
 
 

  

  1383زمستان ، 50 شمارۀ -های جغرافیایی پژوهش
  1-17 صص

  
  ه میّو ارۀمناطق کوهستانی غرب دریاچ در ها نهعوامل ناپایداری دام

 
   دانشگاه رازی کرمانشاه ، استادیارگروه جغرافیا–اری دکترایرج جبّ

  24/10/80: پذیرش مقاله

  چکیده

ریـزش وواژگـونی،    . دی اسـت    ای متعدّ  های دامنه  پایداریه درمعرض نا   اورمیّ ۀنوارکوهستانی موجوددرغرب دریاچ  
هـا   ای درایـن ناپایـداری   هب هریک سـهم ویـژ   های مرکّ  های چرخشی ولغزش   ،گل روانی، لغزش  خاک روانی  بهمن مواد، 

ت دّهای چرخشی ازنظر فراوانی، ش  ولی لغزش؛کنند اشغال می بیشترین مساحت را ها واژگونی ها و ریزش. برعهده دارند
ش وواژگـونی بیـشتر     حرکـات ازنـوع ریـز     . ت باالیی برخوردارهستند  یّ اهمّ ۀهای تحمیلی ازدرج   میزان خسارت  وع و وق

بنـدی   متر که دارای الیه   سه   اقل حدّ ی به ضخامت  یا کنگلومرا  زیر انحالل یافته و    که  یا آهک از     دهد ای رخ می   یحدرنوا
نیز نابودی پوشش    بهمن مواد  روانی و  در وقوع  گل   رچند که   ه.  باشد سطوح پایین تخریب پیدا نموده      از ،تدریجی است 

رغم علی. توان نسبت داد   می های دور   این تخریب را به گذشته     ،درمورد بهمن مواد  اقل  حدّ ولی   ؛کند  می ءگیاهی نقش ایفا  
ن درکاهش   نقش انسا  ،ها های چرخشی وخاک روانی     دروقوع لغزش  ،ای یادشده بیان گردید    دالیلی که برای حرکات دامنه    

هـا   بـارش  ، شیب زمین و   های سطحی  میزان نفوذپذیری نهشته   ع و که نو  نآ عالوه بر  .تر است پذیری آشکار   لغزش ۀآستان
های انسانی ازجملـه ایجـاد       تالیّرود، فعّ  شمار می بها   های چرخشی وخاک روانی    گر اصلی پراکندگی وقوع لغزش     توجیه
مقیـاس   هـای انتقـال آب، در      عبور  لوله   و روی این مواد   زرع  بر   کشت و  ا،سازه و ساخت و   ها هجادّ های آبیاری،  کانال

  .قبال این حرکات به میزان زیادی تقلیل دهد در  زمین راتحریک پذیری موادّتا وسیعی توانسته است 
  .ها  ناپایداری دامنه،2 زمین لغزه،1ه، زمین ریخت شناسیاورمیّ: واژگان کلیدی

  
  مه  مقدّ

هـای ارتبـاطی     ، راه ارع کـشاورزی  ، مـز  روسـتایی  ه به منازل مسکونی شـهری و       اورمیّ ۀای غرب دریاچ   امنههای د  ناپایداری
منــابع خــاک   بــر هــای جبــران ناپــذیری را   ت خــسارتطــوالنی مــدّ  در رســاند و هــای زهکــشی آســیب مــی    وسیــستم

                                                                                                                                                                                            
 

1- Geomorphology 
2- Landslide 



 

ه   بروشـک  و 1370اری    جبّ( ها ه این زمین لغز   ۀدربارصورت گرفته   که بعضی تحقیقات     این باوجود. سازد می منطقه وارد 
هـایی کـه      پژوهش  از همچنین بعضی  و شود یادآور می  را ضرورت کنترل آنها   ای و   وجود بعضی حرکات دامنه    )1377
 ، 1982  2مانـسل  و  زروبا ، 1992  1 الکساندر ، 1950ترزاقی    (مناطق مختلف جهان     در ها  علل وقوع زمین لغزه    ۀدرزمین
 ، 1373 بهبهانی     ،1373م    ئسی ومنتظرالقا حافظی مقدّ ( وایران   )1988  5 هاچینسون ، 1985  4نندس برا ، 1982  3کروزیر

های   لغزش ولی پراکندگی انواع  ؛تعمیم یابد  تواند برای این منطقه نیز      می ، انجام شده است   )1373حق شناس ودیگران    
 تـا  شد این مقاله سعی خواهد  در.باشد بهام می اۀهمچنان دربوت  وقوع آنها  بر ر مؤثّ این منطقه وعوامل خاصّ    مختلف در 

  .موضوع یادشده بررسی وتحلیل شود 
درتحقیق میدانی که به منظـور تعیـین        . تحقیق میدانی وکارگاهی بکارگرفته شده است      ۀانجام این پژوهش دوشیو    در
ایـن   ، تکـرار  وقـوع آنهـا    محـلّ  و هـا  مراجعه به زمین وتعیـین نـوع لغـزش         ،ها انجام شده   ت وقوع لغزش  علّ نوع و  محل،
برداری  ی ویژگی زمین لغزه، نقشه    ت وحتّ موقعیّ تغییر اع از  سال جهت اطلّ   یازدهت  های مختلف به مدّ    زمان ها در  مراجعه

سـطح لغـزش     و ها سطح دامنه  گیری میزان نفوذپذیری موادّ    اندازه و ها نقشۀ توپوگرافی بعضی اززمین لغزه     ۀیزمینی وتهّ 
ـ          ازجمله عملیّ  ،فبه شیوۀاستوانۀمضاع  . انجـام یافتـه اسـت      هـا  ت وقـوع لغـزش    ات میدانی بوده که برای روشن شـدن علّ

شناسـی   هـای زمـین ریخـت      زمان جغرافیـایی ارتـش وترسـیم نقـشه         سـا  1 : 55000های هوایی به مقیـاس       بررسی عکس 
  . های کارگاهی دراین راستا بوده است  تالیّنیزازجمله فعّ

  
  حقیق ت موردۀت منطقموقعیّ

ازشمال بـه    این رودها . کند دریافت می  های پنج رود را    ه واقع درشمالغرب ایران ازسمت غرب آب       اورمیّ ۀیاچدر
غیراززوالچـای کـه   . نـدوزچای  زوال چای ، نـازلو چـای ، روضـه چـای ، شـهرچای  وبارا     : ترتیب عبارتند ازه  جنوب ب 
 دهـد   این تحقیـق راتـشکیل مـی       ۀمطالع  مورد ۀطق دیگر، من  ۀهایی ازچهارحوض  بخش ،شود دریاچه می  غرب وارد لازشما

 پــشت ســر توپــوگرافی را  چهارواحــد-  ازسرچــشمه تامــصب -د ایــن چهاررودخانــه درمــسیرخو). 1ۀشــمارشــکل (
 .ه، دشت میانکوهی ، کوهستان شرقی ودشت اورمیّکوهستان مرتفع غربی:که عبارتندازگذارند می

 نـاهمواری   ،برافراشـته  برابرسایرنقاط منطقه قد    جنوبی در  –ط یک گسل سراسری شمالی      غربی که توسّ   کوهستان
ت شـرایط   ایـن وضـعیّ   . انـد  نمـوده  ایجـاد  هـای تنـد را     دیواره های عمیق با   هدرآن  درّ   که رودها  سازد مرتفعی راظاهرمی 

                                                                                                                                                                                
 

1- Alexander 
2- Zaruba and Menchl 
3- Crozier 
4- Brundsen 
5- Hatchinson 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـای   مخـروط افکنـه    بـه شـرق و     شـیب رو   هـای کـم    دامنـه  در  مگر ،سازد م مردم فراهم می   ئبرای اسکان دا   نامطلوبی را 
 و هـا  زرع دربعـضی قـسمت     خـاک مناسـب بـرای کـشت و          وجـود  . اسـت  پایکوهی که درآن شرایط متفـاوتی نمایـان       

شـرقی   ولـی درکوهـستان    ،خواند می فرا به سوی خود    را تجمعیّ ،های دیگر  بعضی بخش  شیب مرتعی در   های کم  دامنه
 .تری حاکم است  شرایط مطلوب

هـای سـیالبی وسـعت بیـشتری         فراخ شـده و دشـت      بیشتر ها ه درّ .ستان شرقی ناهمواری مالیم است      دربخش کوه 
هـای   بنـابراین دامنـه   .سـت شده ا  متمرکز ها هشیب درّ  های کم  دامنه در ع انسانی زیادی نیز   نتیجه مراکز تجمّ    در واند   یافته

 از و گیرنـد  مـی  های انـسانی قـرار   تالیّفعّ ت تأثیرغربی بیشترتح به شرق کوهستان مرتفع    های رو  دامنه شرقی و  کوهستان
 انـسانی وارد   مراکـز  توانـد بـه تأسیـسات و       های بیـشتری مـی     بنیزآسی اینجا ای در  ت فرایندهای دامنه  الیّفعّ سوی دیگر، 

هـای   ایـن بخـش ازحوضـه      تنهـا  همچنین سـهولت دسترسـی بـه ایـن منطقـه،           و شده اد ی ه به موارد  توجّ  با رواین از .سازد
  ) .1ۀ شمارشکل(ه برای تحقیق برگزیده شد  اورمیّۀ غرب دریاچۀارگانچه

  



 

  ای طبیعی منطقه          ه ویژگی
ۀ میـزان درجـ    و میلـی متـر     700متر تا     میلی 350ط بارندگی از    سّ متو ،زشرق به غرب   ا ارتفاع بدون احتساب تأثیر  

دارای  منطقـه عمومـاً    اینـرو  از. یابـد  تغییـر مـی    گـراد  تی سـان  ۀ درج 8تا احتماالً    گراد  سانتی ۀدرج5/12از   حرارت تقریباً 
 ویژگی معتدل مرطـوب بـه خـود        هوا ناهمواری،آب و  ارتفاعات به دلیل تأثیر    خشک است که در    ت اقلیمی نیمه  یّوضع
تجربـه   ت متفـاوتی را   زایـی نیـز وضـعیّ      شـکل  نظـر  از 2ولئوپولـد )1950 (1بندی پلیتر  این اساس طبق تقسیم    بر و گیرد می
هـوازدگی شـیمیایی      سـاوانی بـا    ۀیـک منطقـ    ها ، درمیان دست حوضه   شرق هوازدگی ضعیف   به نحوی که در    کند؛ می

ـ      گالسـیری بـا    ارتفاعـات یـک ناحیـۀ پـری        در  و ،تخریب یخبندان  ط همراه با  متوسّ  نـشان    را طتخریـب یخبنـدان متوسّ
 شناسی منطقه نیـز    های زمین  ، ویژگی بارش دینامیک محیطی حاصل ازگوناگونی حرارت و      ع  این تنوّ  برابر در. دهد می
  .است ای برخوردار ع قابل مالحظهتنوّ از

شـود؛ ولـی ایـن رسـوبات ازتـوالی       شامل مـی  کامبرین تاکواترنری را  ررسوبات پ  شناسی منطقه از   تشکیالت زمین 
رین تـشکیالت   تـ  قـدیمی  ،طـرف دیگـر    از). 1376شناسی کـشور     سازمان زمین (می برخوردار نیستند    چینه شناختی منظّ  

تـشکیل   شـرقی را     کوهـستان  ۀائوسن برونزدهای ناحیـ    تر از   درحالی که رسوبات جوان    ،یافته غربی برونزد   درکوهستان
  .های متفاوتی دارند ناهمواری موازی ویژگی دو شناختی نیز نظرسنگ شناسی، از ه به زمان زمینبدون توجّ. دهند می

هــای آذریــن ماننــد گرانیــت   ، ســنگی نظیــر فیلیــت، اســلیتهــای دگرگــون ســنگ غربــی عمــدتاً از انکوهــست
شـرقی   کـه کوهـستان   شود؛ درحالی تشکیل می  ماسه سنگ وکنگلومرا ،های رسوبی مانندآهک   وگرانودیوریت وسنگ 

هـای مختلـف     هدور ایـن تـشکیالت در    .  یافتـه اسـت    ، مارن وآهک تـشکیل    های کنگلومرا، ماسه سنگ    سنگ از عمدتاً
  .اند  زایی قرارگرفته خشکی ف کوهزایی وتحت تأثیرحرکات مختل

 دیگری که عمـود    دهای متعدّ  جنوبی کوهستان غربی را باالرانده وگسل       –   یک گسل سراسری باامتدادشمالی     
بـه    تنهـا  شـرقی  هـای سـنگی کوهـستان      که الیـه   حالی  در ؛قطعه نموده است   قطعه این بخش را   ،باشند برگسل یادشده می  

هـا بـه کـوه       این گسل . بیش اثرگذاشته است   درآن کم و   غربی نیز   –های شرقی    ده و گسل  سمت شمالشرقی متمایل ش   
  . بخشیده است کانیه حالت پلسنگ سفید واقع درجنوبغرب اورمیّ

بـه    موارد اغلب که در شده   عمقی پوشیده    های کم  خاک از ویژه ارتفاعات باال  ه  های این منطقه ب    بیشترسطح دامنه 
پوشـش  . گـردد  نیزمحروم مـی  که قابل استفاده نیست      ها این خاک  وجود ی از حتّ ،پرتگاهی  و ت توپوگرافی پرشیب  علّ

افـزایش   هـا ضـخامت خـاک معمـوالً        به سمت پـایین دسـت ایـن دامنـه         . استمرتعی   ها معموالً  گیاهی روی این خاک   
 ویـژه در  ه  ب ها هر داخل درّ  ها د  این نهشته . دهد های سطحی ضخیمی می    جای خود را به نهشته     بعضی موارد  در و یابد می

هـای   هـا ویژگـی تـراس      همدخل درّ  ه یا در  ولی در دشت اورمیّ    ؛استای را دارا      شهرچای ویژگی رسوبات دامنه    ۀحوض
اغلب سـاخت  . یابد کشت دیم اختصاص می هابه مرتع یا روی این نهشته. گیرد به خود می ای را  یا دریاچه  ای و  رودخانه

  .  صورت گرفته است روی این مواد بر سازی نیز هدّسازهای انسان ازقبیل جا و
  

                                                                                                                                                                                
 

1- Peliter 
2- Leopold 



  

  ای توزیع فضایی انواع حرکات دامنه
. )1 ۀ شـمار  وجـدول 1 ۀ شـمار ۀنقـش (تـوان مـشاهده کـرد     می ای را دامنه ده حرکات متعدّ اورمیّۀغرب دریاچ در

حرکات   انجام یافته است، )1988( وهاچینسون   )1985(بندی برانسدن    ین حرکات که عمدتاً براساس تقسیم     بندی ا  طبقه
. گیـرد  میبررد اب ر های مرکّ  لغزش و 5 گل روانی  ،4 ، خاک روانی   3 لغزش چرخشی  ، 2 بهمن مواد  ،1واژگونی ریزشی و 

هـای   قلمرو لغـزش   ترین حرکات در   بّ ولی مخر  ؛واژگونی است  ای از آن حرکات ریزشی و      ترین حرکات دامنه   وسیع
منطقه مشاهده شـده     در ای دیگری ازجمله خاک روانی نیز      کات دامنه  که حر  ه داشت باید توجّ . گیرد میچرخشی قرار   

ـ    شـکل لغـزش    ،هـای چرخـشی    لغـزش  یا های چرخشی تبدیل شده و     زمان به لغزش   است که به مرور    ب رابـه  هـای مرکّ
  .اند  خودگرفته

 هـای باالدسـت     خـش این پدیـده درب   . پیوندد وقوع می بهای سنگی ارتفاعات     روی دامنه  ها بر  واژگونی ها و  ریزش
 شـرقی ایـن تخریـب شـدید نیـست و            ولـی درکوهـستان    ،آورد بوجود می  های زیادی را   غربی واریزه  های کوهستان  هدرّ

معـرض   کـه در   دارد ایـن بخـش چهـار ناحیـه وجـود          در. ستپراکنده شده ا   درپای کوهستان  های حاصل ازآن   واریزه
 ۀ شـمار شـکل ( ه کیلومتری شـهراورمیّ چهار به آبادی بندواقع دردامنه های مشرف: ستا ها واژگونی عمدتاً و ها ریزش

 یعنـی ( های شرقی ایـن نـاهمواری ایجادشـده اسـت     هایی که دریال ه درّۀغربی کوه سفیدیا دامن های شمالی و  دامنه،)2
ه دامنه های شمالی و شـرقی مـشرف بـ    یعنی(های جنوبی سیرداغی   دامنه ،)های سیروشملکان  های شمالی آبادی   بخش

 رخ  ای آن نـواحی   در یا ها این پدیده ). 1 ۀ شمار شکل( کوه شندرداغ  های شمالی  باالخره دامنه   و )آبادی ساعتلوی کوه  
جاهـایی   یا در و ،بیرون آورده ا سره نبین مار  متری ازپنجاه تادو ضخامت  اگنگلومراهای ب  ها یا  دهدکه ماسه سنگ   می

 روی قـشر   بـر  شـد  ذکـر  بـاال  های دیگری کـه در     باوجوداین، پدیده . اشند ب هااززیرانحالل یافته  افتدکه آهک  اتفاق می 
  . اند   بوقوع پیوسته،نرم و منفصل روی دامنه موادّ خاک یا نازکی از

 کلیـساکندی  در    ،، دوله پـسان   )6 ۀ شمار شکل( ، پیرهادی )5و4 ۀ شمار شکل( ، احمدرسول های ارشلو، بند   لغزش
 ۀمــزاری درحوضــ شــیخ و  نازلوچــایۀدرحوضــ )7 ۀ شــمارشــکل( ازلونــ –روضــه  مــرز  و شــهرچای، کانــسبیۀحوضــ

قبیـل   از که حرکـات دیگـر     حالی ؛ در ستترین حرکاتی هستندکه به صورت چرخشی روی داده ا         باراندوزچای ازمهم 
 شـهرچای حالـت     ۀحوضـ  پـسان در   دوله  نازلوچای و  ۀحوض در سرو ، مرز نازلوچای روضه چای و   مرز روانی در  خاک

مناطق مسکونی خـسارت     ها و  ها، مزارع، آبراهه   هبه جادّ  عموماً ها درهرصورت این دوگروه ازحرکت    .دچرخشی ندارن 
دهد کـه حرکـات      جابجا شده نشان می    حجم نسبی موادّ    و )1 ۀ شمار جدول(فراوانی وقوع آنها     ت در دقّ. کنند می وارد

 هـا  ق به رودخانـه   معلّ تحویل بار  نظر  بلکه از  ،این منطقه نه تنها ازنظر میزان خسارت       خاک روانی در   لغزشی چرخشی و  
    لغـزش     نیـز  ،گل روانـی  و    )8 ۀ شمار شکل(بهمن مواد   هرچند حرکاتی نظیر   ،بوده خوردار ت بر یّ اهمّ ۀباالترین درج  از
  

                                                                                                                                                                                
 

1- Fall and Topple 
2- Debris Avalanch 
3- Slump 
4- Earthflow 
5- Mudflow 



 

  ه اورمیّۀای غرب دریاچ صات انواع حرکات دامنه مشخّ– 1جدول 
نوع    وقوعمحلّ

  حرکت
نام 
  حرکت

  ت نسبیموقعیّ  ت ریاضیموقعیّ  رودۀ حوض

  شیب
  دابعا  مواد  )درجه(

واژگــــــونی 
ــه ــای  دامنـ هـ

 غربـــی کـــوه
   گروه سر

  

  Nَ31ْ  37  شهرچای
E  1ْ 45 – 59ْ 44  ماسه سنگ   عمود  شمال آبادی بند

  وکنگلومرا
 کنگلومراوماسـه سـنگی نظـم       ۀتقریباًشش الی 
 هم زده است که ازمیـان    رها راب  عمومی شیب 

  . برونزدگی دو الیه مشخص می باشدآنها

واژگــــــونی 
وریـــــــزش 

ــه ــای  دامنـ هـ
  سیرداغی

  Nَ29ْ 37 –َ 27ْ 37  شهرچای
E 1َْ45 – َ59ْ 44  

جنوب آبادی بند،غرب آبادی 
 ۀشمال آبادی شملکان ودرّ، سیرو

  شمال آبادی واقع در
  کلیساکندی

ماســه ســنگ    عمود
  وکنگلومرا

 این دو الیه درسراسر دامنه بـه طـول چنـدین    
  .کیلومترگسترش یافته است 

 ریــــــزش و
ــونی  واژگــــ
  ساعتلوی کوه

  باراندوز چای
N َ 26ْ 37  

E1َْ 45-َ59ْ 44  
های جنوبی کوه بنده دول   دامنه

 سنگ و ماسه  عمود   متری2303وارتفاعات 
  کنگلومرا

  

ــزش  ریــــــ
ــندرداغ  شــــ

  وتپیک
  اینازلوچ

شرقی  های شمالی و  دامنه  
ماسه سنگ    عمود  تپیک شندرداغ و

  کنگلومراوآهک
  

ش
ریز

 
هاوواژگونی
ها 

  

  Nَ  29ْ 37  روضه چای  ریزش دربند
E َ 46ْ 44  

   متریبیستضخامت   آهک  عمود  جنوبغربی روستای دربند

ــن  بهمـــــــ
هوازده موادّ  25  نزدیک آبادی پیرهادی    شهرچای  پیرهادیموادّ

بهمن مواد  های مختلف اغلب تخته سنگی  زهبه اندا مواد  وخاک
  

ــوادّ  ــن م  بهم
ــمالی ۀدرّ  شــ

  کلیساکندی
  شهرچای

Nَ 29ْ  37  
Eَ  01ْ 45 یک مسیلی به طول تقریباً امتداد در مواد  رس  18   کیلومتری شمال آبادی کلیساسه

  ریخته شده اند کیلومتر

ــزش  لغــــــ
  Nَ30ْ  37  شهرچای  چرخشی بند

Eَ 59ْ  44  35  غرب بند      

ــزش  لغــــــ
چرخـــــشی  

  احمدرسول
  شهرچای

Nَ27ْ  37  
Eَ 58ْ   44  متر55*45  32  ولآبادی احمدرس  

ــزش  لغــــــ
چرخشی دوله  

  پسان
  شهرچای

Nَ 28ْ  37  
Eَ  56ْ 44  38  آبادی دوله پسان  

 رسی موادّ
باقطعاتی 
   متر42*48  ازتخته سنگ

ــزش  لغــــــ
چرخـــــشی  

  ارشلو
  Nَ 32ْ 37  شهرچای

Eَ  6ْ  45  
    های شمالی کوه علی ایمان دامنه

رن
ما

  

  

ــزش  لغــــــ
چرخـــــشی  

  پیرهادی
  Nَ 28ْ 37  شهرچای

Eَ 27ْ 49  آبادی پیرهادی  
  

س
ر

  

   متر65*50

ــزش  لغــــــ
چرخـــــشی  

  کلیسا کندی
  Nَ 28ْ 37  شهرچای

Eَ 27ْ 49   کیلومتری شرق کلیساکندییک  
  

س
ر

  

   متر25*19

ــزش  لغــــــ
  چرخشی 
  کا نسبی

  Nَ 45ْ 37  نازلوچای
Eَ 52ْ 44  آبادی کانسبی  

  

وادّ
م

به   د  
ابعا ف
ختل

م
  

  

ــزش  لغــــــ
چرخـــــشی  

  دوبره
  N َ 36ْ 37  نازلوچای

E َ  47ْ 44  
 بین روستاهای دوبره ۀگردن

کیلومتری شمال چهاروپسان در
  موانا

  

موا
    ّ

د سی
ر

  

   متر30*10

ــزش  لغــــــ
چرخشی شیخ  

  مزاری
  N َ26ْ 37  باراندوز  چای

Eَ 1ْ   45  لوم رسی  موادّ  20  آبادی شیخ مزاری
   متر94 * 110  سیلتی

ش چرخشی
لغز

  

ــه   ــرز روض م
  Nَ 34ْ  37  نازلوچای  نازلو

E َ 42ْ 44   رسی موادّ    جنوب مواناکیلومتری سه 
  درابعادوسیع  وماسه ای

  Nَ 27ْ  37  شهرچای  دوله پسان
Eَ 57ْ  44  های غربی کوه منده دول دامنه    

س
ر

  

   متر54 * 5/17

  Nَ 27ْ   37  شهرچای  کای
Eَ  49ْ  44  

 کای ءهای جنوبی دره دامنه
    درجنوب حلفله

س
ر

  

  

خاک روانی
  

  Nَ  43ْ   37  نازلوچای  بهیک
Eَ  39  ْ 44  

های شمالشرقی کوه  دامنه
کیلومتری جنوب  دو بایدوست در

  سرو
  

ن و
مار

 
  شیل

  پراکنده

روانیگل 
  

  Nَ 22  ْ 37  شهرچای  راژان
Eَ  52 ْ  45  شمال آبادی رازان    

س
ر

  

 جپنمترکه ازوسط آن حفره ای به قطر      20*13
  مترازموادتخلیه شده است

زمین لغز
 ۀ

مرکب
  

  Nَ 28ْ   37  شهرچای  حلفله
N َ 49   ْ 44  متری جنوب حلفلهپانصد     

نی
م ش

 لو
س

ر
  

   متر800*60



  

ولی بـه دلیـل      ؛نماید می  مشخص شده است، خسارتبار    )1( ۀ شمار وشکل) 1( ۀ شمار ت آنها درجدول  ب که موقعیّ  مرکّ
  .گیرد می ت قراریّاهمّ تری از ردیف پایین وقوع درکم از نظر فراوانی 

  
  ه اورمیّۀغرب دریاچ درای  وقوع حرکات دامنه در رعوامل مؤثّ

 وقوع ارتباط   شرایط مکانی محلّ   ای تابع عوامل گوناگونی است که با       حرکات دامنه  یک از  هر گروه و  وقوع هر 
 مطالعـه نیـز     مورد ۀدرمنطق. اند هطبیعی تقسیم کرد    این علل رابه دوگروه علل انسانی و       )1982( 1تامسون وتیدمان . دارد  

   هـر  عامـل یـا    یکی ازآن دو   .اند واقع شده  رمؤثّ دوی آن عوامل   هر یکی یا  ،دیدهپ ع   وقو محلّ حسب نوع حرکت و    بر

  
های منطقه،    اصلی ناپایداری دامنه   کجهت تعیین محرّ   ،این اساس  بر. رهستندشده مؤثّ  های یاد  وقوع پدیده  در دو

 بهمـن مـواد    ،گـل روانـی و    یخاک روان  ،های چرخشی  ، لغزش ها واژگونی و ها ریزش: پنج گروه  ای  در   حرکات دامنه 
  .اند  شدهسپس بررسی تقسیم و

   
  ها  واژگونی ا وه علل وقوع  ریزش

یکی مناطقی کـه   پوشش گیاهی لخت شده است؛ خاک و  سطح زمین ازمحلّ دو ًمطالعه معموال مورد منطقۀ در
 رود جاهایی که بخش کـاوِ  در مدوّ زده و هم رب یکنواختی دامنه را   ها سختی نسبی سنگ   یا ها حاصل ازگسل  شیب تند 

                                                                                                                                                                                
 

1- Thomson and Tiedman 



 

اغلب درهمین منـاطق  بیـشترین تعـداد         . فرسایش شده است   نتیجه تشدید  در پسروی دامنه و   موجب فرسایش کناری و   
 .ها  رخ داده است واژگونی ریزش و

 رزیـ  انحـالل از    زیـرین یـا    ۀبودن الیـ   زجمله سست  قطعات سنگی بنا به دالیلی ا      ای است که معموالً    ریزش پدیده 
 ۀانـداز  معمـوالً . کننـد   آزادانـه سـقوط مـی      ،گـاه زیـرین    دادن تکیـه   دست های باالیی به دلیل از     الیه و یابند ایش می فرس

روی  بـر   نازلوچای معمـوالً   ۀحوض این حالت در  . کند ارتباط پیدا می   ، به نوع تراکم درزها    قطعات سنگی سقوط کرده   
 کیلومتری شـمال شهرسـتان       28واقع در  آبادی دربند  در ن مورد ای  بارز ۀنمون. دهد  انحالل رخ می   ۀ به واسط   و ها آهک
 دّمـستع  کنگلومراهـا  و هـا  ماسه سنگ  وباراندوزچای عمدتاً   شهرچای   ۀدرحوض که حالی  در ؛ه قابل مشاهده است   یّاورم

 .شوند میای محسوب  وقوع چنین پدیده

ایـن   تعـداد  .گیرنـد  مـی  قـرار  هـا  نمار و اه سرتناوب با   ه  ب کنگلومراها و ها ماسه سنگ   کرالذّ  اخیر ۀحوض دو در
 1800 و  1550حـدود ارتفاعـات    معمـوالً در  . )2 ء شـماره  شـکل ( باشـد  راساس ارتفاع ناهمواری متفاوت مـی     ب ها تناوب

 و بـاال  اگرچـه در  .دامنـه بیـرون زده اسـت     متـری از بیستتا پنج ماسه سنگ به ضخامت     و کنگلومرا ای از  متری  طبقه  
 ولـی رخـداد     ؛کنـد  های محـدودی مـی     ریزش که اغلب تولید   ها وجود دارد   هایی از ماسه سنگ    ه الیه طبق پایین این دو  

 . سطح ارتفاعی است نیز واژگونی گسترده مربوط به این دو ریزش و

ارتفاعـات شـمالی آبـادی       شـهرچای و   ۀحوضـ  احمدرسـول در   ، شـملکان و    بند ۀمنطق در ها ت الیه بررسی وضعیّ 
بـه سـمت پـایین حالـت ریزدانـه           دهدکـه کنگلومراهـا     بارانـدوزچای نـشان مـی      ۀحوض اری در مز شیخ ساعتلوی کوه و  

ـ  ۀهـای فوقـانی بـه وسـیل        هـای زیـرین بـرخالف بخـش        بخش گیرند؛ به نحوی که در     به خود می   سیمانی را  وکم ش  چکّ
 بارز این نـوع     ۀ نمون .شود یک الیه چندین مرتبه تکرار می      این تغییرات در   بعضی موارد  در. شوند می شناسی خرد  زمین
 .توان یافت  متری شمال آبادی کلیسا می1580اًدر ارتفاع تقریب بندی تدریجی را الیه

نـشان   متـری را  بیـست  کنگلـومرایی بـه ضـخامت تقریبـاً         ۀیـک طبقـ    نزداین بخش، برو   ها در  ت الیه بازبینی وضعیّ 
تـدریج  ه  بـه پـایین بـ      بـاال  از هـا   هریک از این الیه    .شود  متری تشکیل می   5 تا 5/2ای متناوب   ه یهال این طبقه از  . دهد می

ـ  یجادکرده کـه  ابعادآنهـا   اها غارهایی را های پایین این الیه شستشوی زیاد در بخش تخریب و . شوند ترمی ریزدانه ی حتّ
 دیسـنگی متعـدّ    وضه طبقـات  ح این قسمت از   همیشه مانند  این، وجود با .رسد می نیز  متر 5×5×3/0به   بعضی موارد  در

 تخریـب بـه صـورتی کـه در         شستـشو و   جا شـیوۀ   همه همچنین در  و شود دیده نمی  بندی تدریجی باشند،   که دارای الیه  
 .باشندرواژگونی مؤثّ وقوع ریزش و در علل دیگری باید ها بخش سایر رو،درنای از .دهد رخ نمی التوضیح داده شد،با

 بندی تدریجی است در    کنگلومرایی که دارای الیه    ه از یک الی  تنها شده و  تر به هم نزدیک   مواقعی که درزها   در
  ایـن فراینـد،    ۀنتیجـ . شـیارهایی ایجـادکرده اسـت      بین درزهـا عمـل نمـوده و        در معموالً شستشو  ،سطح زمین ظاهرشده  
نزدیکـی روسـتای     در. فوقـانی اسـت    تـر  هـای مقـاوم    برجـسته مانـدن الیـه      زیرین و  مقاوم های کم  پسروی تدریجی الیه  

 مخروطـی شـکل   ۀداری به پایـ   لبه  متر به صورت کاله      یک  ً ی به ضخامت تقریبا   یها ه الیه طرف درّ  دو هر درپیرهادی،  
گـاه زیـرین از سـه جهـت          هایی که این تکیه    در محل ). 3 ۀ شمار شکل( دهد ه می تکیّ،  ارتفاع دارد   متر سه باریکی که تا  

ـ    قـادر  دیگـر  ،گـردد  مـی  تر خیلی باریک  نماید و  پسروی می  نتیجـه   در و گـردد   نمـی  ل وزن سـنگ آزادرویـی     بـه تحمّ
ه بـ  ازآبـادی بنـدتا دولـه پـسان         شـهرچای  ۀهای حوضـ   اغلب دامنه  در ت را این وضعیّ  که هرچند. دهد واژگونی رخ می  



  

 اینجـا  در. شـود  نزدیکـی روسـتای پیرهـادی دیـده مـی          لی در ولی آشکارترین  مدل تحوّ     ؛توان مشاهده کرد   تناوب می 
هـایی   ایجاد  واریزه  ). 3ۀ   شمار شکل(ها است     متری تحت کنترل واژگونی    1500 سطح ارتفاعی تقریباً   در ها ل دامنه تحوّ

  .باشد ل میهای مارنی ورسی پایین دست ازنتایج این تحوّ روی دامنه ب برمکعّ ط یک متربه حجم متوسّ
کـه درآنجـا خـاک     شـود  مـی  بیـشتر بـه جاهـایی ازمنطقـه محـدود     واژگـونی   نوع ریزشـی و  بنابراین، حرکات از 

 ایـن   .گـشته اسـت   سـطح زمـین هویـدا        متـر در  سـه    حـداقل ورگولیت سطحی فرسایش یافته و کنگلومرا بـا ضـخامت           
 ۀعرضـی بافاصـل    جهت طـولی و    دو دارای درزهایی است که در      و بوده بندی تدریجی برخوردار   کنگلومرااز یک الیه  

                                                                                                                       .            اند قرارگرفته همدیگر  متری ازیک تقریباً
  

  های چرخشی  ر در وقوع لغزشعلل مؤثّ
 مـوادّ   بـا    دمخلـوط ایـن مـوا      مـارنی یـا    رسی و  نرم روی موادّ  بر های چرخشی عمدتاً   مطالعه لغزش   مورد ۀدرمنطق

منطقـه گـزارش شـده       در به نـدرت     ها این نوع لغزش    از 1368سال   این درحالی است که تا     دهد و  دانه روی می   درشت
یه جنوب اورمّ  در  ارشلو ۀ، منطق )دوله پسان (دول    منده  ارتفاعات ۀ زمین لغز  ، سال  این در قابل ذکر د  ترین موار  مهم. بود

ـ          یـک از   وقوع هـر  . دبو بند غرب آبادی  در ترین آنها  وسیع و) 1370اری  جبّ( ی مربـوط   ایـن حرکـات بـه عوامـل خاصّ
  .شود می

طـرف ایـن    هـای دو  دامنـه . پیونـدد   رود شهرچای می  ۀ شمالی به درّ    –جهت جنوبی    ای با  هدرّ بند، ادیغرب آب  در
ایـن  . دی قرارگرفتـه اسـت  هـای متعـدّ    شمعـرض لغـز    کیلـومتری در   دو   مسافت تقریباً  های پایین دست تا    ه در بخش  درّ
 بـه ابعـاد   حالت لغزش چرخـشی بـه خودگرفتـه و مـوادّ     ها بعضی بخش  ، در دارند که ظاهری شبیه جریان مواد     ها زشلغ



 

 جهـت مـسیر    موجـب تغییـر    بستر ناهمگونی در  ایجاد با ه رانده و   درجه به سمت بستر درّ     35در شیبی حدود     مختلف را 
اقل حدّ ها دهدکه شکل عمومی این لغزش لف نشان می های مخت  سال  تصاویر ۀبازدیدهای متوالی ومقایس  . گشته اند  رود
. سـازد  رودخانـه منتقـل مـی      به بـستر   را مواد لغزش   ۀتنهاحرکات آرام درپنج   نیافته است و   سال گذشته تغییر   پنج طیّ در

  نـسبت بـه   شـمالی –جهـت جنـوبی    ای کـه بـا    وجـود آبراهـه    بخـش باالدسـت زمـین لغـزه و         یک راه خاکی در    وجود
 اصـلی کـه     ۀولـی وجـود آبراهـ      ؛عوامل اصلی این حرکت باشد     از  شاید ،های غربی جریان دارد     دامنه های میانی  بخش
هی قابل تـوجّ  یرث تأ بر روی دامنهمواد در حرکت مزاری قطعاً  شیخۀهمانند زمین لغز گیرد، می قرار ها  این لغزش  ۀدرپنج
  .گذارد می

 رسـد  کـه بنظـر مـی    دارد لغـزش وجـود    باالی تـاج   درحی نیزمسطّبخش مزاری   شیخ ۀ در زمین لغز   ،این وجود با
وجود یـک منـزل مـسکونی کـه     : است الزم به ذکر .باشد زیرین خود  موادّ ۀغذیعاملی جهت نگهداشت آب وبرف وت     

  .نمود می زیرین وارد موادّ بر نیز مضاعفی را  فشار،داشت سال قبل برروی این سطح  قرار چند
روی سـطح    چـه بـر    و) بره زمین لغزه دو   مانند(پای لغزش    ای چه در   جاده جودو به جای آبراهه،   بعضی موارد  در

 شـیب   ل تـشدید  درحالـت اوّ  . رسـد  می ای بنظر  هحرکات تود  عامل اصلی برای آغاز   ) پسان ولهزمین لغزه د   مانند(لغزش  
 کرشدکه در لغزش اخیرالذّ    رمتذکّ ه باید البتّ .رود ه بشمار می  مدهای ایجاد جاد  اپی نفوذپذیری از  م تشدید حالت دوّ  ودر

هرچنـد کـه شـکل       سـوی دیگـر    از ).1 ۀ شـمار  جـدول (اسـت  ها بیشتر   لغزش ۀیّقنسبت به ب    شیب نیز  ۀزاوی طول شیب و  
تختـه    ولـی وجـود    ؛کنـد  فی مـی  ورت یک لغزش چرخشی سنگی معرّ      لغزش یافته آن را به ص      ۀرأس تود  گسستگی در 

 به نوع   مواداین   احتماالً .ه به چنین مکانیسم آرامی نسبت داده شود         است ک  لغزش بعید  بدنۀ های به هم ریخته در     سنگ
 بـا  شـاهد   دو ۀمقایـس  ایـن حـال،    با .تحریک آن شده است   شده دوباره باعث     جاده یاد  دیگری درگذشته لغزش یافته و    

صورت نگرفتـه   گذرد، روی این زمین لغزه می خاکی که از راه مسیر ی دردهدکه جابجایی مهمّ ساله نشان می  تناوب ده 
 ،اق افتاده فاتّ )که مشاهده صورت گرفته است    ( ده سال    هایی که طیّ   بارش برابر در الذکر فوق بنابراین زمین لغزۀ   .است

داردکـه آسـتانۀ تحریـک پـذیری         هـایی وجـود      درمنطقـه زمـین لغـزه        موضوع، رغم این علی .واکنشی نشان نداده است   
  .ستالعاده پایین ا ق فو ها آنهادربرابربارش

ـ  1368، تقریبـاً درسـال       شمالغربی کوه علی ایمان روی داد      های مارنی دامنه   ارشلوکه برروی موادّ   ۀزمین لغز  ال  فعّ
 پایـدار  1368هـای قبـل از     هـای سـنگین سـال      بـارش  برابـر  های علی ایمـان در     امنهد .به سرعت گسترش یافت    گردید و 

ـ  و هـا  تـرک  و واکنش نشان داد  نیز های خیلی کم     بارش برابر همین سال در    ولی از  ،نمود می  در هـایی را  ی شـکاف حتّ
 درا هـا ر  ایـن شـکاف    عمـق یکـی از  1369سـال    های انجام یافته در    گیری اندازه. وجود آورد بهای مختلف دامنه     بخش

 بـه ایـن سـمت از    شهروندان به گـسترش شـهر   ۀ عالق. )1370اری جبّ(داد   مترنشان می5/2پهنای آن را    و  متر دوحدود  
همـین سـال بـود کـه      در پـای ایـن نـاهمواری کـشانده بـود و      تـا   منـازل مـسکونی را    ،شـده  تاریخ یـاد   چند سال قبل از   

دقیقـاً همزمـان بـا ایـن      ارتفاعـات بـاال صـورت گرفـت و      تـا  ها  بیشترسکونتگاه ۀتوسع برداری پای دامنه به منظور     خاک
ـ  سـاز  سـاخت و   از هـا بعـد    الس این لغزش تا  . ای شروع گردید   حرکات دامنه  برداری نیز  خاک کمتـرین   بـا  و ال بـود  فعّ
خسارت بـه منـازل      ایجاد  زمین لغزه بعد از    ۀ محدود  کلّ 1372ازسال   اینکه تقریباً  کرد؛ تا  شروع به حرکت می    ها بارش

 تی دوبـاره مـدّ  فوقـانی آن پـس از   های رسد که بخش می ید بنظربع .برداری گردید خاک داً مجدّ،مسکونی پایین دست 



  

 رثّأمتـ  د،انـ  ی راکـه آن رابـه مبـارزه دعـوت کـرده           زیـاد  افراد قبل تعداد  از حجم بیشتر  سرعت و  با این بار  ال نشود و  فعّ
  .نسازد

 یهـا  لغـزش . دهـد  نـشان مـی     افـزایش چـشمگیری را     م،حجـ  و نظرتعـداد  هـای منطقـه از     غـزش ر ل سال اخی   چند طیّ  
، هـای احمدرسـول، پیرهـادی، دوبـره، کلیـساکندی          لغـزش   و  سـال قبـل    پـانزده   تـا  دهمزاری وکانسبی احتماالً بین      شیخ

 کیلـومتری   5/6 هـا در    این لغزش  ۀنمون. اند بوقوع پیوسته   اخیر ۀده دو طیّ هایی هستندکه عمدتاً   جمله لغزش  کانسبی از 
ده تختـه سـنگ پوشـی    م بـا أرسی تو موادّاین بخش، دامنه از در. ه استرسول روی داد  ه درآبادی احمد  جنوبغربی اورمیّ 

 لـیکن ایـن    ؛)4 ۀشـمار شـکل   (ای قرارگرفتـه اسـت       همشمول برش جـادّ    مترچهار  به ارتفاع تقریباً   موادّپای این   . شود می
زمینـی   بوقوع پیوست و   1372اردیبهشت سال    ولی لغزش در   ،این دامنه تحمیل شده بود     مواد ها قبل بر   سال ت از وضعیّ

شـناختی ایـن     هـای زمـین ریخـت      ویژگی.  به سمت شمالشرق راند    درجه 32شیبی حدود  در ع را رمربّت م 450به مساحت   
یـک   زمـان وقـوع ایـن لغـزش بـا         . )5ۀ شـمار  شکل(دهد   صورت یک زمین لغزش چرخشی نشان می      به   حرکات آن را  

 تحقیقـات میـدانی نـشان       ،ایـن  وجـود  بـا .  سـاعت منطبـق اسـت      24عـرض    در متـر   میلـی  3/71کم سابقه حـدود      رگبار
 جهـت مـصارف کـشاورزی       قـسمت بـاالی تـاج لغـزش        از  نهر باریکی است کـه دقیقـاً       ،غزشدهدکه عامل اصلی ل    می

 ت مـضاعفی بـرای نفـوذ      علّ شاید ءمجرا نمودن مسیر  مسدود این قسمت و   های خاک در   کیسه وجود. عبورکرده است 
 لغـزش در   جـاور هـای م   دامنـه  در مـواد  نفوذپذیری این    ،های صحرایی  گیری طبق اندازه . باشد موادحرکت این    و بیشتر
سـرعت کـاهش    ه  بـه سـمت عمـق بـ        و رسد  می Cm/hr 4/20 به   سطح لغزش  که این رقم در   است   Cm/hr 2/10حدود
ایـن تخفیـف میـزان    . رسد  میCm/hr 5/1 متری به 3عمق  در  وCm/hr 18/3 متری 5/1عمق  ؛ به نحوی که در    یابد می

 مـواد لغـزش    ط سـطح دامنـه و     های مستقیم توسّ   ارش ب و ءمجرا از نفوذپذیری به سمت پایین گویای دریافت آب بیشتر       
  . استزیرین روی بخش غیرقابل نفوذ

ـ فعّ برابـر  ای در  دامنه موادّترین واکنش سریع     این، واضح  وجود با   نزدیـک روسـتای پیرهـادی       هـای انـسانی در     تالیّ
 تـا  شـود  ت تخریـب مـی    ا به شـدّ   ه امنهاین محل د   در. روستای احمدرسول قابل مشاهده است    ک کیلومتری    ی در تقریباً
بـه  ) 6 ۀ شـمار شـکل (شـده اسـت     آغـاز 1375ازسـال   ات اجرایـی آن تقریبـاً    ی که عملیّ  ه به دلیل ساخت سدّ    جادّ مسیر

هـای    لغـزش  ،نمایـد  خـورد مـی   ر  رسـی بـ    کـامالً  موادّ ه با جادّ نتیجه، دراین محل که مسیر     در. منتقل شود  ارتفاعات باال 
نظـر  بچنـین   .  شـده اسـت    وسـعت آن افـزوده     بر 1376سال   از  جدیدآغاز و  ۀبریدگی جاد  اهمزمان ب  دقیقاً چرخشی نیز 

  .مشکل آفرین باشد  نیز حال ساخت  در ی برای باررسوب سدّرسدکه این ناحیه درآینده حتّ می
 ،اسـت اه های انـسانی همـر   تالیّفعّ یکی از ااقل  بحدّهای چرخشی منطقۀ مورد مطالعه  با توجّه به این که اغلب لغزش   

ـ    ؛ کنـد  ءشده نقش اساسی ایفا    های یاد  وقوع لغزش  ت در الیّکه این فعّ   رسد نظر می ب  ثیرگـذاری أشـرایط ت   ی در  ولـی حتّ
 تشکیل موادّنوع   دهد که عمدتاً   نشان می  ها تفاوت آشکاری را    حجم لغزش  محیط، سرعت حرکت و    یکسان انسان در  

  .یابد نیزتغییر می ها  تحت این شرایط نوع لغزشچنانچه ،گذارد یه ماین گوناگونی صحّ بر موادویژه بافت  و بدهنده
  
  
  



 

  
  

  
  



  

  ها                     ک وقوع خاک روانی عوامل محرّ-3 
ـ    ریزدانـه و   موادّاندازه حجم    که هر  دهد مطالعه نشان می    مورد ۀمنطق مشاهدات در  ای  ی منافـذبین دانـه    حجـم کلّ

 ۀچهـار منطقـ    در ایـن حالـت عمـدتاً     . ان یابنـد  به صورت خاک روانی جری     تا   کنند می گرایش پیدا  موادشود،   می بیشتر
 و در  ) راسـت  7 ۀ   شـمار  شـکل (نازلوچـای    هـای روضـه چـای و       مرزحوضـه  در: شـود  ه مشاهده می   اورمیّ ۀغرب دریاچ 

روسـتای  داخـل    و )، چپ 7ۀ شمار شکل(  کای ۀهای جنوبی درّ   دامنه ،سرو  متری جنوب مرز   1992های ارتفاعات    دامنه
  .دوله پسان
اق افتـاده   های چرخشی اتفّ   های کوچک به همراه لغزش     شهرچای خاک روانی   های روضه چای و    مرز حوضه  در

 عمدتاً سرو مرز منطقۀ مانند سطح آنها ماسه تشکیل یافته و  رسی مخلوط باسیلت وموادّ از ها دامنه این منطقه،  در .است
تحـت  کـه   ) ، چـپ  7 ۀ شـمار  شـکل ( کـای    ۀهـای جنـوبی درّ     دامنـه  در  ولـی  ؛ گندم اختصاص داده شده است     به کشت 

 ایـن ویژگـی در  . گیـرد  سطح لغزش صورت مـی   از ارتفاع باالتر  زرع در  ، کشت و  استهای پراکنده    تأثیرخاک روانی 
  .شود  پسان روی داده است، مشاهده می داخل آبادی دوله ترین خاک روانی منطقه نیزکه در بزرگ

ـ  3500مـساحتی حـدود    ،گیـرد  مـی  ازسر را ت خود الیّن که درمواقع بارندگی فعّ    خاک روانی دوله پسا     ع را  مترمربّ
.  روی داده ا سـت     1372 رگبارهای اردیبهـشت مـاه سـال       ۀنتیج در  این حرکت احتماالً   ۀلیّگسستگی اوّ . نماید اشغال می 
 کـشیده شـده اسـت و    پـایین بـه   ارتفاعـات بـاال    هایی کـه جهـت شـرب از        ی، نشت آب ازلوله   های جوّ  ریزش عالوه بر 

 مـوادّ  ۀتخلیـ  سوی دیگر از. شود قلمداد تواند  میکعوامل محرّ  از ،داشت همچنین منزلی که روی این زمین لغزه قرار       
 باعـث خـالی شـدن قـسمت پـایین دسـت دامنـه و              ،  دهـد  سال رخ می   های مرطوب هر   ماه در پایین زمین لغزه که تقریباً    

فـضای خـالی     ایجـاد  لغزش و  ناشی از  موادّبه پایین     حرکت رو  ۀادام. گردد ای می  غزهزمین ل  موادّافزایش نیروی برشی    
 گـسترش تـدریجی     ۀکه نـشان   کند می باالدست دامنه ایجاد   امتداد در های دیگری را   قسمت رأس لغزش، گسستگی    در

  . استلغزش به سمت باالدست دامنه



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 در  واکـنش آنهـا    ،شـود  خاک ضخیمی پوشیده می    ها از  اردی که سطح دامنه   مو مطالعه در  مورد ۀبنابراین درمنطق 
 دریافـت  و تـر  بافـت  ها ریـز  مواقعی که خاک در اامّ ؛گردد می به صورت حرکت جریانی ظاهر  آب معموالً  مقابل نفوذ 

نی نـشان   روا های تحت خاک   های مربوط به سطح دامنه     ویژگی. دهد ری نیز رخ می   ت حرکات سریع  شود، آب بیشتر می  
  کـه در    اسـت  ماسـه  مخلـوط باسـیلت و     بعضی موارد  در و )رس( دارای خاک ریزبافت   که این نواحی معموالً    دهد می

 زمـین یـا    جملـه شـخم    مـواقعی کـه بنابـه دالیلـی از         ولی در  دهد، نشان می  شرایط عادی با پوشش گیاهی طبیعی پایدار      
  . رود می پذیری آنها باال تحریک د،شو دمی ایجا موادگاهی برای عبورآب به داخل رحفرآن،گذ

  
  ها     تحریک پذیری گل روانی-4

. وف تـشکیل شـده اسـت   تـ  فیلیـت و  اسـلیت و   هـای دگرگـونی ماننـد      سـنگ  های فرعـی روسـتای راژان از       دامنه
 هرچنـد  شـده و   هـا  وگسترش خندق  موادمراتع باعث حمل وسیع       از حدّ پذیری توف به همراه استفاده بیش از       فرسایش

 کارایی خـود   عمالً رگبارهای شدید   ولی در  ،بندی برای کنترل حرکت رسوب صورت گرفته        اقداماتی نظیرگابیون که  
حـال تبـدیل    ردکـه   (داخل آبـادی     در رسوب آنها  ، و درشت موادّسپس   و ریز موادّحمل سریع    و دهند دست می  زا ا ر

  .گذارد برجای می های زیادی را خسارت )است
هـای نیمـه     وجـود دامنـه   . پـی دارد   در گیـاهی را   پوشـش  خاک و  از ها شدن دامنه  برهنه عموالً این فرایندها م   ۀادام

 هـا  بعضی مکـان   باشد که امروزه در    می نیز  نه چندان دور   ۀگذشت در ای دیگر  ال بودن فرایندهای دامنه   عریان گویای فعّ  
ـ   فرایندهای دامنه  ین شرایط نیز  تحت ا  هالبتّ. جای گذاشته است   بر نازک یارگولیت را   خاک خیلی  های با  شیب ی ای حتّ

  .آورند به دنبال می را موادحرکاتی مانند بهمن  دهند و نشان می تر الفعّ
  

  



  

    شرایط محیطی مناسب برای وقوع  بهمن مواد         -5
سیری بـه سـمت     مـ  امتـداد  در سرعت خیلی زیـاد    درشت با  و ریز موادّ آن   ۀنتیج ای است که در    پدیده موادبهمن  

  مـورد  ۀمنطقـ  در دهـد،  خـشک روی مـی     شرایط تقریبـاً   در  معموالً موادکه بهمن    چند هر .کنند پایین دامنه حرکت می   
  . ناپایداری استۀلیّدر مراحل اوّاقل حدّاکثرهای بارش گویای نقش رطوبت، حدّ ها با رسی تطابق زمانی این حرکتبر

  درجه بوده و به دالیل مختلـف از 18-25یب آنها بین هایی رخ داده که ش دامنه شهرچای این پدیده درۀ  رحوضد
، هـا  معـرض قرارگیـری سـنگ    در رسـد  مـی  بنظر اینرو از. )1-5بخش . ک.ر(اند پوشش گیاهی لخت شده   نظرخاک و 
شـرایط   هـا،  ذوب بـرف  یـا  رگبارهـا و هنگام نتیجه  در و نماید باالدست دامنه آسان می در را تخریب آنها هوازدگی و

  .)8 ء شمارهشکل(گردد  ها فراهم می گذرگاه امتداد در موادبرای غلتیدن 
هرچندکـه   ؛استای مهم  معرض پنج نوع حرکت جاذبه ه در اورمیّۀ غرب دریاچ  ۀمنطق های واقع در   دامنه بنابراین

ـ عبه دلیل   ا  امّ ؛حرکات اضافه کرد   باید به این مجموعه از     نیز ب را های مرکّ  حرکات دیگری ازقبیل لغزش     و ت وقـوع  لّ
  .شود می ها صرفنظر این لغزش مورد در توضیح بیشتر از رویداد آنها، دخالت ناچیز انسان در

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نتیجه گیری  خالصه و
ای  هـای دامنـه    به عنوان کلکسیونی از ناپایداری     ه این منطقه را    اورمیّ ۀای درغرب دریاچ   وقوع انواع حرکات توده   

 سـنگی و   برونزدهای ماسه  در  عمدتاً ،پوشاند می منطقه را  که مساحت زیادی از    ها واژگونی وها   ریزش. نماید ی می فمعرّ
 بعـضی از  کـه در  دهـد  نـشان مـی   هـا  های مختلف دامنـه   بخشۀچندکه مقایس هر. دپیوند بوقوع می  ها کنگلومرایی دامنه 
اغلب مناطق   ، ولی در   است ون شدن حال رخنم  در شوند شسته می  ها سطح دامنه  زیرخاکی که از   از ها نواحی این سنگ  

 سادگی به دخالت انـسان ارتبـاط داد  و         ه  ب آن را توان   که نمی  شود قبل مربوط می   ها تمعرض قرارگیری آنها به مدّ     در



 

 ای تـا  ایـن حـال سـایرحرکات دامنـه     با .تعمیم داد شده نیز  توان به وقوع حرکات یاد      می یحتّ این عدم دخالت انسان را    
  .شوند  های انسان تحریک می  دخالتۀتیجن زیادی در حدّ

 ۀحوضـ  مـوادّ بهمن . کند تغییرمی ها  دامنهۀمیزان دخالت انسان ازنابودی تدریجی پوشش گیاهی تاتخریب گسترد   
 های سنگی  بارش در د؛ به عبارت دیگر   دگر واقع  نواحی لخت زمین    در   رگبارهای تند  گل روانی راژان در    شهرچای و 

ولـی  . دهنـد  روانـی نـشان مـی      گـل  و مـواد حرکـات بهمـن      برابـر  در ت بیـشتری را   اسیّاهی حـسّ  پوشش گی  ، مناطق فاقد  
نـوع   هـای از   لغـزش  ،گرفتـه   قـرار   آب بیـشتری   تحت نفوذ  یا های انسان پرشیب گشته و     تالیّهایی که درنتیجۀ فعّ    دامنه

 تر ه گسترده اکنون درسطح حوض   ها تاین نوع دخال   که ابعاد  آنجا از .دان آورده ببار را مواد جریان خاک و   چرخشی یا 
شـرایطی کـه نـوع       ویـژه در  ه  شده ب  حرکات یاد . باشد حال گسترش می   در این نوع حرکات نیز   ت  الیّ فعّ ۀ  دامن ،شود می
مـساحت   گیـرد،  مـی  ریزتری به خـود    افتب  به عبارت دیگر   و است ها مستعد  امتداد دامنه  سطحی برای حرکات در    موادّ

 فراوانـی وقـوع     ۀمقایـس . دهد اختصاص می  به خود  سرعت حرکت باالیی نیز    سوی دیگر  از و دنک اشغال می  بیشتری را 
 مکـانی   ۀمقایـس  سـوی دیگـر    از.  اسـت  روی داده  بیـشتر   اخیـر  ۀده دهد که این حرکات در     دهه نشان می    چند طیّ آنها

 زمـین    وقـوع  للقیق ع د مرور. باشد ها می   شهرچای نسبت به سایرحوضه    ۀحوض در وقوع آنها  دتعدّ نشانگر حرکات نیز 
ـ افزایش فعّ با  اخیرۀده در آنها بین افزایش تعداد  همبستگی کمتری را   ها،   لغزه چـون   دهـد؛  هـای انـسان نـشان مـی     تالیّ

 بایـد  ها این حرکت بنابراین وقوع بیشتر .باشد های قبل می  مربوط به دهه   ها وقوع لغزش  در راغلب ساخت وسازهای مؤثّ   
 تـر  سـریع  یت بـاال،  اسّحـسّ  این گونه مواقع مناطق با     طبیعی است که در    و  مربوط باشد  70 ۀل ده  اوّ ۀمهای نی  به بارندگی 

نوع دخالت   تربا همه مهم  از و شیب و عوامل طبیعی دیگر     ،موادیت مناطق نیز با نوع      اسّ حسّ ۀدرج .اند واکنش نشان داده  
 ۀبـه نحـوی کـه حوضـ     شـود؛  ص مـی ها مشخّ  مکانی لغزش  ۀلیکن این میزان دخالت انسان درمقایس      ،یابد می انسان تغییر 

ـ  شهرچای به دلیـل نزدیکـی بـه شـهر          ـ فعّ ثیرأتحـت تـ    بیـشتر  هـا  حوضـه  ه نـسبت بـه سـایر      اورمیّ  هـای انـسانی قـرار      تالیّ
 از .ایـن حوضـه رونـق بیـشتری دارد         های طبیعـی در    تغییرشیب  ارتباطی و  ۀگسترش شبک  ایجادسد، گسترش شهر، .دارد
نتیجـه   در و دهـد  کـاهش مـی    هـا را    وقوع حرکت  ۀاس طبیعی، آستان  مناطق حسّ  ها با  تالیّاآگاهانه این فعّ  ن برخورد وراین
  .دهد پیش نشان می از یت بیشتراسّهای انسانی حسّ زمین به تحریکدّ موا

 حمدرسول و ، ا  ارشلو ۀمنطقمثالً  مواقع   بیشتر  انسان در  ۀاقدامات بدون مطالع   ،ذکر شده ه به مطالب    توجّ بنابراین با 
شـرایط   زمینـی کـه در     مـوادّ  و هـا  خـاک   تا شود این اساس موجب می    بر های محیط نیست و    ویژگی پیرهادی منطبق با  

ها به    آن ناپایداری  ۀتدریج دامن ه  ب و قبل ناپایدارگردند  تر از  های پایین  درآستانه و اس شوند نمایند، حسّ  می عادی پایدار 
ه مـدیران بـ    تجربه نشان داده است که تحت این شرایط اگـر         . )انندپیرهادی وارشلو م(ای نیزگسترش یابند     مناطق حاشیه 
 غیـر   در ؛خواهنـدکرد  خـاذ اتّ اقدامات کنترلی مناسـب را     ،سرگیرند از  دقیق را  ۀمطالع و ه مخاطرات شوند  سرعت متوجّ 

 و کنـد  مـی  یجـاد هایی که فرسایش خـاک ا  که عالوه برخسارت خواهدبود قدری زیاده ب ها این صورت وسعت آسیب 
 نیـز  سیـسات عمرانـی را    أوسـعت آن دامـن ت      شـوند،  ا یـادآور مـی    نیزآن ر ) 1373(دیگران   حق شناس و   قینی مانند محقّ
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