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 خالصه

سيل نيز در  وزمين لغزش یکی از مخاطرات طبيعی مهم در مناطق کوهستانی 

ر مهمی محسوب ها هستند، خطها و رودخانهمحدوده هایی که در مسير آبراهه

 د. نشومی

 پدید آوردهدر شهرستان اهر هر دو این مخطرات طبيعی خساراتی را در گذشته 

با بررسی شده و اهر ستان شهرطبيعی مذکور در مخاطرات در این مقاله است. 

 بررسيهانتایج قالب نقشه پهنه بندی ارائه شده است.  در  GIS استفاده از 

باشد. سيل می متوسطاز مساحت منطقه در معرض خطر  درصد 60حدود دهد که نشان می

-را تهدید می و رودخانه کيچيک چای خطر سيل بيشتر اطراف رودخانه اهر چایی

این علت  قرار دارد.زمين لغزش  در معرض خطردرصد از منطقه  45حدود  .کند

 دری مستعد لغزش و بارندگی است. و سازندها های پرشيبدامنه بيشتر وجودامر 

خطر ناپایداری دامنه  هادر نزدیکی گسلقسمتهایی از شمال منطقه و  شرقنوب وج

 است.بيشتر 

 

 GISسيل، زمين لغزش،  مخاطرات طبيعی،کلمات کليدی :              
 

 

 مقدمه .1
 

تمدن و حيات انسان از بدو پيدایش، متاثر از شرایط و حوادث طبيعی بوده و در 

یند طبيعی به طور دائم در حال تغيير دادن عين حال انسان نيز مشابه یک فرا

خطرات  نظرباشد. تاثير متقابل زمين شناسی و تمدن انسان از محيط اطراف خود می

اصوال بالیای طبيعی باعث کاهش توليد سرانه . [1] ای داردزمين شناسی اهميت ویژه

. تسشوند که پيامد آنها فقر املی کشورها و در نتيجه کاهش درآمد سرانه می

امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي، زمينه هاي مناسبي براي شناخت و كاهش این 

های مناسب جهت مقابله با این یکی از راهکار .خطرات طبيعي فراهم شده است

 . [2] مخاطرات طبيعی پهنه بندی و شناسایی مناطق خطر است

امون شهر نيز شهر اهر غالبا بر روی رسوبات آبرفتی گسترش یافته است در پير

هایی را موجب شده هایی وجود دارد که گسترش شهر به سمت آنها ناپایداریدامنه

شناسی است سيل از جمله پدیده های مخرب و مخاطرات زمين زمين لغزش واست. وقوع 

که شاید خسارتهای حاصله از آن در مقایسه با بالیای دیگر چون زلزله ناچيز باشد 

دو پدیده در نقاط پراکنده چه بسا می تواند رقم باالتری اما جمع خسارتهای این 

هدف تحقيق همانا شناسایی و تعيين نواحی در معرض مخاطرات . را نيز موجب گردد

 .باشدبندی و ارائه راهکارهای الزم میهای پهنهسيل و زمين لغزش و نيز تهيه نقشه

ق همگن بر اساس درجه پهنه بندي خطر، به فرآیند تقسيم بندي یك محدوده به مناط

 . [3] شودخطر ناپایداري وقوع زمين لغزش وسيل یا سایر خطرات اطالق مي

ها، براساس بازدیدهای ابتدا عوامل موثر در وقوع این پدیدهدر این تحقيق 

ای های ماهوارهميدانی، بررسی نقشه های توپوگرافی و زمين شناسی و تفسير عکس

استفاده سپس با . مشخص گردیدزارشهای ژئوتکنيکی گزارشهای مطالعات صحرایی و گ

اقدام به تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش   ArcGIS نرم افزار از قابليت هاي

شرایط توپوگرافی و خصوصيات هيدورلوژیکی آبراهه نقشه ها براساس  .گردیدو سيل 

 پهنه ه های اصلی، شرایط اقليمی منطقه، جهت شيب، سازندهای زمين شناسی در س
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  .ه استزیاد، متوسط،کم ترسيم شد

 زمين شناسی عمومی محدوده مورد مطالعه .2
 

رار دارد. از آذربایجان ق -شهر اهر از نظر زمين شناسی در زون ساختاری البرز

اهر جزو کوه های شمال  ،دیدگاه زمين شناسی و از نظر طبيعی و جهت ناهمواری ها

خنمون یافته در این منطقه متعلق به ترین سنگ های رایران می باشد. قدیمی

شود. همانطور قوشه داغ و در غرب اهر دیده می کوههایکرتاسه باالیی بوده و در 

تر از کرتاسه پسين به ( مشخص است از سرگذشت سازندهای قدیمی1كه در شکل شماره )

الرامي و  و حركات كوهزائي آلپي )فازعلت نداشتن برونزد اطالعی در دست نيست 

يرینه( موجب تحوالت عمده در این منطقه شده است. در طي این فاز تكتونيكي، پ

منطقه اهر تحت تاثير گسلش شدید همراه با فعاليتهاي نفوذي و آتشفشاني قرار 

 گيرد و تحت تاثير عوامل فوق، منطقه مورفولوژي كنوني خود را پيدا كرده است.مي

های مختلف سنگ های عث جابجایی در بخشهای تکتونيکی در منطقه اهر باتنوع فعاليت

هایی را ایجاد کرده اند. گسله اصلی که سبب رسوبی و آذرین شده و در نتيجه گسله

 .[4]پيدایش پدیده ژئومورفولوژی منطقه اهر شده گسل شمال قوشه داغ می باشد

بخش جنوبی و غربی شهر اهر را بيشتر سنگهای رسوبی، مرکز و شمال منطقه نيز 

باشدکه به علت دارا بودن مقاومت زیاد در برابر به سنگ های آذرین می مربوط

 .[5] دهندفرسایش، بيشتر ارتفاعات اصلی را تشکيل می

 

 
 ]6[نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه   -1شکل 

 

 

 مشخصات عمومی منطقه مورد مطالعه  .3
 

-ي تپه ماهوري میشهر اهر دارای ارتفاعات بلند، دره هاي تنگ و عميق و واحدها
درجه  ۴۷متر ارتفاع از سطح دریا به مختصات جغرافيایی  ۱۳۶۰شهر با این باشد. 

قرار گرفته است. دقيقه عرض شمالی  ۲۸درجه و  ۳۸دقيقه طول شرقی و  ۴و 

را  ، آنشرقى در جنوب و شيور در شمال شقو، بزشرقى در جنوب داغه شوق ارتفاعات

کوه های قره داغ همراه با فعاليت های رودخانه اهرچای و  رشته .انددر برگرفته

تا حدودی نيز رشته کوه های قوشه داغ عوامل اصلی تشکيل وضيعيت مورفولوژیکی 

و  شرقى  -غربى رودهای اهرچای از جنوب در امتدادي .[7] باشدمنطقه اهر می

كنند و شهر عبور مى از ميان چاي چای از غرب اهر و كيچيكو و رنگول عليرضا چاي
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كند. مهمترین منابع مى را آبياري آن پيرامون ، اهر و زمينهايمتعدد آن هايشاخه

منابع آبهای زیرزمينی نيز شامل چاه، . باشدرودخانه اهرچایی می ،آبی منطقه

 47دهنه چشمه، 217حلقه چاه،  767باشد که این شهرستان دارای چشمه و قناتها می

( مدل 3و در شکل ) منطقه( تصویر ماهواره ای 2باشد. در شکل )ت میرشته قنا

که  نشان دهنده حداقل و حداکثر ارتفاع شهر اهر از  (DEM)ارتفاعی دیجيتالی 

 .سطح دریا مي باشد نشان داده شده است

 

 

 ]8[اهر  منطقهعكس ماهواره اي  -2شکل

 
 

 خطر زمين لغزشبررسی  .4

 

در امتداد یک  خاکها و سنگها ، شامل حرکتایت دامنهحرکا یا به طور کلیها لغزش

است. این سطح گسيختگی یا یک زون گسيختگی مشخص بر روی دامنه به سمت پایين 

بر اساس عوامل مختلفی مانند هندسه دامنه، نوع مواد، نوع حرکت و سرعت  حرکات

شيب باالتر  های بادر منطقه مورد مطالعه در دامنه. [9] شوندتقسيم بندی میحرکت 

منطقه مورد نظر هر  دربه وقوع پيوسته است.  ی سنگیهازمين لغزش و ریزشچندین 

د ولی ندار تاثيرچند که عوامل توپوگرافی، زاویه شيب، ارتفاع و جهت دامنه ها 

 بيشترین تاثير راانباشته شدن واریزه ها و خرده سنگ ها در پای شيب های تند 

 .[3]دارد 

اختالف  ،ولوژی مختلف در منطقه، تاثيرپذیری از عوامل جویوجود واحدهای ليت

فصلی  و شبانه روزی  دما علل وقوع یخبندان های مکرر و ذوب برف، باران های 

یک به نوعی سبب  شوند و هرشدید و غيره از ویژگيهای آب وهوایی منطقه محسوب می

های سنگی را و ریزشها تشدید انواع ناپایداری های دامنه ای، به ویژه زمين لغزش

(  نشان داده شده است گسترش شهر به طرف دامنه 4طور كه در شكل ) باشد. همانمی

ترین تهدید کننده سکونتگاه ها به ویژه سکونتگاههای روستایی و منازل مها مه

 باشد.مسکونی می

علت زمين لغزش و ریزشهای سنگی و جریانهای واریزه ای چه در بخش  شمالی و 

-و نوع سازندهای منطقه می زیادشيب  وجودخش جنوبی  شهر اهر به دليل چه در ب

باشد. سازندهای این منطقه به دليل آب و هوای خاص منطقه که بيشتر فرسایش 

-مکانيکی را به دنبال دارد موجب پدیدآمدن زمين لغزش و دیگر حرکات توده ای می

  .[3]شود
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 [3] محدوده مورد مطالعه (DEMنقشه مدل ارتفاعی ديجيتالی ) -3شکل 

 

 

ثباتی مورفوژنز و فرسایش خاک انسان در بی متاسفانه در منطقه مورد مطالعه،

که شغل اکثر مردم در این منطقه  کند. با توجه به ایننقش زیانباری را ایفا می

 ،[4] های خارج از شهر نداردکشاورزی و دامداری است و صنایع نقش زیادی در زمين

ش عامل انسانی به عنوان یک عامل تشدید کننده زمين لغزش و جریان دخالت و نق

شود. مهمترین فرایند فعال در های واریزه ای و زیان های ناشی از این عمل می

شهر اهر به علت کوهستانی و سردسير بودن منطقه از نظر آب وهوایی فرایند 

اختالف زیاد ما بين سردترین و گرم ترین ماههای سال و همچنين باشد. فرسایش می

های جنوبی این منطقه باعث اختالف دمای شبانه روزی به ویژه در ارتفاعات و دامنه

به علت کوهستانی بودن منطقه در ارتفاعات شده شدت و سرعت فرسایش افزایش یابد. 

واژگونی سنگ ها و در  باالتر، به دليل غلبه فرایند فرسایش سنگ ریزش ها و

ارتفاعات پایين تر نيز، عالوه بر نقش فرایندهای هوازدگی در ناپایداری شيبها و 

وقوع انواع زمين لغزش ها، جریان های شدید سيالبی و رودخانه عمده ترین 

(  نمونه ای ازسنگ ریزش را 5)باشند. در شکل فرایندهای فعال فرسایش شهر اهر می

 . نوبي شهر اهر نشان داده شده استدر دامنه كوه هاي ج

کيلومتر در  5نقشه خطر زمين لغزش شهر اهر به شعاع  ،بر اساس عوامل  موثر

نقشه  این. با توجه به است نمایش داده شده(  6در شکل ) وتهيه شد  GISمحيط 

. مناطق با خطر قرار داردخطر متوسط  در پهنهدرصد منطقه  44حدود  ،پهنه بندی

 شود که این امر به دليل قرارگيری شيبدرصد از منطقه را شامل می 45باال در کل 

و در جنوب و شرق و قسمت هایی از شمال منطقه  درباال، ارتفاعات، نوع سازندها 

درصد منطقه شامل  11خطر کم نيز  پهنه با نزدیکی گسلهای کوچک بيشتر مشهود است.

رودخانه اهر چایی نيز وجود در اطراف  دهد.شهر را تشکيل می خودشود که می

های کوچکی های آبرفتی موجب لغزشاي و تخریبي و وجود تراسهاي عميق دریاچهنهشته

موجب  تخریب مزارع و روستاهای واقع در نزدیکی اهر چای شده  در آن ناحيه شده و

با توجه به مطالب ذکر شده شهر اهر به دليل شرایط خاص فيزیولوژیکی . داده است

 .]3[پهنه بندی خطر در حد متوسط مي باشد  از نظر
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.  5. منازل مسکونی واقع در محله شرکت گاز در حاشيه شهر اهر                شکل4شکل 

 سنگ ريزش در دامنه های جنوبی  شهر اهر 

 

 
 مورد مطالعهدر منطقه خطر زمين لغزش پهنه بندی . نفشه 6شکل 
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  سيـل خطر بررسی  .5

 

جریان شدید آبها است. سيل به  قه اهر یکی از شایع ترین بالیای طبيعی سيلدر منط

. شودگفته می و زیر آب رفتن بخشی از زمين به زیر آب در خارج از بستر اصلی رود

عوامل موثر در وقوع سيالب، بارش)دوره بازگشت(، شيب، سازندهای زمين، فعاليت 

% از کل بالیای تعریف شده 40بيش از وجود یا عدم آب به تنهایی باشد. انسان می

خبرساز شاید به شدت زلزله نتواند در جهان را به خود اختصاص داده است. سيالب 

بروز سيالبهای عظيم و فرسایش خاک در بعضی نقاط شهر   .[4] ولی خطرناكترند باشد

سيل در شهر  به روستائيان و منابع طبيعی را مورد تهدید قرار داده است.  اهر،

ویژگيهای زمين شناسی و تخریبهای زیست محيطی با گل و الی زیادی همراه  اطرخ

( 7)کند. در شکل وارد میرا به این علت سيل در شهر اهر، خسارات زیادی  بوده و

را خسارات زیادی  . این سيلنشان داده شده  است 1391سيالب تيرماه تصویری از 

زم به ذکراست  شهر اهر با وجود بيش . اله استخصوصا به بخش کشاورزی شهر واردکرد

هزار هکتار اراضی کشاورزی یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان  106از

بخشی از این افزایش زیان ها نتيجه تنوع پذیری آب و هوایی است و  .باشدشرقی می

در این منطقه باشد. بخشی دیگر مربوط به ادامه گسترش مناطق در معرض خطر می

بودن آنها غيراستاندارد  بر نامناسب بودن شرایط سازه های ساختمانی و عالوه

، قرار گرفتن ابزار و وسایل مختلف در مسير سيل از مخصوصا در مناطق روستایی

عدم احداث كانال در مسير سيل و ها و یا شاخه هاي بریده درختان، جمله زباله

(  تجمع زباله 8)در شکل  رعایت حریم مربوطه در تشدید سيالب موثر بوده است.

 .نمایش داده شده استشوند هایی که در کيچيک  چای موجب تشدید سيل می

در منطقه مورد تحقيق به دليل شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی خاص اکثر 

اند. عالوه بر روستاها در کنار رودخانه ها و بيشتر در مخروط افکنه ها واقع شده

دخالت در سيستم شبکه زهکشی منطقه و نفوذ به بستر  این ساکنان روستاها با

سيالبی رودها و آبراهه های بزرگ باعث اختالل در روند تخليه آب منطقه می شوند. 

براین اساس نواحی با شدت باالی خطر سيالب عالوه بر سازندهای سطحی، تراکم شبکه 

گيرد. ه صورت میمقداري نيز با دخالت انسان در این حوض ،آبراهه ای و شکل حوضه

طرحهای یکی از راهکارهای بسيار مؤثر در پيشگيری و کاهش خسارات سيل انجام 

 .[3] و عمليات آبخيزداری است انحراف سيل

 

  

                         [3] در محله حاج اروج 1391 . تصويری از سيل تيرماه7کل ش

 [3]چای در مرکز شهر .  زباله های رودخانه کيچيک8شکل

 

  

 5 شعاعه نقشه پهنه بندی خطر سيل ب ،با توجه به عوامل موثر در وقوع سيل

با  ( نشان داده شده است.9)در شکل  ه وتهيه شد GISدر محيط شهر اهر کيلومتری 

. ستسيالب قرا گرفته ا متوسطدرصد منطقه در خطر 60تهيه شده حدود توجه به نقشه 

 زیاددرصد منطقه نيز در خطر  10 تنهاو کمقه در محدوده خطر در صد منط30همچنين 

. با توجه به مطالب ذکر شده شهر اهر به دليل شرایط خاص استواقع شده 

 .[3]می باشد  متوسطدر حد  سيلفيزیولوژیکی از نظر خطر 
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 . نقشه خطر سيل منطقه مورد مطالعه9شکل 

 

 

 نتيجه گيري  .6

 

پدیده های مخرب و مخاطرات زمين شناسی است که شاید سيل از جمله  زمين لغزش و

باشد اما جمع  کمهای حاصله از آن در مقایسه با بالیای دیگر چون زلزله خسارت

تواند رقم باالتری را نيز موجب چه بسا می برخی مناطقخسارتهای این دو پدیده در 

، اختالف فصلی و مستعد لغزش، وجود واحدهای ليتولوژی منطقه کوهستانی بودن. گردد

مهمترین  دخالت بی رویه انسان در محيط طبيعیروزی دما، بارانهای شدید، شبانه

 ،در این تحقيق هدف  بررسیاهر می باشد. در منطقه وقوع زمين لغزش و سيل  عوامل

اهر بوده و نتایج در قالب نقشه پهنه بندی ارائه  لغزش و سيل منطقهمخاطرات 

 نرم افزار با استفاده از بندي خطر زمين لغزش و سيل  پهنه های نقشه شده است.

ArcGIS   توپوگرافی و خصوصيات  عواملها براساس نقشهاین  .شده استتهيه

آبراهه های اصلی، شرایط اقليمی منطقه، جهت شيب، سازندهای زمين  ،هيدورلوژیکی

احت درصد از مس 45حدود  .ه استشناسی در سه طبقه زیاد، متوسط،کم ترسيم شد

. در جنوب، دندهزمين لغزش و ریزشهای سنگی تشکيل می پهنه های در معرض منطقه را

 .شرق و قسمت هایی از شمال و در نزدیکی گسل ها ناپایداری دامنه ها بيشتر است

درصد منطقه  10متوسط قرار گرفته است و تنها  رده خطردرصد منطقه در  60تقریبا 

خطر زیاد  در معرضی و کيچيک چای در مرکز شهر یعنی اطراف رودخانه های اهر چای

مناطق مزارع و هرساله خسارات زیادی به سيل پدیده در اثر  .گرفته استسيل قرار 

 .شودواقع در نزدیکی رودخانه ها وارد می مسکونی
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