
 

 
 

 
   

  
 

 
        

 

 
٢٩ 

  
  ... اي در استانطر رویداد حرکات دامنهبندي خپهنه         

  
  اي در استان آذربایجان غربیپهنه بندي خطر رویداد حرکات دامنه

  
 ، 3علی اصغر هدایی، 2، وحید فیضی1دکتر حسین نگارش

  5، منصوره شاه حسینی4مریم مالشاهی
  

  چکیده 
 به راهکارهاي کنترل دستیابی جهت اساسی ابزارهاي از یکی ،خطرآن بنديپهنه و ايحرکات دامنه وقوع در مؤثر عوامل شناسایی

 ایجاد هدف شناسایی عوامل مؤثردر با تحقیق این رو این از .باشدمی موثر گزینۀ ترینکاربردي و ترینانتخاب مناسب و پدیده این
 این به. است پرداختهاي دراستان آذربایجان غربی حرکات دامنه بنديداراي پتانسیل، به پهنه ص کردن مناطقاي  و مشخَحرکات دامنه

  بسیاري از اطالعات حرکات . شناسایی شد اي در استان آذربایجان غربیحرکات دامنه وقوع در ترین عوامل موثرمهم ابتدا منظور
گیري نسبی آن، نمونه برداري از مواد ه، اندازهپدید مکان. باشدتحقیق بر مبناي مشاهده مستقیم میاي به دست آمده در این دامنه
ها و تدقیق گذاري الیهسپس با استفاده از روي هم .اي و تعیین قلمرو از جمله مواردي است که در روش میدانی انجام شده استدامنه
اي در سطح مختلف حرکات دامنهبندي انواع و نظرات کارشناسی اقدام به پهنه هاي مختلف ناپایداري، با کمک مطالعات میدانیپهنه

اي و هوایی از تطبیق عوارض با تصاویر ماهواره .استفاده شده است Arc GISو  Arc Viewدر این زمینه از دو نرم افزار . استان گردید
  .جمله موارد دیگر در این تحقیق است

درصد از کل مساحت استان  20هکتار در حدود  8/757898فالکسیون و خزش  با مساحتی برابر با سولیدهد که نتایج نشان می
اي مربوط به شهرستان خوي بیشترین احتمال خطر حرکات دامنه هاي استانچنین در بین شهرستانهم. گیرد غربی را دربر میآذربایجان

  .گیردربی را در بر میجان غاي در استان آذربایدرصد از کل حرکات دامنه 78/14ود هکتار حد 39/556092باشد که بامساحتی بالغ بر می
  

  اي، استان آذربایجان غربیبندي، حرکات دامنهپهنه: هاکلید واژه
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 h_negaresh@gep.usb.ac.ir                                                                                    دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزي محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان  1-
 جغرافیاي طبیعی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري  - 2

  استادیار موسسه آموزش عالی هالل ایران  3-
  عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان  4-
 کارشناس ارشد اقلیم شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور هرسین  5-
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  مقدمه

 زمین ساکنین کرة وضعیت بهبود در ارزنده نتایج با همراه روستایی و شهري عمران و توسعه رشد به رو آهنگ

 که است آنها ترینپرخسارت در زمرة ايدامنه حرکات .است نیزگردیده طبیعی هايناهنجاري برخی بروز موجب

: 1386شادفر و همکاران،( است یافته  ايفزاینده شتاب در دهۀ اخیر طبیعی هايسیستم در بشر کاريدست با همگام
با  لذا باشد،می بشر خارج فعلی ودانش علم توان از ايحرکات دامنه رخداد زمان بینیپیش که آنجا از ).119-126

 بروز زمین از خطرناشی از حدودي تا توانمی آن کردن بنديرتبه و ايبه حرکات دامنه حساس مناطق شناسایی

 طبیعی منابع جامع مدیریت اجراي در آن هدف به هتوج با آبخیزداري مبحث در موضوع این .نمود جلوگیري لغزش

 ).104: 1383شیرانی،( گیردمی قرار بررسی مورد و بوده نظر مد آنها از بهینه استفاده و آبخیز حوزة موجود در
 ابزار خطر پر و مستعد مناطق ص نمودنمشخَ جهت آن خطر بنديپهنه و ايبرحرکات دامنه موثر عوامل شناسایی

   ).Anbalagan،1992  :269-277( است موردنیاز و اقدامات ریزيبرنامه جهت ریزانبرنامه به کمک و بررسی اساسی
اي است که در برخی نقاط کشور هرساله حرکات شناسی و اقلیمی کشور ایران به گونهزمینهاي طبیعی، ویژگی

بر اساس برآوردهاي . آوردکند و خسارات جانی و مالی زیادي به بار میدي بروز میهاي متعداي و زمین لغزهتوده
                    شودکشور وارد می ها برمیلیارد ریال خسارات مالی از طریق وقوع زمین لغزه 500اولیه، ساالنه 

لغزه زمین 2590حدود  1378ا اوایل سال دهد که تهاي انجام شده نشان میچنین بررسیهم ).34: 1373کمک پناه،(
 6763میلیارد ریال، تخریب  1866باب خانه، حسارات مالی به میزان  176نفر، تخریب  162در کشور باعث مرگ 
 متر مکعب شده است 963807اي به حجم کیلومتر راه ارتباطی و ایجاد رسوب ساالنه 170هکتار جنگل، تخریب 

               ). 68: 1378میرصانعی و کاردان،(
 محیطی خطرات ارزیابی در ممه گامی آن خطر بنديپهنه و ايدامنه حرکات مستعد نواحی بنديطبقه و شناسایی

 آبخیز هايحوضه مدیریت در را انکاري قابل غیر نقش رودکهمی بشمار نیز طبیعی بالیاي کنترل ریزي دربرنامه جهت

ها و با این وصف، وقتی ناپایداري دامنه .)Sakar, Kanungo,  and Mehrotar :301 -309,1995,( نمایدمی ایفا
هاي الیتمسکونی و فعها در ارتباط با انسان و ساخت و سازهاي بشري و مراکز اي مواد بر روي دامنهحرکات توده

ها موجب و گاهی وقوع آن .)127: 1372حائري،(شوند وي صورت گیرد، به عنوان بالیا و سوانح طبیعی قلمداد می
  . گرددخسارات فراوانی اعم از جانی و مالی در گوشه و کنار جهان می

 اطالعات سامانه محیط در اطالعاتی ارزش روش از استفاده با را لغزش زمین خطر بنديهپهن فانیولیو نقشه

 با هايمکان اطالعاتی، ارزش روش که داد نشان نتایج .کرد هتهی چین گانسو استان در النگنن منطقه براي جغرافیایی
  ). Fanyu liu, 2007( دهد می نشان بهتر را الفع ش لغز زمین

Ocakoglu )2002در ناحیه داگوي ترکیه در غرب دریاي سیاه، به مطالعه دینامیک حرکات ) 341- 329صص
هاي طوالنی و کوتاه روزانه و هاي بارش براي دورهتحلیل داده. اي پیچیده ناشی از بارش سنگین پرداختندتوده

عنوان یک عامل محرك نقش ها به وضوح داللت بر این دارد که بارش سنگین در زمین لغزش به ساعتی توسط آن
هاي مارنی، نقش بندي مارن، تراکم زیاد درختان و افق خاك ضخیم بر روي زمینسپس توپوگرافی، شیب الیه. دارد

  .اندها داشتهموثري در وقوع انواع زمین لغزش
Thommas  سازندهاي هاي سنگی، اي در شیبهاي تودهضمن بررسی عوامل ایجاد حرکت)  1995:4(و دیگران

م ها هوازدگی و خصوصیات سنگ را از عوامل مهآن .ماسه سنگ و سنگ آهک را با فراوانی باالي ریزش ذکر کردند
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اي مواد را به حرکت توده) Durgin)1997 :127-132  .داننداي مواد میدر تعیین فراوانی و نوع حرکات توده
) Ohmori )1995 :101 -149. داندي گرانیتی مرتبط میهاهاي گرانیتی طی تکامل فرسایشی زمینهوازدگی سنگ

شود و عوامل ها به وسیله شرایط مکانی کنترل میاي در میزان و بزرگی لغزشی یا ناحیهثیر اختالفات محلَأت
بر حسب تغییرات شیب، نحوه ریزش ) 78: 2001(و همکاران Piersonبه نظر . ناهمواري و شیب نقش اصلی دارند

  .کندتغییر می
از  .از این قبیل تحقیقات در ایران بسیار صورت گرفته و بیشتر تحقیقات نیز در زمینه زمین لغزش بوده است

؛ موسوي 1389؛ امیدوار و کاویان، 1390؛ رافت نیا و همکاران، 1391توان به کارهاي کریمی و همکاران،جمله می
؛ پورقاسمی و 1389یراحمدي و همکاران، ؛ ام1390؛ حسن زاده نفوتی و همکاران،1388خطیر و همکاران، 

اشاره کرد که هر یک به پهنه بندي خطر زمین لغزش و ... و  1390؛ کریمی سنگ چینی و اونق، 1388همکاران، 
  . اندعلل آنها در منطقه خاصی پرداخته

نوان در پژوهشی تحت ع 1383چنین در محدوده مطالعاتی استان آذربایجان غربی نیز بالدپس در سال هم
 ها در منطقه ماکو به بررسی وقوع و عوامل موثر در وقوع این پدیده پرداخته است،تحلیلی بر ژئومورفولوژي لغزش

چنین از شوند هماي میها، نیروهاي تکتونیکی و غیره باعث تشدید حرکات دامنهکنند که زمین لرزهایشان عنوان می
دار بدون آگاهی از دینامیک محیط اقدام دیگري در سطوح شیب ها، سدها و هرها، احداث جادهبین بردن جنگل

  .باشندها میانجام شود، همه از عوامل ناپایداري دامنه
پتانسیل داراي مناطق شناسایی منظور به سو یک از اي،ه نقشه خطر حرکات دامنهبررسی این پدیده جهت تهی 

 براي امن هاییمکان شناسایی جهت دیگر سوي از و ودهب تاهمی حائز بشري هايتفعالی محدوده در لغزش زمین

 در ... و هانیروگاه انرژي، و نیرو انتقال مسیر ها،راه نظیر انسانی هايکاربري سایر یا و جدید هايزیستگاه توسعه

هاي هدف از پژوهش حاضر آن است که با بررسی کامل ویژگی .دارد قرار ریزانبرنامه هتوج مورد مختلف هايمقیاس
هاي سنجش از دور و به و داده) GIS-ساج(1طبیعی ناحیه مورد مطالعه، استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

بندي این اي را در منطقه مورد مطالعه شناسایی کرد، سپس به پهنههاي آماري، انواع حرکات دامنهکارگیري روش
این تحقیق در نوع . ات در سطح استان و مساحت هر کدام از این حرکات را به تفکیک شهرستان استخراج گرددحرک

ت باالیی در سطح با دقَ اي را تقریباًت است زیرا تحقیقی است که توانسته انواع حرکات دامنهخود بسیار حائز اهمی
  . وسیعی مورد شناسایی قرار دهد

 منطقه مورد مطالعه 
غربی در شمال غرب کشور قرار دارد که با کشورهاي عراق ، ترکیه و آذربایجان داراي مرز  ن آذربایجاناستا

درجه  48تا  44درجه شمالی و طول جغرافیایی  40تا  35این استان در عرض جغرافیایی بین . باشد  مشترك می
  .دهدا نشان میتصویر سه بعدي از استان آذربایجان غربی ر 1شکل . شرقی قرار گرفته است

  

                                                      
1- Geographic Information System  
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  تصویر سه بعدي از استان آذربایجان غربی :1شکل 

  
  
  

 مواد و روش ها
بندي  بندي و پهنه اي با استفاده از عواملی که در بروز و رویداد آن مؤثرند، طبقه در این تحقیق، حرکات دامنه

شناسی با هاي زمینچنین نقشهو هم ايهاي هوایی و تصاویر ماهوارهاین روش ابتدا با استفاده از عکسدر . شوند می
  ).55: 1381هدایی، (شناسی شناسایی شدند ها و واحدهاي مختلف زمین ، گسل1:100000مقیاس 

   دادن آنها در  اي مؤثر هستند، شناسایی و نحوه دخالت ه به عوامل گوناگونی که در رویداد حرکات دامنهبا توج
اي  ت ویژهاز اهمیG.I.S( (بندي با  دقت متوسط به ویژ ه سیستم اطالعات جغرافیایی  هاي مختلف پهنه روش
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 1991در این راستا قرار دارد که در سال ) 78ص Varnes)1978چنین روش ارائه شده توسط هم.  برخوردار است
هاي  ها گذشته و بارش لرزه انجام گرفته در اثناي رویداد زمینهاي  لغزش هاي انجام شده بر روي زمین بر اساس بررسی

ت بارندگی و در این روش، عوامل شرایط شد ).125: 1383هدایی، (سنگین ایجاد شده بودند، تدوین شده است
اي  هدامناي از مخاطره حرکات با ترکیب آنها درجه. گیرد ه قرار میخیزي به عنوان عامل تحریک کننده مورد توج لرزه

  :آید بر اساس رابطه زیر به دست می
H = (Sr . Si . Sh ) . (Ts + Tp) 

HL  =لغزش میزان شاخص خطر زمین  
Sr =میزان شاخص پستی و بلندي زمین  
Si  =شناسی نشانه قابلیت و استعداد لغزش از نظر سنگ  
Sh  =میزان تأثیر رطوبت طبیعی خاك  
Ts  =لرزه ت زمینمیزان تأثیر شد  
Tp  =ت بارندگیمیزان تأثیر شد  

استفاده شده است و با استفاده از سیستم اطالعات  Arc GISو  Arc Viewدر تحقیق مورد نظر از دو نرم افزار 
هاي آماري و ارزش از روش. اي بازنگري و تغییر مقیاس داده شدندجغرافیایی اطالعات مربوط به حرکات دامنه

شناسی در هاي زمینچنین در این تحقیق از نقشههم. نیز استفاده شده استعددي شرح داده شده در بحث قبلی 
نقشه  ، نقشه شیب، نقشه کاربري اراضی، نقشه قابلیت اراضی،50000/1هاي توپوگرافی ،نقشه100000/1مقیاس 

بی اي در استان آذربایجان غربندي احتمال خطر حرکات دامنهگیاهی به  پهنهنقشه پوشش خطوط هم باران،
گذاري شده و پس از آن  همهاي مذکور روي الیه Arc GISافزار  در این ارتباط با استفاده از نرم .پرداخته شده است

  .ه شداي تهی ها، در نهایت نقشه احتمال خطر رویداد حرکات دامنه با امتیازدهی به هر یک از شاخص
شناسی مکان. ق بر مبناي مشاهده مستقیم استاي به دست آمده در این تحقیبسیاري از اطالعات حرکات دامنه

اي و تعیین قلمرو از جمله مواردي است که در روش گیري نسبی از پدیده، نمونه برداري از مواد دامنهپدیده، اندازه
   . اي و هوایی از جمله موارد دیگر در این تحقیق استتطبیق عوارض با تصاویر ماهواره. میدانی انجام شده است

هاي مرجع و دیگر منابع شناسی و مراجعه به کتابهاي پایه از قبیل توپوگرافی، زمینین با مراجعه به نقشهچنهم
اي و میزان خسارات وارد شده هر کدام از این حرکات به مکتوب مربوط به تحقیق، و نیز اخذ آمار حرکات دامنه

  .داري، کار پیگیري شده استها و مراتع و آبخیزهاي استان از سازمان جنگلتفکیک شهرستان
  

  شاخص هاي مورد استفاده
جهت .6شیب، .5اي، شبکه آبراهه.4گسل، .3ها، شبکه راه. 2سنگ شناسی، . 1: شاخص 10در این مقاله از 

این . دما استفاده شده است.10ضریب رطوبت و میزان بارش،. 9ضخامت مواد تراکمی، .8کاربري اراضی، . 7شیب،
  .بندي صورت گرفته استاند و بر این اساس پهنهاستفاده از روش ارزش عددي تحلیل شدهها با شاخص
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  هاي تحقیقیافته

مورد  213بر اساس آمار به دست آمده از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور، در محدوده مورد مطالعه 
چنین هم. بندي گردیدگروه طبقه 5تعداد در  اي رخ داده است که طبق طبقه بندي سازمان مذکور اینحرکات دامنه

اما پنج گروه . هاي انجام شده با عنوان غیر قابل ترسیم به کار رفته استیک گروه دیگر نیز وجود دارد که در بررسی
لغزش و رانش زمین، ریزش، سولیفلوکسیون یا جریانی، خزش و دسته : اصلی مورد بررسی در این گزارش عبارتند از

تعداد و نوع حرکات  1جدول . شودکیبی از چند نوع حرکت را شامل میبه عنوان مرکب خوانده شده است ترآخر که 
  .دهداي بررسی شده و درصد نسبی هر کدام از این حرکات در سطح استان را نشان میدامنه
  

  اي بررسی شده و درصد نسبی در سطح استانتعداد و نوع حرکات دامنه:  1جدول 
 درصد نسبی تعداد حرکات بررسی شده دامنه اينوع حرکات 

 25/42  90 لغزش و رانش زمین

 04/7 15 ریزش

 13/21 45 جریانی 

 16/5 11 خزش 

  54/22 48 مرکب
 88/1 4 غیر قابل ترسیم

 100 213 مجموع 

  
آبخیزداري کشور، آن البته باید در این زمینه اشاره کرد که در آمار گزارش شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و 

اي از قبیل لذا حرکات دامنه. ذکر گردیده استاند، اي که منجر به وارد آمدن خسارت شدهدسته از حرکات دامنه
گیرند ار این آمار حذف شده و به عبارتی دیگر دهند و تخریب و خسارت آنی را در بر نمیخزش که به آرامی رخ می
حاظ فراوانی لغزش اي از لشود بیشترین حرکات دامنهمشاهده می 1در جدول  چنان کههم. نادیده گرفته شده است

درصد از  25/42این نوع حرکت . گیردحرکت را در بر می 213حرکت از  90باشد که به تنهایی و رانش زمین می
بعد از لغزش . باشدت و تهدید این نوع حرکت میشود که نشان از اهمیاي بررسی شده را شامل میکل حرکات دامنه

این نوع . اي به وقوع پیوسته دارنداي مرکب بیشترین سهم را در بررسی حرکات دامنهو رانش زمین، حرکات دامنه
  .است مورد حرکت را به خود اختصاص داده 213مورد از  48حرکات 

تان است که به هاي پر شیب در غرب  و شمال اسهاي زمین شناختی دامنهزمین لغزش یکی از مهمترین پدیده
طور تدریجی و گاهی در مدگردد و در چند ساله اخیر به دلیل ه میت زمان کوتاه باعث بروز خسارات قابل توج
هاي ها و اراضی زراعی و اجراي نامناسب پروژهها و تخریب فزاینده مراتع و جنگلتغییرات نامطلوب در کاربري

شناسی مستعد به لغزش، میزان بارندگی و اقلیم منطقه و وجود مناطق مستعد لغزش، تشکیالت زمین عمرانی در
هایی که در هی از سکونتگاههاي پرشیب، فراوانی وقوع این پدیده مخرب، افزایش داشته است و بخش قابل توجدامنه
خسارات  اند کهجا یا تثبیت شدهرض تخریب قرار داده و بعضاً جابهاند را در معهاي شمالی استقرار یافتهدامنه
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  ... اي در استانطر رویداد حرکات دامنهبندي خپهنه         

هاي ثبت شده در استان را موقعیت زمین لغزش 2شکل . هی نیز به همراه داشته استاجتماعی و اقتصادي قابل توج
ص است طور که مشخَهمان. دهدنشان می) عامل انسانی(ها و جاده) عوامل طبیعی(ها ها و رودخانههمراه با گسل

) هاجاده(یا عوارض انسانی) و رودخانهگسل (کنار عوارضی طبیعیاي رخ داده در سطح استان در بیشتر حرکات دامنه
  .بوده است

  

  
  )عامل انسانی(ها و جاده) عوامل طبیعی(ها ها و رودخانهموقعیت زمین لغزش هاي ثبت شده در استان را همراه با گسل: 2شکل 

  
اي در استان آذربایجان غربی بندي احتمال خطر حرکات دامنهدر نهایت با استفاده از روش مذکور به پهنه

منعکس  4اي در استان آذربایجان غربی در شکل مساحت احتمال رخداد حرکات دامنه 3در شکل . پرداخته شد
  . شده است
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  رکات دامنه اي در استان آذربایجان غربی

اي  هایی که فاقد خطر حرکات دامنه غربی پهنه
هکتار 66/1694409اند به طوري که این پهنه با مساحتی بالغ بر 

اي در منطقه  از نظر خطرات احتمال وقوع  حرکات دامنه
درصد از کل مساحت  23هکتار در حدود  876341

اي را به خود اختصاص داده و احتمال خطر واژگونی با 
  .اده استهکتار کمترین مساحت را به خود اختصاص د

هاي شمالی و  شود که بخش اي استان، مشاهده می
ه به اي با توج این نوع از حرکات دامنه. اي از نوع سولیفلکسیون و خزش هستند

اما . باشند، توجیه پذیر است تپه و فالت می
. مال غربی استان زیاد استهاي شمالی و ش

هاي جنوب و به خصوص جنوب غرب استان میزان حرکات ریزش بیشتر از سایر حرکات بوده و این خود 
تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگها و به وجود آمدن خاك در این مناطق است که زمینه را براي ایجاد 

دهد که بیشترین سطح احتمال رخداد آن در شهرستان خوي است و 
طوري که در این شهرستان این نوع از حرکات  
. درصد از کل مساحت واقع در احتمال خطر خزش قرار دارند

اي بیشترین این نوع از حرکات دامنه. فلکسیون بیشترین گسترش را در محدوده استان قرار دارند
اي دیده د را در سطح شهرستان ارومیه داشته و در شهرستان چالدران احتمال وقوع چنین مخاطره
  .دهد اي به تفکیک شهرستان را نشان می
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رکات دامنه اي در استان آذربایجان غربیحسطح و سطوح احتمال رخداد :  3شکل 

غربی پهنه آذربایجانشود که در استان  مشاهده می 3شکل ه به 
اند به طوري که این پهنه با مساحتی بالغ بر  هستند، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده
از نظر خطرات احتمال وقوع  حرکات دامنه. گیرد درصد از کل مساحت استان را  دربر می

77/876341شود که خزش  با مساحتی برابر با  ورد مطالعه مشاهده می
اي را به خود اختصاص داده و احتمال خطر واژگونی با یرد و بیشترین مساحت حرکات دامنهگ استان را در برمی

هکتار کمترین مساحت را به خود اختصاص د 19/87778مساحتی بالغ بر 
اي استان، مشاهده می بندي خطر رویداد حرکات دامنه ، پهنه4ه به شکل 

اي از نوع سولیفلکسیون و خزش هستند غربی بیشترین حرکات دامنه
تپه و فالت می  غالباً کوه، شیب و میزان بارش از یک طرف و قابلیت اراضی آنها که

هاي شمالی و شرکات شیب است که میزان آن در بخشمهمترین عامل در وقوع این ح
هاي جنوب و به خصوص جنوب غرب استان میزان حرکات ریزش بیشتر از سایر حرکات بوده و این خود 

تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگها و به وجود آمدن خاك در این مناطق است که زمینه را براي ایجاد  
  . پدیده خزش آماده کرده است

دهد که بیشترین سطح احتمال رخداد آن در شهرستان خوي است و  توزیع شهرستانی این پدیده نشان می
طوري که در این شهرستان این نوع از حرکات  کمترین سطح احتمال رخداد خزش در شهرستان نقده است به 

درصد از کل مساحت واقع در احتمال خطر خزش قرار دارند 3/2هکتار تنها  2/20545اي با مساحتی بالغ  بر 
فلکسیون بیشترین گسترش را در محدوده استان قرار دارندبعد از خزش، سولی

د را در سطح شهرستان ارومیه داشته و در شهرستان چالدران احتمال وقوع چنین مخاطره
اي به تفکیک شهرستان را نشان می مساحت و سهم نسبی هر یک از حرکات دامنه 2جدول 

واژگونی سولیفلکسیون ریزش لغزش خزش
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ه به با توج
هستند، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده

درصد از کل مساحت استان را  دربر می 45در حدود 
ورد مطالعه مشاهده میم

استان را در برمی
مساحتی بالغ بر 

ه به شکل با توج
غربی بیشترین حرکات دامنه شمال

شیب و میزان بارش از یک طرف و قابلیت اراضی آنها که
مهمترین عامل در وقوع این ح

هاي جنوب و به خصوص جنوب غرب استان میزان حرکات ریزش بیشتر از سایر حرکات بوده و این خود در بخش
 نشان از وجود

پدیده خزش آماده کرده است
توزیع شهرستانی این پدیده نشان می

کمترین سطح احتمال رخداد خزش در شهرستان نقده است به 
اي با مساحتی بالغ  بر  دامنه

بعد از خزش، سولی
د را در سطح شهرستان ارومیه داشته و در شهرستان چالدران احتمال وقوع چنین مخاطرهگسترش خو
جدول . نشده است



 

 
 

 
   

  
 

 
        

 

 
٣٧ 

  
  ... اي در استانطر رویداد حرکات دامنهبندي خپهنه         

  
  اي در استان آذربایجان غربی احتمال خطر رویداد حرکات دامنه: 4شکل 
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بیشترین گسترش این نوع از . اي در محدوده مورد مطالعه، احتمال وقوع لغزش است از جمله دیگر حرکات دامنه
هاي موجود صورت  ههاي بادبزنی شکل حاشیه ارتفاعات و در ها و آبرفت ها، تپه حرکات در واحدهاي اراضی فالت، کوه

ت را دارند، این نوع از اي نیز شیب و جنس خاك بیشترین اهمی حرکات از نوع حرکات دامنهدر این نوع . گیرد می
پذیر بر روي یک الیه سخت و نفوذناپذیر  حرکات معموالً در جاهایی که شیب زمین خیلی زیاد باشد و یک الیه نفوذ

  .دهد قرار گیرد، رخ می
 مال خطر لغزش  افزایش یابد، شوند تا احت باعث میها  هاي تند و شکستگی البته این شرایط در کنار شیب 
غربی این نوع  شود، در استان آذربایجان اي دیده می بندي خطر رویداد حرکات دامنه طور که در نقشه پهنههمان

اي که باید در مورد  شود، نکته هاي جنوبی نواحی غربی به ویژه در غرب شهرستان ارومیه دیده می حرکات در بخش
اي از این نوع حرکات  هاي گسترده ها، پهنه اي اشاره شود، این است که در کنار رودخانه از حرکات دامنه این نوع

رود ، شهرچاي، باراندوزچاي و  رود، زرینه چون قطور، سیمینههاي بزرگی هموجود دارد به طوري که در کنار رودخانه
دهد که وزیع شهرستانی این پدیده نشان میچنین تهم. شودهاي خطر لغزش مشاهده می زاب کوچک بیشترین پهنه

این نکته را نباید فراموش کرد که اگر چه . در سطح شهرستان ماکو بیشترین مساحت حرکات لغزشی وجود دارد
لغزش مساحت کمتري را در سطح محدوده مورد مطالعه دارد، اما بیشترین خسارات مربوط به این نوع از حرکات 

  دلیل اصلی این امر را نیز . ید در خصوص جلوگیري از این حرکات اقدامات الزم را انجام داداي است که بادامنه
  . توان در وقوع سریع و ناگهانی این حرکت استمی

  
اي در استان آذربایجان غربی، واژگونی کمترین مساحت را به خود اختصاص در بین احتمال خطر حرکات دامنه

هاي غربی استان بیشترین نمود را دارند، لذا شرایطی که موجب به وجود  در بخشاین نوع از حرکات . داده است
ز در این نوع ا. ها بوده استآمدن این نوع از حرکات شده در ارتباط مستقیم با ارتفاع و شیب و پراکنش گسل

اي است که این دهدرصد محدو 65هاي باالتر از شود که شیباهده میشهاي شیب محرکات، با نگاه اجمالی به نقشه
چنین در این مورد اراضی که به عنوان کوه شناخته هم. اندین گسترش را به خود اختصاصص دادهحرکات بیشتر

  . انطباق زیادي با این حرکات دارند...) و  1.22، 1.1،1.2یعنی اراضی که داراي واحدهاي(شوند  می
هاي غربی اي در بخششود که بیشتر حرکات دامنهاي مشاهده میبندي حرکات دامنهه به نقشه پهنهبا توج

توان گفت که شیب زمین ه به این مطلب میبا توج. اند که شیب زمین زیاد بوده استاستان و در جایی اتفاق افتاده
در ضمن در این بخش از استان میزان .اي می باشدثیرگذار در رخداد حرکات دامنهأم و تیکی از عوامل مهبه عنوان 

از طرفی دیگر وجود رودخانه ها، گسل ها، . اي شودتواند باعث تشدید حرکات دامنهباشد که میرش نیز بیشتر میبا
اي موثر ها در وقوع حرکات دامنهاحداث جادههاي انسانی از قبیل به هم زدن تعادل شیب و الیتتکتونیک و فع   

و جلوگیري از مخاطرات و وارد شدن خسارات احتمالی  توان در مهارلذا با شناسایی این مناطق می. باشندمی
  . راهکارهایی اندیشید
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  گیرينتیجه

ها در سطح استان آذربایجان غربی ها و نحوه وقوع آندر این تحقیق سعی بر آن بود که ابتدا به شناخت ناپایداري
بندي این هاي ذکر شده به پهنهاي رخ داده و بر اساس شاخصدامنهپرداخته شود و سپس با بررسی وقوع حرکات 

اي در محدوده مورد مطالعه نشان نتایج بررسی موقعیت وقوع حرکات دامنه. حرکات در سطح استان پرداخته شود
) هاجاده(یا عوامل انسانی) و رودخانهگسل (اي اتفاق افتاده در ارتباط با عوامل طبیعیدهد که اکثر حرکات دامنهمی

هاي اصلی موجود در سطح منطقه هایی که در کنار گسلتوان به موقعیت زمین لغزهص میدر این خصو. بوده است
ل وقوع حرکات اي در سطح استان و مقایسه آن با محبندي حرکات دامنهپس از پهنه. اند، اشاره کرداتفاق افتاده

اي قرار دارند که نتایج حاصل از اي اتفاق افتاده در همان محدودهه شد که بیشتر حرکات دامنهظاي قبلی مالحدامنه
شود که بیشتر حرکات اي مشاهده میبندي حرکات دامنهه به نقشه پهنهدرضمن با توج. دهندبندي نشان میپهنه
اند که شیب، توپوگرافی، گسل، جنس زمین و خاك هاي غربی استان و در جایی اتفاق افتادهاي، در بخشدامنه

ثیرگذار أم و تتوان گفت که شیب زمین به عنوان یکی از عوامل مهه به این مطلب میوجبا ت. اندمساعد حرکت بوده
هاي شرقی است که چنین در این بخش از استان میزان بارش نیز بیشتر از بخشهم. اي استدر رخداد حرکات دامنه

  .اي شودتواند باعث تشدید حرکات دامنهمی
باشد که با مساحتی برابر با بندي انجام شده مربوط به خزش میهاي در پهنبیشترین مساحت حرکات دامنه

توزیع شهرستانی این پدیده . گیرد بر می درصد از کل مساحت استان را در 29/23هکتار در حدود  77/876341
دهد که بیشترین سطح احتمال رخداد آن در شهرستان خوي است و کمترین سطح احتمال رخداد و  نشان می

اي با مساحتی بالغ بر  به طوري که در این شهرستان این نوع از حرکات دامنه. شهرستان نقده استخزش در 
کمترین مساحت حرکات . گیرددرصد از کل مساحت احتمال خطر خزش را در بر می 3/2هکتار تنها  2/20545

درصد از کل حرکات  3/2د هکتار در حدو 87778 /19اي مربوط به حرکت واژگونی است که با مساحتی برابر دامنه
اي به لحاظ پراکنش شهرستانی نیز بیشترین میزان حرکات دامنه. شوداي استان آذربایجان غربی را شامل میدامنه

  .اي در سطح شهرستان نقده رخ داده استدر سطح شهرستان خوي رخ داده و کمترین حرکات دامنه
هاي زمین لغزش با استفاده از روش به بررسی پهنه) 1386(ر و همکارانمرتبط با موضوع مورد مطالعه شادف

ضه آبریز چالکرود تنکابن اي در حوبندي این نوع از حرکات دامنهاتبی پرداخته و در نهایت به پهنهتحلیل سلسله مر
پذیري محیطی ناحیه غرب فارس را مورد میزان آسیب) 1389(پور و شیخی  اي شمسیدر مقیاس منطقه. اندپرداخته

پذیري محیطی بدست آمده از مدل با واقعیت زمینی پیشینه بندي آسیبطالعه قرار دادند و در آن مطالعه پهنهم
لرزه، سیالب، در مطالعه مزبور محدوده با چهار معیار زمین. نمودهاي طبیعی منطقه مطابقت میرخداد انواع پدیده

ضرورت تعامل ) 1384(زادگان و فتحی  چنین شریفهم. اي مورد بررسی قرار گرفته استخشکسالی و حرکات دامنه
هاي  هاي توسعه با سنجش حمل محیطی با استفاده از تکنیک دلفی، مدل ارزیابی سلسله مراتبی و شاخص طرح
کی بر پرسشنامه دلفی و نتایج آن قرار محیطی حوزه البرز مورد بررسی قرار دادند، مطالعه مزبور بیشتر متَ زیست

این مطالعه در مقایسه با مطالعات مشابه، با  .ساخت از امتیاز باالیی در مطالعه برخوردار بودندانسانداشت و عناصر 
ریزي توسعه زمین انجام گرفته و تنها موردي است که به تفکیک انواع تر در راستاي برنامهبینانهتر و واقعدیدي دقیق
  . اي در محدوده وسیعی انجام گرفته استحرکات دامنه
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