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 چکیده
های قدیمی در حوضه بالخلوچای در شمال غرب ایران های جدید و یا فعالیت دوباره زمین لغزشلغزشوقوع زمین

ها تولید غزشسازد. رسوباتی که در نتیجه وقوع زمین لها وارد میهای زیادی را به منابع طبیعی و داراییخسارت

و  یتکنترل فعال راستای در یارائه هرگونه طرحشوند سال ها حوضه های آبخیز را تحت تاثیر قرار می دهند. می

ها است. های آنها و ویژگیشناخت انواع مختلف زمین لغزشدر وحله اول مستلزم  ها،لغزش ینکاهش خسارت زم

براین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی خصوصیات زمین لغزش ها در منطقه بوده است. حوضه بالخلوچای 

هکتار از  1101یکی از مناطق حساس و مستعد به وقوع زمین لغزش در شمال غری ایران است که 

غزش منفرد و پهنه ای در هکتاری آن درگیر انواع مختلف زمین لغزش ها هستند. دو گروه زمین ل 119411مساحت

درصد  3/34درصد دیگر انتقالی می باشند. در  4/94درصد از آن ها از نوع چرخشی و  1/11آن دیده می شود، که 

درصد از مواد جابجا شده حرکات دامنه ای خاک وجود  1/71از زمین لغزش ها مصالح سنگی مشاهده می شود و در 

درصد از  1/11اولین بار  در سال های اخیر جابجایی نشان داده اند و  درصد از زمین لغزش ها برای 7/14دارد. 

درصد از زمین  11زمین لغزش های قدیم و فسیل بیش از یک بار جابجایی داشته اند. در حال حاضر در بیش از 

 44 لغزش ها شواهدیی از فعالیت مشاهده می شود که ویژگی و عوامل موثر در آن ها متفاوت می باشد. تقریباً

 درصد از خسارت ها به جاده ها، مراتع و مزارع وارد شده است.    

 
 زمین لغزش، فرسایش، رسوبزائی، خسارت و اردبیل: یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1
تمام  یرا در مناطق کوهستان یادیز هایخسارتهستند که ساالنه  یعیخطرات طب یناز مهمتر یکی هالغزش زمین

 هایزیان معموالً هالغزش زمین خسارت به مربوط مباحث در(. 1119و همکاران،  Corominas) نمایندیوارد م یادن

 Lee) شودمی مطرح لغزش، زمین وقوع اثر در باشد، ارزشمندانسان  یکه برا یزیهر چ یا و هاآن اموالو  ساکنان به وارده

 رسوب تولید و فرسایش تشدید یاز عوامل اصل یکی ها،خسارت نوع این بر عالوه هالغزش زمین(. Jones ،1119و   

 فرسایش همچنین(. 1114 و همکاران، Peartاست ) گرفته قرار توجه مورد بسیارکمتر( که Korup، 1111) هستند

است. مناطق مختلف استان اردبیل خصوصاً عرصه  شناسی زمین فرسایش میزان از بیشتر بسیار هالغزش زمین از ناشی

های قدیمی در های جدید بوده و یا اینکه برخی از لغزششمال غرب ایران هرساله شاهد وقوع لغزشهای جنوبی آن در 

ها در منطقه برآورد نگردیده است ولی نمایند. هرچند میزان خسارت دقیق حاصل از زمین لغزشآن دوباره فعالیت می

فراوان، مشکالت دیگری نظیر نگرانی اهالی و  های مستقیمها سالیانه عالوه بر وارد آوردن خسارتشکی نیست که لغزش

(. در 1303و طالئی و همکاران،  1317فر،اند )مهدویمسئولین از امکان بروز حوادث مشابه در نقاط دیگر را بوجود آورده

ت ای و استراتژی مدون جهی کوهستانی استان خصوصاً در حوضه بالخلوچای، به یک برنامه ریزی توسعههای منطقهدامنه

باشد. برای دست یابی به این هدف باید ویژگی های دقیق  زمین لغزش ها کاهش خسارت و خطرات زمین لغزش نیاز می

 ها در این مقاله خالصه شدههای حوضه بالخلوچای در راستای کنترل و تثبیت آنتعیین گردد. نتایج بررسی زمین لغزش

 است. 

 هاروش و مواد -2

 جغرافیـایی تیموقع

های مهم قره سو کیلومترمربع در جنوب شهر اردبیل قرار گرفته و از زیرحوضه 1141بالخلوچای با مساحت حوضه 

 (.1کیلومتر دارد )شکل 10شود. رودخانه اصلی حوضه تحت عنوان بالخلوچای بوده که طولی برابر با محسوب می

 

 
 

 
 

 (هابر اساس اولین حرکت تخمینی آنها )بر حسب سن آن ( موقیعت حوضه بالخلوچای در استان و زمین لغزش ها1شکل  )

 

 روش تحقیق 
 ای؛ مطالعات دفتری و صحرایی و تجزیه و تحلیل نتایجاین پژوهش در چند مرحله انجام گرفت: مطالعات کتابخانه

 

 نتایج -3
به وقوع پیوسته است. مساحت  هکتار آن زمین لغزش 1101هکتاری منطقه مورد مطالعه در  119411از مساحت 

های هکتار است. در زمین لغزش 9191/199هکتار و بزرگترین آن  1744/1کوچکترین زمین لغزش منفرد در منطقه 
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باشند. بیشترین تعداد و مساحت زمین هکتار می 1134و  07/70، 90/14ی نیز به ترتیب مساحت مناطق لغزشی پهنه

 (.1انتقالی است )جدول  های منطقه از نوع چرخشی ولغزش

سنگ های با مصالح خاک و  (. لغزش1 )جدول شود ترکیبی بوده و شامل سنگ و خاک می شیبخش اعظم مصالح لغز

به عنوان مصالح درگیر یا جزئی از های مارنی و یا به عبارتی سنگخاک گیرند.  قرار میدر رتبه دوم بعد از آن سنگی و 

در دهد که  نشان می ای های منطقه بررسی نوع حرکات در لغزش ها هستند.لغزشبرخی از زمین درگیر در  مصالح

ها بطور مقطعی درصد آن 14که در بیش از  ها هستند ها بیشترین نوع از لغزشهای چرخشی و انتقالی و ترکیب آن حرکت

  اند. تهغیرقابل ترسیم گسترش یافلغزش  و لغزشی توزیع انواع خزش  ولی در پهنهشود. جریان مواد جابجا شده نیز دیده می
 هاها براساس نوع آن(  فراوانی و مساحت زمین لغزش1جدول )

 درصد فراوانی نوع زمین لغزش
درصد 

 تجمعی

مساحت به 

 هکتار

درصد 

 مساحت

های زمین لغزش

 منفرد

 هالغزش

 1/11 147/131 4/11 4/11 19 چرخشی

 4/94 319/940 1/71 3/43 10 انتقالی

 1/14 311/174 9/01 7/11 4 انتقالی -چرخشی

 0/1 149/0 3/09 4/3 1 جریانی

 7/1 947/01 1/41 4/4 3 چرخشی و جریانی

 1/1 310/1 1/47 4/4 3 انتقالی و جریانی

 هایزمین لغزش

 ایپهنه 
 1/10 401/141 111 4/3 1 هاغیر قابل نقشه برداری و خزش

 111 044/1109 - 111 41 جمع

 در مقابل مصالح در گیری هالغزشزمین نوع حرکات )و درصد( مقادیرفراوانی ( 2جدول ) 

 
شود( و انتقالی )هر دو سطح دیده می –چرخشی با سطح درصد مصالح خاکی  4/3در های منطقه از کل زمین لغزش

های با مصالح سنگی جریانات مورد از زمین لغزش 3شود. در ها با سطح لغزش سیلندری مشاهده میدرصد از آن 0/1در 

های خاکی قابل تشخیص زمین لغزش شود. جریان خاک بصورت روانه گلی در بخشی از جابجاییای مشاهده میواریزه

سال( به وقوع پیوسته و به سن فسیل و قدیم هستند.   41تر از ها در زمان بسیار قدیم )قدیمیاست. اکثریت زمین لغزش

 41با  های فسیل شاز نظر فراوانی تعداد زمین لغز (.1اند )شکل ها در مسیر رودخانه پراکنده شدهعالوه براین زمین لغزش

های در عهد حاضر در این . جابجائیدهند درصد را به خود اختصاص می بیشترینهای منطقه  از لغزش مورد( 14) درصد

ها را به خود لغزش زمیناز کل  درصد 31های قدیمی  حدود لغزشها مشاهده نشده است. زمینگروه از زمین لغزش

 نوع لغزش

 

 

 مصالح

 های منفردنوع زمین لغزش

 کل
 انتقالی لغزش چرخشی لغزش

 - چرخشی لغزش

 انتقالی

که  انتقالیو  چرخشیهای لغزش

های بصورت جریانی در بخش

 اندفعالیت داشته

های  پهنه

 لغزشی

%(1) 1 %(4/14) 13 %(1) 1 سنگ  3 (4/4)% 1/1 
10 

(3/34)% 

خاک و 

  سنگ
4 (7/11)% 4 (0/4)% 7 (0/111)% 1/1 1 (4/3)% 

11 

(1/93)% 

 1/1 %(0/4) 4 %(4/3) 1 1/1 %(0/1) 9 خاک
11 

(7/11%) 

 %(4/3) 1 (%1/14) 0 %(7/11) 4 %(3/34) 10 %(4/11) 19 کل
41 

(111)% 
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های ویژگی با بررسیاند. در عهد حاضر جابجایی داشته های منطقهدرصد از زمین لغزش 11حدود  ند. دراختصاص داده

فعال مورد زمین لغزش دوباره  11مورد از  7های منطقه مشخص گردید که  لغزش مورفولوژیکی و سایر شواهد صحرایی

زمین درصد از  11اند. در سال گذشته( بوقوع پیوسته 111تا  41مورد زمین لغزش نیز زمان عهد حاضر )بین  9اند. شده

های قدیمی درصد زمین لغزش 11ها شود که از اینهای اخیر مشاهده میهای منطقه شواهد جابجایی در زمانلغزش

( نشان 1ها در شکل )های آنها و ویژگیاند. برخی از زمین لغزشهایی را داشتههای اخیر جابجاییهستند که در زمان

 داده شده است.  

 

 ب(    الف(   

 ( الف( زمین لغزش الماس در جناح راست رودخانه و ب( بخشی از پرتگاه زمین لغزش گردنه صائین در مسیر جاده سراب 2شکل )

 
های درشت آتشفشانی و آبرفت–های آتشفشانی، رسوبی، رسوبی ای از سنگدر حوضه آبخیز بالخلوچای مجموعه

های واحدهای مختلف نئوژن و کواترنر حوضه بالخلوچای زمین لغزش(. در برونزدهای 3دانه تا ریز دانه وجود دارد )شکل 

ها نشان دهنده پتانسیل لغزش خیزی هکتاری زمین لغزش 1101مختلفی در گذشته بوقوع پیوسته است. گسترش 

های ها و پهنههای رسی همچون مارنتوان حضور سازندهای دارای کانیشناسی حوضه است. هرچند میسازندهای زمین

گرسان و همچنین واحدهای توفی و پومیسی سست را از دالیل اصلی وقوع زمین لغزش در منطقه به حساب آورد اما د

های نئوژن نیز قابل توجه است ها در سازندهای آتشفشانی همچون آندزیت و بازالتدرصد نسبت باالی زمین لغزش

ها ر بقیه سازندهای زمین شناسی منطقه زمین لغزش(. به غیر سازندهای با ترکیب سنگی الهار و تراورتن د3)جدول 

ها از دهد که نوع سنگشوند. مقایسه درصد نسبت مساحت مناطق لغزشی به مساحت ترکیب سنگی نشان میمشاهده می

کنند. لذا باید عوامل دیگری نیز در لحاظ رسوبی و یا آتشفشانی نقشی اساسی در افزایش پتانسیل زمین لغزش ایفا نمی

 های این حوضه موثر بوده باشند. ع زمین لغزشوقو

باشد. با رسد که مسیر رودخانه بالخلوچای گسلی است که روند آن با گسل دامنه غربی تالش موازی میبه نظر می

توجه به عریض بودن دره رودخانه احتماالً خط گسل توسط رسوبات آبرفتی کواترنری پوشیده شده است. وقوع زمین 

ها در گذشته مان گذشته و در کنار مسیر گسل بالخلوچای این احتمال را که حرکات تکتونیکی و وقوع زلزلهها در زلغزش

 –رودبار  1374ریشتری سال  9/1(. بطوریکه حرکات زلزله 9دهد )شکل اند افزایش میها موثر بودهبر وقوع زمین لغزش

های متوالی در منطقه بوقوع پیوسته است عاقب آن زلزلهمنجیل باعث لرزش شدید در این منطقه نیز شده و همچنین مت

 1374های فسیل و قدیمی این منطقه بعد از زلزله سال (. تعدادی از زمین لغزشb1311و  a  1311)قریشی و بربریان،

های قدیمی در نزدیکی ها صورت گرفته است. دو مورد از زمین لغزشهای قابل توجهی در آنفعال شده و جابجائی

ها به بستر رودخانه بالخلوچای روستاهای ایالنجق و ساری قیه با حجم قابل توجهی جابجا شده و پنجه توده لغزشی آن

 رسیده است. 
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 (  پراکنش زمین لغزش ها در مسیر گسل های اصلی منطقه4شکل ) ( نقشه ترکیب سنگی حوضه بالخلوچای3شکل )

 بالخلوچای( مساحت ترکیب سنگی حوضه 3جدول  )

 مساحت مناطق لغزشی)هکتار( مساحت )هکتار( ترکیب سنگی نشانه ردیف

1 AB 11/117 19104 آندزیت و بازالت 

1 LC 11/1 11400 الهار و کنگلومرا 

3 MC 10/111 0111 تناوب مارن، سنگ سیلتی و کنگلومرا 

9 MS 11/41 11141 تناوب مارن، ماسه سنگ و گچ 

4 Q1  11/130 11104 آبرفتی کهنپادگانه های 

7 Q2 
 های آبرفتی جوان، رسوبات دشتپادگانه

 ای عهد حاضرو رسوبات رودخانه
11111 11/111 

1 TA 11/14 3711 تراکیت و تراکی آندزیت 

0 Tr 11/1 1919 تراورتن 

4 Tu 11/134 13111 توف، پومیس و برش 

11 V 11/139 11173 تراکیت، تراکی آندزیت، آندزیت و بازالت 

 نتیجه گیری -4
های گسترده قرار گرفته است. از این مناطق های گذشته تحت تاثیر زمین لغزشمناطق جنوبی استان اردبیل در سال

های با در این حوضه زمین لغزشها متفاوت است. با سیستم فلوویال حوضه هالغزشحوضه بالخلوچای از نظر رابطه زمین

ها بطور مقطعی جریان درصد آن 14فراوانی را دارند و در بیش از ها بیشترین انتقالی و ترکیب آنهای چرخشی و  حرکت

نتایج اند. تهلغزش غیرقابل ترسیم گسترش یاف و لغزشی توزیع انواع خزش  ولی در پهنهشود. جابجا شده نیز دیده میمواد 

دو موقعیت اصلی به همراه تعدادی زمین لغزش کوچک را  به دست آمده در حوضه بالخلوچای تاثیر وقوع زمین لغزش در 

کند. وجود سازندهای نرم همچون سازندهای رسوبی تبخیری نئوژن باعث منجیل منعکس می -رودبار 1374بعد از زلزله 

 ها و در نتیجه فرسایش شده است. در این حوضه با وجود سایر عوامل مستعد کننده مانند شیبتشدید وقوع زیمن لغزش

پیوندند و در این مواقع ها به وقوع میهای شدید زمین لغزشمناسب و یا عوامل تشدید کننده مانند زلزله و بارندگی

(. بیشترین نگرانی در این حوضه 1114و همکاران،  Chuangاحتمال افزایش چند برابری فرسایش و رسوب وجود دارد )

د یامچی است، همچنین با جابجایی و فعالیت برخی از زمین لغزش احتمال فعالیت زمین لغزش ها در دامنه های مخزن س

-در دو مورد از زمین شود. بنابراین حداقلهای کنار رودخانه بالخلی چای بر میزان رسوب ورودی به مخزن افزوده می

 های مسیر رودخانه باید عملیات پیشگیری انجام گیرد. های فعال و تاثیر گذار بر سازهلغزش
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Landslide in Balkhlou Chay basin - Ardabil Province 

 
Abstract 
Landslides are a recurrent problem throughout most of northwest of Iran and in Balkhlou Chay 

basin, where new landslides or reactivation of the old landslides result in significant damage to 
natural resources, property, and sedimentation from landslides impacts watersheds for years.  

Presentation of any plan in order to control the activity and to reduce the landslide damages, in the 

first step requires identification and recognition of various type types of landslides and their 
characteristics. Accordingly, the investigation of the specific characteristics of landslides were the 

main purpose of this study. Balkhlou Chay basin is one of the most susceptible zones of northwest of 

Iran to landslide occurrence with more than 1080 hectares of its area (114970 hectares) having been 

affected by different mass movements. Two categories of landslide have been identified, single and 
zone forms. 12/1% of single landslides are rotational and 45/9 translation. Rock material is observed 

in 35/3 of the landslides, and the soil material is observed in 64/7% of the mass movements. 19/6% 

of the landslides have taken place recently, for the first time, and 11/7% of the old and fossil 
landslides have taken place more than once. Active landslides make up 20% of the total number of 

the landslides, and they vary in characteristics and factors. Approximately, 95% of the direct damage 

occur in roads, pasture and agriculture lands.    
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