 . زدن تعادل مورفوديناميكي دامنه ها كامالً مؤثر هستند

دوم اين كه لغزش ها فاكتور مناسبي براي تغييرات محيطي هستند، زيرا به عنوان               
يك فرآيند ژئومورفيك در كوتاه مدت تعادل سيستم هاي طبيعي را به هم مي زنند، لذا              

 . ه ها دايماً در حال تغيير و تحول استسيماي دامن
سومين اهميت اين پديده خطرهاي طبيعي بزرگي است كه به وجود مي آورند،                 
مانند تخريب روستاها، شهرها، جاده ها، زمين هاي كشاورزي و سدها؛ كه با آگاهي و                 
شناخت دقيق از ديناميك به وجودآورنده لغزش ها، مي توان راهكارهاي مناسب براي              

 . يدارسازي و كنترل آن به عمل آوردپا
 

 سطحيكروكي و برش عرضي لغزش ) ١-١٢(شكل 
a (     مسير جريان آب زير قشريb (چاله هاي كوچك در اثر جابه جايي مواد ايجاد شده 
c (ترك هاي انقباضي 
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