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  رفوژنز کوهستان تالشش فرآیندهای دینامیک بیرونی در منق
  

  1*)ژئومرفولوژی(  دکتری جغرافیای طبیعی-پوران طاحونی
  22/7/82: پذیرش مقاله

  
  چکیده 
اری برد  امکان بهره،ع در محیط طبیعیوّتنیابی  تعلّ مطالعات ژئومرفولوژی با. ویژگی ذاتی سرزمین ما است ،عتنوّ

در خدمت انسان آن را  ،تالیّی مناطق پایدار و ناپایدار در ارتباط با نوع فعّئآورد و با شناسا را فراهم می بهینه و منطقی آن
  .رود شمار می محور اصلی این تحقیق ب،ال در مرفوژنز ارتفاعات تالشبررسی فرآیند های فعّ. د ده قرار می
،  ، میانگین باالی بارندگی، نوسان دمایی در ارتفاعاتالها، گسل های فعّ ، شیب تند دامنه  هستانی بودن منطقهکو

  . شود محسوب میمورد مطالعه ۀ های طبیعی منطق های دائمی از ویژگی ان و رودخانهپوشش غنی گیاه
 مجاور یخچالی در ارتفاع بیش ه دو طبقۀش ب، کوهستان تال عملکردی آنهاۀهای فرسایش و محدود  ه به فرآیندبا توجّ

 مجاور یخچالی تا ۀز مرز تحتانی طبق جنگل اۀ و طبق، مرفوژنز به پدوژنزۀتر با برتری اعمال مکانیکی و غلب م2000از 
  . شود   میتقسیمر ن پدوژنز به مرفوژۀی و غلبئمیاهای فیزیکوشی  با برتری فرآیند،پای دامنه

 ۀت و رفتار ناآگاهانمدیریّء دلیل سو ه ژئومرفولوژیکی این بخش از کشور است که بۀدیدزمین لغزش چشمگیرترین پ
های طبیعی و اقتصادی   عامل زیاندهد و نهایتاً ر میت تحت تاثیر قراشدّ هاس و ناپایدار کوهستان را ب، محیط حسّانسان

. ترین عامل حمل رسوبات است تان و مهمال مرفوژنز کوهس سیستم فعّ،ای سیستم فرسایش رودخانه. شود در منطقه می
 از پای ی رسوببهتناعاوشی دارند و با حمل مقادیر مت خصلت کشدّ ه شکل بvهای  ههای جوان در عمق درّ رودخانه

  .سازند  چشم انداز ساحلی را می،ها دامنه
   .  لغزش، خاکسره،ی، سنگ ریزشئهوازدگی مکانیکی، هوازدگی شیمیافرسایش،  : کلیدیناگ واژ

  
  مه مقدّ

های وسیع بیابانی   پهنهۀ مقایس.خورد ع در تمامی ابعاد انسانی و طبیعی آن بچشم میاین تنوّ. وع است  بسیار متنّ،سرزمین ما ایران
  تنوّع در محیط طبیعی اندکی از  های  نمونه،...های پست، میزان بارش بندر انزلی با لوت و  های انبوه، قلل مرتفع با چاله با جنگل
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عوامل  ،های نهان و عمیق کشور از نظر زمین ساخت، لیتولوژی ی از تفاوتئشواهد نمادها  این.دهند نمایش می ایران را
ت چنین محیطی نیازمند مدیریّ. اند  م انداز فعلی کشور را ایجاد کرده چش، که در طول زمان هستندو عناصر اقلیمی

 مرفودینامیک محیط، امکان اعات دقیق ازهم آوردن اطلّابا فر ژئومرفولوژی  میاندر این. تشناخت دقیق آن اس
 ۀمچنین ژئومرفولوژی با مطالع ه.کند اس و شکننده را ایجاد میوه ولی حسّهای بالقّ ی از توانئ بهینه و عقالۀاستفاد

 مبنای ها   بررسی ایننهایت ی روند آتی است و درئ قادر به پیشگو،ها گیری پدیده  شکلۀفرآیندهای عامل و نحو
بایستی  ای ایران الزاماً ع منطقهه به تنوّچنین مطالعاتی با توجّ.  پایدار خواهند بودۀ با هدف توسعیها ریزی برنامه

  . صورت موردی انجام گیرد هب
 مورد مطالعه ۀمنطق. وهستان تالش بررسی شده استل کال در تحوّدر این مقاله فرآیندهای دینامیک بیرونی فعّ

  ه درج36های  شود و بین عرض ی از استان زنجان و اردبیل را شامل میئها  از استان گیالن و بخشای  عمدهبخش
   شرقی ۀ دقیق37 درجه و 49 دقیقه تا 34 درجه و 48های   شمالی و طولۀ دقیق25 درجه و38 دقیقه و 45 و 

  اوزون و شاهرود   قزلۀجنوب، درّ شرق، سفید رود در  ساحلی خزر درط خطّ منطقه توسّۀمحدود. واقع است
  شود   اصلی کوهستان تالش را شامل میۀپیکر  این محدوده.شود ص میشمال مشخّ  آستارا چای درۀدر غرب و درّ

   ).2 و 1  شمارۀهای شکل(
 

  : اهداف این تحقیق عبارتند از 
   ؛ال در مرفوژنز ارتفاعات تالشهای فعّبررسی و شناسایی فرآیند -1
  .های محیط د ناپایداریتبیین نقش انسان در تشدی -2

 
   ها  یافته

های  ی که منجر به تشکیل و تثبیت نسبی ارتفاعات تالش و ناهمواریئالفاصله پس از آخرین حرکات کوهزاب
 نتایج عملکرد دینامیک بیرونی در. یمی، دستکاری آنها را آغاز کرد دینامیک بیرونی ناشی از عناصر اقل؛منطقه شد

شود که  یندهایی را شامل میرآال مجموعه فزایی فعّ شکل. ال استال و غیرفعّزایی فعّ شکلارتفاعات تالش دو سیستم 
های پیکر اقلیمی است که  ال شامل میراثی غیرفعّئزا که سیستم شکل  در صورتی؛اندازهاست در حال دستکاری چشم

الی در اشی از فرسایش یخچباشد و مجموعه اشکال ن  امکان تشکیل آنها فراهم نمی،در شرایط فعلی آب و هوایی
   . )1380ونی حطا (شود ارتفاعات تالش را شامل می

ات تالش ی پویایی در ارتفاعئزا یتولوژی و ساختمانی سیستم شکلدرحال حاضر مجموعه ای از عناصر اقلیمی ، ل
  . انداز پیکر کوهستان است   آن تغییر بطئی و دائمی چشمۀ که نتیج فراهم آورده



  

  یمی منطقه های اقل ویژگی
، 1های ترموکالستی  پدیدهکه طوری هب؛ کند  دوگونه عمل می ها به ل ناهمواریاقلیم در پیدایش و تحوّ

 رود و پوشش غنیّ اندازها بشمار می تهاجم به چشم هایی از نقش مستقیم اقلیم در  مثال3 و هالوکالستی2هیدروکالستی
. شود محسوب می  در حفظ و پایداری اشکال سطحی زمینل بیانگر نقش غیر مستقیم اقلیمگیاهی و خاک متحوّ

ی ئیات آب و هواخصوصّتا  الزم است ، زمینۀکرل ژئومرفولوژی هر بخش از ر در تحوّثّؤبنابراین جهت تبیین عوامل م
هوایی و ی شرایط آب جریانات جوّ و خزرۀ، مجاورت با دریاچارتفاع ،عوامل اقلیمی. ه خوبی مطالعه شودآن بخش ب

  .  مورد مطالعه را در کنترل دارند ۀقمنط
 ، جنوبی خود - متر و امتداد شمالی-28 خزر با ارتفاع دریاچۀ ۀ متر در حاشی3000 با قلل بیش از رشته کوه تالش

 این شرایط منجر به وگیرد  تغییرات ارتفاعی در مسافت خیلی کوتاه انجام می. دای در اقلیم منطقه دار یین کنندهنقش تع
  .شود غییرات دمایی شدید میایجاد ت

 شرایط ۀدیل کننددلیل خواص فیزیکی آب، تع ههای آبی به عنوان منابع رطوبتی و ب ی با پهنهئهمجواری جغرافیا
با و  نوسان دمایی را کاهش داده ۀ دامن، حرارتی خودۀت ویژدلیل باال بودن ظرفیّ ههای آبی ب پهنه. اقلیمی منطقه است

 ۀای در دور های مدیترانه یز تا اواسط بهار جریانئاز پا. دهند  بارندگی را افزایش می،ح دریای سطتقویت جریانات جوّ
بارش شود،  ط نسیم دریا به ساحل حمل میسرد سال فرابار سیبری و در تابستان در اثر صعود همرفتی رطوبت که توسّ

  . ل دارای بارندگی است تمام طول سا در مورد مطالعه تقریباًۀ بنابراین منطق.گردد را سبب می
 ۀ دامن.گیرد صفر درجه انجام میحدود ویژه در  هثیر تغییرات دما بأط عمل یخبندان تحت تها توسّ تخریب سنگ

ر مناطق کوهستانی بسیار د و  رژیم حرارتی ثابت دارداًای ساحلی بسیار اندک است و تقریبه نوسان دمایی در بخش
 بنابراین تخریب است و ماه از سال با دماهای منفی روبرو هشت ،شناسی لیماق های کوهستانی ایستگاه .زیاد است

  . های مورد انتظار خواهد بود   از پدیده،ها در این بخش مکانیکی سنگ
 این پدیده در .دهد  نشان می را ارقام باالییطور مطلق و نسبی  به رطوبت، خزرۀدلیل همجواری با دریاچ هب
الت ی در تحوّطور کلّ هب. رود شمار میب مهمهای   شیمیایی از فاکتورۀر میزان تجزیویژه د ه ب ودهی منطقه شکل
بخش کوهستانی بسیار حائز  دماهای باال و رطوبت در بخش ساحلی و نوسانات دمایی و رطوبتی در عوامل یئزا شکل
  . ت استاهمیّ

  
                                                                                                                                                     
 
1 -Thermoclastie 
2 - Hydroclastie  
3 -Haloclastie 



  

 
  

  ژی منطقه از دیدگاه فرسایش پذیریلیتولو
ه میزان فرسایش پذیری ه باین توجّ بنابر.هوازدگی عامل لیتولوژی استزان  در میمهمیکی از پارامترهای 

  .) 3   شمارۀشکل(رخنمون درمنطقه ضروری است های  سازند
های غیر  بودن کانی  داراعلّت ه ب. شمالی و بخش مرتفع ارتفاعات تالش رخنمون داردۀزیتی در نیمهای آند گدازه

 درز و ،عملکرد عوامل تکتونیک از طرفی .اس است تخریب شیمیایی حسّیکنواخت و ساختاری پورفیری در مقابل
 تخریب فیزیکی ۀ پدیدمنجر به افزایشی  جوّناصرسطح تماس با عدر آنها ایجاد کرده که خود با افزایش هایی  شکاف

های  گدازه ،)1374نیا  فیض( در اقالیم نیمه مرطوب و مرطوب ایران ، ها بندی سختی سنگ براساس طبقه. شده است
  . است20 از 12ی دارای ضریب سختی آندزیت

ی و آذر آواری تیره رنگ همراه با بازالت و آندزیت فهای تو  شرقی تالش رسوبۀ رخنمون بخش اعظم دامن
 به راحتی تجزیه و ، هستند آهکیهای آتشفشانی و سیمان ضعیف که عموماًخاکستر دلیل برخوردار بودن از ه ب واست

  . دهند  خود بروز می ازدر برابر عوامل ناشی از فرسایش را عبارتی مقاومت کمی ه  بو شوند تخریب می
ت انحاللی و بودن خاصیّ  داراعلّت هاین سنگ ب. ارتفاعات تالش است  رخنمون بخش میانی ،سنگ آهک ریزدانه

د های متعدّ و لغزشارده  لغزش.  است 20 از 6ین  و ضریب سختی  ئ دارای مقاومت نسبی پا،وجود درز و شکاف
  . است  اق افتادههای لیسار دراین سنگ اتّف سرشاخه

  و20 از 11های آهکی با ضریب سختی   آندزیتی و بازالتی با میان الیههای آتشفشانی باغروداغ از سنگ جنوب

 و تشکیل شده  متر3050 آندزیتی تا بازالتی با ارتفاع ۀ در شمالغرب ماسوله از ماسه سنگ بامیان الی»داغ ماسوله«

  .  سختی نسبی این سنگ استبر گواهی ،ترین نقاط با این سنگ  انطباق مرتفع.باشد  می20 از 12ضریب سختی آن 
 سازند .داغ و کوه والن با سازند شمشک گویای سستی این سازند است فاصل ماسولهانطباق نواحی پست حدّ

ها در این  ترین لغزش ی وسیعلّطور ک همقاومت ندارد و بشمشک بسیار رسوبزا است و در مقابل عوامل فرسایش قدرت 
  . اق افتاده است سازند اتفّ

  
  فرآیندهای اصلی فرسایش

 ؛آورد ی از سطح زمین را باال میئها ساختی و آتشفشانی قسمت ی زمینها تالیّفعّ.  جسمی پویاست در واقعزمین
 .آورند تر می روبند و آنها را به نقاط پست ای مرتفع میی را از قسمت ه همواره موادّی مخالفئدرحالی که فرآیندها

  . دباش  حمل میمهمای و فرایندهای  یندهای دامنهآ، فر فرسایشۀلیّاین فرآیندها شامل فرایندهای اوّ



  

   فرسایش ۀلیّفرآیند های اوّ
  وازدگی مکانیکی  ه -1

ی در ئزا  شکلمهمک آب، از عوامل  به کم وصفر درجهحدود تغییرات دما در ناشی از  1هوازدگی یخبندانی
 در ؛اقل مطلق دما زیر صفر درجه است حدّ،ماه از سال به مدّت هشت های هواشناسی در ایستگاه. کوهستان تالش است

ها بین   در این ایستگاه تارود  بنابراین انتظار می.شود  ماه از سال مشاهده میسهاکثر در  حدّ،که میانگین منفی صورتی
 . روز با افزایش دما از مرز صفر درجه بگذرد شب به زیر صفر برسد و در طیّراً دما طیّماه از سال مکرّ هشت تا پنج

 باالتر از یدر اثر تغییرات دما. کند راحتی تخریب می ههای عریان ارتفاعات را ب سنگ  ،ذوب یخبندان و ۀاین چرخ
مداوم  طور هدر اثر از دست دادن حرارت روزانه ب انبساط حرارتی در اثر تابش خورشید و انقباض ۀصفردرجه، چرخ

های توفی   در سنگ.گذارد های متفاوت منطقه دو نوع اثر از خود برجای می این پدیده در سنگ. شود تکرار می
 حاصل از این تخریب موادّو گیرد  ای انجام می  تخریب دانه،ها  کانیۀدلیل عدم تجانس در جنس و انداز هآذرآواری ب

 آندزیتی در ارتفاعات باغروداغ در ۀگداز). 4  شمارۀشکل(شود  ع میای جم  واریزه صورت شیب ها به پرتگاهدر پای 
دلیل تجانس بافت و  ههای آهکی ب در سنگ. شود  ریگ میۀ تبدیل به قطعاتی به انداز،اثر عملکرد یخبندان و ذوب

 یک سطح گسیختگی ،همان حد کند و در فوذ میصی نت تا ضخامت مشخّت و شدّ حرارت از نظر مدّ،ها  کانیۀانداز
 ،ای خود  ساختمان ورقهعلّت هها نیز ب شیست. شود ای می  آهک دچار تخریب ورقه،سطحاین  در امتداد .کند ایجاد می

ی از ئها نمونه. دگرد ای می  دچار تخریب ورقه، تناوب تغییرات دما در باالی صفر درجهبه ناق بدر امتداد سطوح تورّ
  ).5  شمارۀشکل(شود   ماسوله به فراوانی یافت میۀهای درّ  تخریبی در شیستچنین
 ه به پوشش غنیّبا توجّ. شود  گیاهان و اعمال انسان در منطقه منجر به تخریب مکانیکی میۀت مکانیکی ریشالیّفعّ

گیاهان در جستجوی  ۀریش. حرزی در تخریب مکانیکی دارد گیاهان نقش مۀ ریش، متری2000گیاهی تا حدود ارتفاع 
 2کند و عامل تخریب بلوکی ها را قطعه قطعه می  سنگ،رود و با رشد خود  معدنی به داخل درزها فرو میموادّ
. روند های این گروه بشمار می  ناورود از مثالۀهای آذرین درّ  شفارود و سنگۀهای درّ تخریب بلوکی آهک. گردد می
 شکل(کرده است  ای را در پای دامنه ایجاد یزهرهای وا ی پرشیب، شیبها زش محصوالت تخریب بلوکی در دامنهری

  ).6 شمارۀ
های کندویی و شیاری در امتداد شیب  الپیه. های آهکی و آذرین منطقه است  از اعمال فیزیکی سنگ،انحالل

نیز  متر و طول آنها  سانتی30ها تا   عمق این الپیه. ناورود از اشکال غالب منطقه استۀهای آهکی درّ توپوگرافی سنگ
  . دهد  ناورود را نشان میۀی در درّئ کندوۀالپی) 7(  شمارۀشکل . به طول طبقه داردگیبست

                                                                                                                                                     
 
1 -Frost Action 
2- Block disintegration 



  

 
  

 قابل ،اند خود بسیار دور شده أهای آذرین سرگردان که از منش های آذرین عمدتاً بر روی سنگ انحالل سنگ
 در مقابل اسیدکلریدریک و -ای آذرینه  سنگۀدهند  انی تشکیلک-ا بیوتیتیمیکای سیاه . 1مشاهده است

های آذرین ایجاد   سطوح تشتکی و گود بر سطح فوقانی و در معرض سنگ،نتیجه  دروشده اسیدسولفوریک حل 
 . ده استکر

  
  ی یهوازدگی شیمیا  -2

 ،آب و حرارت ؛کند اهش یا افزایش عناصر تغییر میها بر اثر ک در هوازدگی شیمیایی ساختمان اصلی کانی
وازدگی  ه، جنگلۀه به رطوبت باال و تعدیل شرایط دمایی در طبقتوجّ با. امل اصلی هوازدگی شیمیایی استعو

 تجزیه شده که خاکی بسیار ریزدانه است  موادّ، در این بخش.رود ها بشمار می  سنگۀترین فرایند در حمل ی مهمیشیمیا
است و هر اقدامی ای   حرکات دامنهۀت آمادشدّ هشی ب چنین پوشوی ضخیمی سطح دامنه را پوشانده ها صورت الیه هب

کند و با  تراشی ناپایداری دامنه را تشدید می جنگل و اصولی زی غیر، کشاور گیاهی  تخریب پوشش سازی، چون جاده
  . دآور  به منابع خاک منطقه وارد می راای خسارات بزرگی ایجاد حرکات دامنه

. نماید  بلکه تغییرات فیزیکی نیز ایجاد می؛کند ها را تخریب می اخلی کانیشیمیایی نه تنها ساختمان د  هوازدگی
 که سبب بوجود ای هر پدیدهو   شده گرد و کروی،گیرند ثیر هوازدگی قرار میأل تحت تبی شکقطعات مکعّکه وقتی 

  .  نامیده می شود2، هوازدگی کرویگرددآمدن شکل کروی 
. دهد  با این تفاوت که در حجم کوچکی از سنگ رخ می؛ استق پوست پیازی  هوازدگی کروی شبیه تورّ

 این  ویابد ها افزایش می ا حجم رسهرود آب به ساختمان آنت و به علّ،شوند های سنگ به رس تبدیل می یوقتی کان
ه حد المرکز و شکستن و پوستهای متّ رسد ایجاد الیه کند که بنظر می ی به اطراف وارد میفشار زیاد، افزایش حجم
ی بوجود می آید که قادرند سبب هوازدگی ی نیروها،هیدرولیزدر اثر  بدین ترتیب . آن باشدۀها نتیج شدن سنگ
 ۀناورود و جاد  ،های شفارود  رودخانهۀتخریب کروی در حاشی. )83 ص ،1372تاربوک و همکاران  (دنمکانیکی شو

  رود شمار میهای دیدنی هوازدگی در منطقه ب چهرههای یک اندازه از  های متجانس با کانی ماسوله به شال در سنگ
  ).8شمارۀ شکل (

 
  ای  فرآیندهای دامنه

تر   را به ارتفاعات پایین نیروی جاذبه قطعات مواد،ها را سست و خرد کرد که هوازدگی سنگ  پس از آن
  . د نساز ردان آنها را حمل نموده و دور میهای گ ها همچون تسمه رودخانه،  درپایین دست.دانکش می

                                                                                                                                                     
 

   . ها جابجا شده اند های یخچالی پلیستوسن و سیالب ط زبانهها توسّ این سنگ -1
2 - Spherodial weathering  



  

ت درحال دستکاری شدّ هب)  خاکسرهولغزش  ، سنگ ریزش(در ارتفاعات تالش مجموعه حرکات دامنه ای 
دلیل  هت انواع هوازدگی ب شیب دامنه، بارش فراوان، شدّ شامل  عناصر الزم برای شروع حرکات ثقلی.استها  دامنه

 . د ده ی از نظر مرفولوژی ارائه میئپویا ۀاست و چهریّ با همراهی ساختمان زمین مه، توپوگرافی و اقلیمیشرایط خاصّ

  
   1نگ ریزش  س- 1

اد قطعات و شیب  و بسته به ابعکرده سقوط یها در اثر از دست دادن پایدار محصوالت تخریب مکانیکی دامنه
  . آورند را بوجود میای  دامنه اشکال ویژه

 ی داالن حرکت خود برروی شیب دامنه مخروط در انتها،شوند ای جدا می صورت دانه هقطعات کوچک که ب
 ،اند صورت بلوکی تخریب شده ه شفارود که بۀآذرآواری درّهای  ها و سنگ  توف.دنکن ای ایجاد می واریزه 

  ).9  شمارۀشکل( اند  بوجود آورده متر پانزده متر و ارتفاع ده حدود ۀای با ابعاد قاعد های واریزه مخروط
رود با   ماسوله، ماسولهۀدر سازند گشت درّ. شود ی فراهم میتر شرایط پیچیده ،برای ریزش قطعات بزرگ

 ۀ درحاشی»نور بالغ«در ییالق . اند کردهبوده و قطعات عظیم سنگ سقوط  عامل ریزش ، دامنهۀزیرشویی دیوار
 یک ۀتا  فاصل قائم دامنه جدا شده و ۀب از دیوار متر مکع60ّ تا 50کرگانرود قطعات عظیم سنگ با حجم تقریبی 

. وهای تکنونیکی و نیروی جاذبه استی حاصل عملکرد نیریها شچنین ریز. شود کیلومتری از دیواره مشاهده می
 .  )10  شمارۀشکل( ست  اها یزش ر عامل  جنوبی در این بخش احتماالً-وجود یک گسل باامتداد شمالی 

 
 2 لغزش -2

م  ه چسبیده بهگیرد که موادّ لغزش زمانی صورت می. نامند میهای حرکت ثقلی مواد را لغزش بسیاری از فرآیند
بندی است که تقریباً به  سطح درز، گسل یا الیههمان گاهی سطح مزبور . ص حرکت کننددر امتداد سطح کامالً مشخّ

  . موازات دامنه بوده است 
عبارت به  .الب مشاهده شود غۀ عنوان یک پدیدلغزه به در ارتفاعات تالش زمینتا   دی باعث شدهعوامل متعدّ

نگل به دلیل برتری جۀ در منطق.  عاملی بر زمین لغزش خواهدبود،عاملی که بر پایداری دامنه اثر بگذارد هردیگر 
 و هر  هم پوشیده شدهبه  ریزدانه و چسبیده هی از موادّط ضخامت قابل توجّها توسّ دامنه، ی به فیزیکییهوازدگی شیمیا

ای توفی، ه  سنگ.است  ضخامت این مواد بیشتر،دت بیشتری داشته باشاسیّسبت به فرسایش حسّچه سنگ بستر منطقه ن
 بستر مناسبی برای هوازدگی ،اند دهنیهای سازند شمشک که بخش اعظم منطقه را پوشا ، آهکی و شیلآذرآواری

                                                                                                                                                     
 
1- Rock fall 
2- Slide 



  

 
  

و با تغییر کاربری اراضی انجام گیاهی  ها و پوشش  که انسان با اعمال خود در شیب دامنه را تغییراتی.ریزدانه هستند
  .  فراوانی لغزش استمهمداده ، از دالیل 

ها بنا  ندسی و پایداری دامنهه به اصول مه بدون توجّ، عشایر منطقه استۀهای غیراستاندارد که مورد استفاد جاده
 در نتیجه پایداری دامنه  و باعث افزایش گرادیان شیب شده ،ها ه ها با زیربرداری پای شیب دامنه این جاد. است شده

دی های متعدّ لغزش  هر آن، خفیفۀمچون افزایش بارندگی و یا لرزشدن نیروی کوچکی ه با اضافهکاهش یافته و 
 اندکی فاصلۀ   در، چند ساعت بارندگی شدیدپس از  1380  سالاوایل خرداد ماه.  خواهد شدها ایجاد درمسیر  جاده

 بهتنابهی خاک به همراه درختان جنگلی ع مقادیر م در نتیجه کهلغزه ایجاد شد زمین سه شفارود ۀ احداثی حاشیۀاز جاد
  .)11 شمارۀ شکل (  سرازیر گردیددهجا

 ۀجهت عرض( جنگل نشینان، زارعان، پیمانکاران قانونی ۀ جنگلی منطقه با تهاجم همه جانباز بین بردن درختان
ها که   سازندهای سست دامنه. است  ایجاد لغزش در منطقهمهمّز عوامل و قاچاقچیان چوب ا)  چوکاۀچوب به کارخان
های   در اثر قطع درختان و تغییر کاربری از اراضی جنگلی به زمین، درختان جنگلی پایدار بودندۀبه کمک ریش

   . اند شده لغزش  را از دست داده و مستعدّپایداری خود ،زراعی
در مواردی که شیب  .ک لغزش هستندا از دیگر عوامل محرّزهها و در  گسل،ها ساختمان زمین شامل شیب الیه

در ه این دو شیب ها به مراتب بیش از مواردی است ک  وسعت لغزشاست، ساختمانی و شیب توپوگرافی بر هم منطبق
دی های متعدّ  مورد مطالعه از نظر ساختمانی دچار شکستگیۀمنطق ).های دو دامنه کوه پلنگان لغزش(نباشند انطباق 
است   الدی شش بار موجب زلزله شده می1980 الی 1957های   سالۀ جنوبی آستارا در فاصل-گسل شمالی. است

 تاسگردیده زلزله باعث شرقی ماسوله دوبار  جنوب-ت گسل شمالغربی  و در همین مدّ)تقریبا هر چهار سال یکبار(
ین حرکاتی  چن.منطقه از نظر تکنونیکی استال بودن  نشانگر فعّها وقوع زلزله. )1369وزارت مسکن و شهرسازی (
 به احتمال .شوند ها می دهند و عامل شروع لغزش می ثیر قرارأهای ناپایدار را تحت ت  شیبۀراحتی سازندهای هوازد هب

  . باشد  ها می های وسیع منطقه ناپایداری گسل قوی یکی از مجموعه عوامل لغزش
 جنگل را ۀبقهای ط های طبقات فوقانی سازنده اصل از ذوب برفبهار که آب ح ویژه در ههای سنگین ب بارش

  . کند  های فصلی ایجاد می شود و لغزش ل مییحمت خاک ناپایدار ۀبار اضافی بر تود به عنوان ، خیس و سنگین کرده
 مهمّ از علل ، هیدروگرافیۀدرون شبک ه وارد کردن حجم عظیمی از خاک و سنگ به علّتلغزش زمین ب

. های طبیعی الزامی است اس به زمین لغزشی مناطق حسّئ به همین منظور شناسا؛آید ر منطقه به حساب میفرسایش د
های  ی مکانئی به منظور شناساطور کلّ ه ب.ت  قرار گیرند تحت مدیریّدبای ت انسانی نیز میالیّهای ناشی از فعّ زمین لغزش

  ها، افی و ساختمانی، شیب عمومی دامنه، انطباق شیب توپوگری لیتولوژ عواملبایستی به  می،پرخطر از نظر زمین لغزش
  . ه شود  انسان در طبیعت توجّهای ها و مجموعه دست اندازی  وجود گسل، ها وجود راه یا رودخانه در پای دامنه

  
  



  

  ی از لغزش در منطقه ئها مثال
از . اق افتاده استغربی شفارود اتفّل شماۀ ییالق ارده در سرشاخۀهای ریزدان ها در آهک یکی از بزرگترین لغزش

 درجه و 45 تا 20ط و بین ها متوسّ  شیب الیه. یال شرقی یک تاقدیس بزرگ است این بخش منطبق بر،نظر ساختمانی
ین ئ متر به سمت پا100ر و به ارتفاع  کیلومت2×2/1ی به ابعاد تقریبی  موادّ،دراثر لغزش. با شیب توپوگرافی استمنطبق 

 ۀ حفر)12( ۀشمارشکل در . ب ایجاد کرده است متر مکعّ  میلیون240 عظیمی با حجم تقریبی ۀو تپّموده نشیب حرکت 
ومرفولوژی لغزش ارده  ژئۀنقش. شود جلوی عکس مشاهده می ر حاصل از لغزش دادّانفصال درسمت چپ عکس و مو

  . آمده است )13( ۀدر شکل شمار
ساختمان زمین به همراه . اق افتاده استسرخه سنگ اتفّ نگان وها در سازند شمشک در کوه پل بیشترین لغزش

 2×5/1  ، کیلومتر2/3 × 7/1 حاصل  از  چند لغزش نمونه  ابعاد تقریبی موادّ و  عمل لغزش را تسریع کرده،لیتولوژی
 شکل. شود  میبیشتری با ابعاد کوچکتر در این بخش مشاهدههای لغزش یافتۀ  توده. باشد  کیلومتر می2×2/1ر و کیلومت
  . دهد  لغزش شال در کوه پلنگان را نشان می)14( شمارۀ

 ابعاد این  کهتری ایجاد کرده های وسیع ، لغزشانطباق شیب ساختمانی و توپوگرافیدر یال شرقی این ارتفاعات 
 ،وپوگرافیهای ساختمانی و شیب ت هماهنگی جهت الیهدلیل  هب.  کیلومتر است5/1×5/2 کیلومتر و 5/2×2/2ها  لغزش

  .  حاصل از لغزش بخش جنوبشرقی است  لغزیده حدود یک کیلومتر بیشتر از موادّطول موادّ
 )15( ۀشکل شمار. شود ات مشاهده میکرّ ه لغزش با ابعاد کوچک بۀها پدید  رودخانهۀها و حاشی هدر مسیر درّ

 کرتاسه ۀها نیز در سنگ آهک ریزدان غزشاین ل . لیسار استۀا ابعاد کوچک در حاشیهایی ب  ژئومرفولوژی لغزشۀنقش
یجه میزان  میزان هوازدگی و در نتها،  ین بودن مقاومت نسبی سنگئدلیل پا هب. اق افتاده است مقاومت نسبی پایین اتفّبا

  . لغزش افزایش یافته است
های  مانی و دخالت در چهار فصل سال ، شرایط ساختاً ریزدانه ، بارندگی تقریبهوازدگی شیمیایی و تولید موادّ

   . است ها را هر چه ناپایدارتر کرده غیراصولی ساکنان منطقه، دامنه
  

  1 خاکسره
 با .کند حرکت می ال شده و برروی بستر خود تبدیل به مایع سیّ، حاصل از هوازدگی شیمیایی با جذب آبموادّ

 ،خالی خاکز طرفی با پرشدن فضاهای  و ا کرده کشش نیروی جاذبه افزایش پیدا و وزن الیه زیاد شده،افزایش آب
شده و   در نتیجه قسمت مرطوب از مرز سطح گسستگی رطوبتی جدا وشود ات نسبت به یکدیگر آسان میحرکت ذرّ

  . نماید به سوی شیب دانه حرکت می
سره  این نوع خاک.شود منطقه مشاهده می فلوکسیون، بیشتر نوع زیر جلدی دراع سولیاز انو دلیل پوشش مرتعی هب

 امکان خروج گل روان را ، سطحیۀنمودن الی کند که پس از پاره ی را ایجاد میهای های گیاهی برجستگی بوته در محلّ
                                                                                                                                                     
 
  1- Solifluction 



  

 
  

  ریزدانه،مناسب موادّ پوشش  علّت ه سولی فلوکسیون در مراتع منطقه و باالتر از مرز جنگل بۀ پدید.کند فراهم می
  . افتد  اق میمنه اتفّبارش مناسب و شیب دا  ،دهای متعدّ  چشمهوجود

 
  حمل  ّمهمفرایندهای 

آیند و سیستم  تنها فرآیند حمل بزرگ بشمار میهای جاری   آب ،هاقلیمی و توپوگرافی منطق ه به شرایطبا توجّ
  . ال در منطقه استی فعّئزا ای، سیستم شکل فرسایش رودخانه

 ۀبزرگترین حوض. گیرد های آنها انجام می  رودخانه و سرشاخهبیستط بیش از  مورد مطالعه توسّۀهکشی منطقز
 کانرود با  مساحت حدود ۀ حوض،ع و کوچکترین آنکیلومتر مربّ 576مساحتی بالغ بر   کرگانرود باۀای، حوض رودخانه

  . داردق تعلّ کیلومتر 5/47راهه به شفارود با  بیشترین طول آب.ع است کیلومتر مرب40ّ
های سخت   سنگ.گیاهی  نوع سنگ و نفوذپذیری آن و پوشش:رتند از تراکم زهکشی عباۀعوامل کنترل کنند

 ۀ منطق،در مجموع. شوند  زهکشی میۀ شبکۀظت خاک مانع توسعپذیر و پوشش گیاهی غنی با حفا های نفوذ سنگ
 دّهای  جاری و موا  و انتقال آبشود محسوب می نواحی با تراکم زهکشی کم ءها جز مورد مطالعه از نظر تراکم آبراهه

  .  کانال اصلی است ۀعهد  برحاصل از تخریب عمدتاً
ای  صورت موازی و شاخه ههای حوضه ب  رودخانهۀصال انشعابات در شبک اتّۀحوها، ن از نظر مرفولوژی حوضه

لیل به د .اند  اصلی وصل شدهۀ به شاخاًقلّتهای فرعی خود مس  زهکشی موازی است و شاخه،الگوی غالب. است
تر بدست  های متراکم صال به یکدیگر و ایجاد زهکشصت اتّهای فرعی فر ها، شاخه یب تند دامنهکوتاهی مسیر و ش

هایی که طول  ویژه در سرآب و دامنه هبتر  های وسیع در حوضه. دهند الگوی موازی از خود بروز میآورند و  نمی
 اصلی را ۀغییرات شیب در امتداد آبراهنیمرخ طولی رودخانه ها ت. کند یم ای توسعه پیدا  الگوی شاخه،بیشتری دارند

 اصلی ۀ آبراه،خشدر این ب. دهد قدرت آب و در نتیجه قدرت فرسایش را افزایش می، های تند شیب. دهد نشان می
 تعادل نرسیده و فرسایش در این ۀها هنوز به مرحل است و نیمرخ طولی آبراهه ی شدیدهای محلّ دارای اختالف شیب

  درهای بسیاری را  بایست تند آب ها جهت رسیدن به نیمرخ تعادل می آبراهه ت کاوشی دارند وت خصلشدّ هها ب هدرّ
  .  حذف کنند خودمسیر

سرا ،  کرگانرود ، لیسار و تا حدودی خبطه های هیپسومتری رودخانه های دیناچال، شفارود ، ناورود ، منحنی
) فرسایش کاوشی( جوانی ۀظر سیکل فرسایش ویژگی مرحلا از نشیرآباد و حویق نشانگر آن هستند که این رودخانه ه

 فرسایش تراکمی ۀمانند لوند ویل و کانرود در مرحل ، متر است500از  هایی که ارتفاع آنها کمتر  حوضه.را دارند
  . قراردارند 

ل های پرشیب درحال حرکت هستند که عمق و شک  شکل با دیوارهvهای  هها درقعر درّ در حال حاضر رودخانه
  تا در نتیجه قادرند وهایی بسیار باالست قدرت حمل چنین رودخانه. بودن آنهاست الها گویای جوانی رودها و فعّ هدرّ

به  جنگل را ۀی طبقی شیمیاۀ رسوبات نرم حاصل از تجزی درشت حاصل از تخریب مکانیکی ارتفاعات فوقانی وموادّ



  

، رود قدرت حمل خود را از  کاهش ناگهانی شیب علّت هو دشت بفاصل کوه  حدّ در. ها و ساحل حمل کنند پای دامنه
ها، شیب تند  د آبراههتعدّ. گذارد ه شکل مخروط بر جای میات ب ذرّۀ همراه خود را براساس اندازو موادّ دست داده 
های   خروج از کوهستان مخروطهای دائمی و شکست شیب در محلّ ، جریانفرسایش شدید ارتفاعات کوهستان،

 ۀ لبه، شمالی منطقۀویژه در نیمه  عرض کم ساحل ب علّت هدی در پای ارتفاعات تالش ایجاد کرده است که بعدّمت
 حجم باالی رسوبات در  علّت ه رود لیسار بۀمخروط افکن. اند ا دلتاهای ساحلی را تشکیل دادهه خارجی این مخروط

ط  رودهای ه به حجم رسوبات حمل شده توسّز با توجّدلتای کرگانرود و ناورود نی.  خزر پیشروی کرده استۀدریاچ
ق به کرگانرود  آبریز در ارتفاعات فوقانی متعلّۀترین حوض وسیع. استلی را به سمت دریا تغییر داده  ساح خطّ،مربوطه

راعی است و به دلیل وسعت فرسایش در ارتفاعات، دلتای آن بسیار وسیع است ودرحال حاضر شهر هشتپر واراضی ز
دلیل  ه این معادن ب.شوند محسوب می معادن شن و ماسه ،نطقههای م بستر رودخانه. باشد میوطه بر روی آن مستقر مرب
 در تولید شن و ماسه بسیار غنی هستند و چاله های ناشی از برداشت مصالح به ه،ال بودن ارتفاعات فوقانی منطقفعّ

 نیازهای ۀنندک مینأتوانند از منابع ت  این معادن می،شن و ماسهزی معادن دلیل توان باالی بازسا هب. شوند می سرعت پر
  .عمرانی منطقه باشند

 
  نتیجه گیری خالصه و 

الی را فراهم شرایط اقلیمی به همراه عناصر ساختمانی ، لیتو لوژی و توپوگرافی از نظر دینامیکی محیط فعّ
برتری   مجاور یخچالی باۀطبق. شود طبقه تقسیم می به دوهای فرسایش فاعات تالش از نظر عملکرد فرایندارت.  اند آورده

 این طبقه با برتری اعمال .  متر واقع است2000ارتفاع باالی  نقش انجماد و ذوب آب در مرفوژنز کوهستان در
برف  حدود پنج ماه از سال پوشش ،ینئ درجه حرارت پا علّت ه ب. شود ص می مرفوژنز به پدوژنز مشخّۀ غلبمکانیکی و

 هایمناطق آهکی فرآیند آب حاصل از ذوب برف و یخ ارتفاعات نه تنها در  .گیرد در بر میرتفاعات فوقانی را ا
  .  ژلیفلوکسیون بر روی دامنه ها می شود ۀ بلکه موجب حرکات یکپارچ،دهد عه میفیزیکی راتوس

مرز فوقانی و تحتانی به . کند دا میود و تا پای دامنه ادامه پیش مرز تحتانی مجاور یخچالی شروع می جنگل از ۀطبق
ی آب و شرایط دمایی  فراوانعلّت جنگل به ۀدر طبق. اند ی به یکدیگر نزدیک شدهصورت محلّ ه دخالت انسان بعلّت

.  خورده است تعادل پدوژنز به مرفوژنز به نفع پدوژنز برهم، و در نتیجهیافتهی فیزیکو شیمیایی توسعه ها فرآیند،مناسب
ء ساختمان زمین و سوویژگی  با همراهی ،ها و بارش فراوان جود سازندهای هوازده برسطح دامنهدلیل و هه بدر این طبق

در این حال تخریب محیط طبیعی و فرسایش .  غالب چشم انداز استۀن لغزش پدیدبرداران جنگل، زمی ت بهرهمدیریّ
  . دهد ثیر قرار میأحت ت، چشم انداز ساحلی را نیز تها ط رودخانهو حمل رسوب فراوان توسّ

 اندک سرآب ۀ دائمی فاصلۀنال در منطقه است که با بیش از بیست رودخا سیستم فعّ،ای سیستم فرسایش رودخانه
 حاصل از  موادّ، حالعین در  وکند  می شکل با شیبی تند و با خصلتی کاوشی طیvهای عمیق  و پایاب را در کانال

  . دهد ل کرده و دامنه و جلگه را شکل میح اساس رودخانه حمتخریب و هوازدگی سنگ بستر را به سط



  

 
  

های  پدیده. ال و پویاستظر دینامیکی بسیار فعّ مورد مطالعه از نۀ فوق نتیجه گرفته می شود که منطقاز مباحث
ه به و چنانچه انسان بدون توجّ  شود  محسوب میهای پویا  طبیعی محیطۀلغزه، سیالب و فرسایش خاک نتیج زمین

ای برای جوامع  هتهدید بالقوّ  های پویایی زند در آن صورت چنین محیطرا برهم   ، تعادل آنت محیطاسیّرافت و حسّظ
  . نمودصورت فجایع عظیمی رخ خواهند  ههای طبیعی ب  خواهند بود و پدیدهانسانی

  



  

  



  

 
  

  

  



  

  



  

 
  

  



  

  



  

 
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  



  

 
  

  :و مĤخذمنابع 
  روش جدید پهنه بندی مناطق شیب دار در برابـر خطـر لغـزش زمـین بـا                    ،)1376(د محسن سیّ   حائری، -1

  . بهار و تابستان، مجله علوم زمین،تکیه بر بررسیهای پهنه بندی استان مازندران
 ،  تهـران   ، اخـروی ، رسـول     : متـرجم  ،نی زمـین شناسـی     مبـا  ،)1372 (تاربورک ، ادوارد جی و همکـار       -2

 انتشارات مدرسه 

  . زمین شناسی بندر انزلی و اردبیل1: 250000  نقشه های ،سازمان زمین شناسی کشور -3

  . زمین شناسی ماسوله1: 100000 نقشه ، سازمان زمین شناسی کشور -4

 .1367 چاپ اول ، شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش اردبیل،سازمان زمین شناسی کشور -5

  . توپوگرافی اردبیل و رشت1: 500000  نقشه های ،حسازمان جغرافیایی نیروهای مسلّ -6

 قـزوین،     بنـدرانزلی،    توپـوگرافی اردبیـل،    1: 250000قـشه هـای      ن  ،حسازمان جغرافیای نیروهـای مـسلّ      -7
  .شت، زنجانر

 ،طـارم، اسـالم     ماسـوله، کلـور ،     توپـوژگرافی    1: 50000  نقشه های     ،حسازمان جغرافیایی نیروهای مسلّ    -8
  .هروآباد،کیوی پایین، هشتپر، آق اولر، چوبر، حور، آستارا و حیران 

 . پوشش کامل منطقه1: 55000های هوایی با مقیاس   عکس، حسازمان جغرافیایی نیروهای مسلّ -9

 37 واقـع بـین عرضـهای        1: 20000 عکس های هـوایی بـا مقیـاس          ،حسازمان جغرافیایی نیروهای مسلّ     -10
 . درجه شرقی49دقیقه تا 30 درجه و 48 دقیقه شمالی و طول های 5 درجه و 38 دقیقه و 35درجه و 

مطالعات مرحله دوم پیوست    ،   مخزنی شفارود  طرح سدّ ،  )1378 (ای گیالن  شرکت سهامی آب منطقه     -11
    . شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، گزارش زمین شناسی و مکانیک سنگ8 و 5شماره 

   . ناشر سازه، تهران، زمین لغزش،)1375( جعفری ، محسن شریعت -12
 رساله دکتری، تکامـل ژئومرفولـوژی ارتفاعـات تـالش بـا تکیـه بـر نقـش                   ،)1380(طاحونی ، پوران     -13

  . استاد راهنما جداری عیوضی ، جمشید،  دانشگاه تهران،های کوهستانی پلیسستوسن یخچال
   .  انتشارات پیام نور، تهران، ایرانآب و هوای  ،)1374( علیجانی، بهلول -14
 مجلـه منـابع     ،مقابل فرسایش در اقالیم مختلـف ایـران        ها در   مقاومت سنگ  ،)1374(، سادات   فیض نیا  -15

   .47 شماره ،طبیعی ایران
 هـای موجـود در      های خـام هواشناسـی ایـستگاه        داده ،  بانک اطالعات هواشناسی    ، وزارت کشاورزی   -16

   .منطقه



  

های کـاربردی و    نقشه،  اداره کل آمار و اطالعات،  معاونت طرح و برنامه    ،ت کشاورزی وزار  -17
  .1: 100000، بندر انزلی و ماسوله مقیاس پوشش اراضی آستارا، هشتپر

طرح ،  ات شهر سازی و معماری     مرکز مطالعات و تحقیق    ،)1369(وزارت مسکن و شهرسازی       -18
   . جلد اول،زیست محیطی مطالعات ،ای گیالن و مازندران منطقه

  


