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A

ارزيابي و پهنه بندي مخاطرات ژئومورفولوژي جاده تازه احداث سردابه و قوتورسويي

چكيده

ايـن منطقـه از   . منطقه مورد مطالعه در قسمت شرقي و شمالشرقي توده آتشفشاني سبالن واقع شده است       

 و شود كه داراي زمستان سرد و طاقت فرسا نظر آب وهوا جزو مناطق مرطوب و كوهستاني محسوب مي         

 تا 5افتد و حدود بيشترين بارندگي منطقه در فصل بهار و اواخر زمستان اتفاق مي. باشدتابستان خنك مي 

در سـالهاي اخيـر بـه منظـور ايجـاد تـسهيالت بـراي        .  ماه از سال در منطقه يخبندان حكمفرمـا اسـت          6

بگـرم قوتورسـويي و     آبگرم سردابه در دامنه شرقي تـوده آتشفـشاني سـبالن و آ            اي بين   گردشگران جاده 

بدون توجه به ديناميك محيط و       اين كار    .، احداث شده است   در دامنه شمالي اين توده مي باشد      شابيلكه  

هر چند كه ممكن است برخي از جوانب امر مـورد    .مخاطرات بالقوه ژئومورفولوژي صورت گرفته است     

ب محل مسير جاده و مخاطرات ناشي از        مطالعه قرار گرفته باشد اما مسايل مورفوديناميكي ناشي از انتخا         

از ديگـاه ژئومورفولـوژي مـسير جـاده بـه دنبـال ايجـاد ترانـشه شـاهد                   . آن بحث مجزايي را مي طلبـد      

آنـدزيت و   (ليتولوژي مسير مورد نظر بيشتر از گدازه هاي قديم سبالن           . ناپايداريهاي متعددي خواهد بود   

ي سـنگهاي مقـاوم و از قابليـت نفـوذي كمتـري             تشكيل شده است كه در شـرايط عـاد        ) تراكي آندزيت 

منطقه تحت تاثير آب و هواي مرطوب هوازده شده و روي اين تـشكيالت سنگهاي برخوردارند اما چون  

 شـرايط محيطـي را بـراي ايجـاد     در نتيجـه يده اسـت؛  ان، سازندهاي سطحي منفصل و نسبتاً عميق پوش  را

چنانكه در برخي از مناطق هنوز جاده به صـورت رسـمي مـورد              . ناپايداري هايي دامنه اي مهيا مي سازد      

پي بردن به ميزان ناپايداري در مسير مورد براي . باشيمبهره برداري قرار نگرفته شاهد شروع ناپايداري مي

در اين روش عوامل متعدد تاثير گذار بر ناپايداري دامنـه از قبيـل              . نظر از روش آنباالگان استفاده نموديم     



B

مين شناسي، خاك ، تغييرات كاربري، پوشش گياهي، آبهاي زيـر زمينـي ، شـيب توپـوگرافي و                   شرايط ز 

نتايج حاصل از ايـن  .  واحد كاري مورد مطالعه قرار گرفت      5ميزان پستي و بلندي به صورت جداگانه در         

 با خطـر    ايمنطقه. شود  دهد منطقه مورد مطالعه از نظر ناپايداري به دو بخش تقسيم مي           رسي نشان مي  بر

اي بـا  ؛ و منطقه.نمايدكه بيشتر مسير جاده از اين واحدها عبور مي) 5 و 3،  1واحدهاي شماره   (لغزش باال 

توان گفت كـه مـسير مـورد نظـر بـراي خطـر         بنابراين در كل مي   ). 4 و   2واحدهاي شماره (خطر متوسط   

اظت از جاده صورت نگيـرد در  باشد و چنانچه اقدامات حاي مستعد ميلغزش و ديگر ناپايداريهاي دامنه    

. آينده نه چندان دور شاهد خرابي جاده و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي منطقه خواهيم بود
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فصل اول

كليات



�كليات

مقدمه- 1-1

نمايد؛ هاي ارتباطي ميانسان براي ارتباط با جوامع ديگر و مناطق دور و نزديك خود اقدام به ايجاد شبكه

هاي موجود، تعريض و اصالح برخي براي تامين اين ارتباط، ايجاد شبكه راهها، نگهداري از جاده

در تمامي اين موارد انسان با مسايل گوناگون و . يدآراههاي پرتردد از ضروريات اساسي به شمار مي

چون راههاي ارتباطي از واحدهاي طبيعي گوناگون كه هر كدام . شودمتعدد ژئومورفولوژيك مواجه مي

 بايد دانست كه گزينش مكان براي عبور مسير .نمايدويژگي ژئومورفولوژي خاصي دارند ، عبور مي

 ويژگي توپوگرافي آنها خالي از اشكال نيست؛ چون ممكن است از راهها، صرفاً از روي ناهمواريها و

بنابراين اكثر . هاي مورفوژنيك جزو مناطق بحراني محسوب شودحيث ثبات و پايداري و وقوع پديده

فعاليت اغلب عوامل . كنند منشاء ژئومورفولوژي دارندها را تهديد ميخطراتي كه راهها و جاده

اي توسعه و عمران، از جمله توسعه شبكه ارتباطي تنگناهاي جدي را فراهم همورفوژنيك براي برنامه

شناخت ويژگيهاي ياد شده و آگاهي از ويژگيهاي مورفوديناميك نواحي مختلف، قبل از اقدام به . آوردمي



�فصل اول

جاده كشي از اهم ضروريات است كه ممكن است صدماتي را به جاده و خسارت غيرقابل جبراني به 

. منابع طبيعي منطقه وارد سازدمحيط زيست و

تعريف مسئله-1-2

لغزش جزو آن دسته از پديده هاي ژئومورفولوژي است كه اكثراٌ به عنوان يكي از بزرگترين عوامل 

مزاحم برنامه هاي عمراني از جمله در ايجاد و توسعه شبكه هاي ارتباطي زميني، به شمار مي 

يب توده اي مواد از مدتها قبل تا امروز مورد توجه برنامه سرعت زياد تخر). 301 ص1373رجائي،(روند

نابودي بخشي از اتوبانها، جاده ها و مناطق. ريزان و مهندسان جاده ها و بزرگراه ها قرار گرفته است

به . مسكوني و ايجاد خسارت در زندگي، ناشي از حركات توده اي در طول تاريخ بسيار بوده است

 بخشي از شهر فرانك آلبرتا، مناطق صنعتي و 1903كوه  تارتل در كانادا در سال عنوان نمونه زمين لغزه 

 دامنه ها از ،بنابراين بايستي در انتخاب مسير جاده ها. تن را گرفت70راه آهن را مدفون ساخت و جان 

، تا از خسارات بعدينظر پايداري و حساسيت به حركات دامنه اي مورد مطالعه و آزمايش قار بگيرند

.جلوگيري شود

عدم توجه به مسايل ژئومورفولوژي و هر چند ناپايداري دامنه ها بخشي از طبعيت دامنه ها مي باشد اما 

بهره برداري از زمين مي تواند عامل فوق را تسريع نموده وسبب فرسايش خاك و زمين شناسي در 

ن اردبيل همگام با مناطق ديگر در سالها اخير مسئولين استا.خسارات اقتصادي به جوامع انساني شود

ايران به منظور كسب درآمد و جذب توريست اقدام به احداث جاده به مناطق جذاب و ديدني نموده 

در اين راستا يكي از پروژه هايي كه در حال حاضر در حال انجام است، احداث جاده بين آبگرم . است



�كليات

اين طرح . بيل در دامنه شمالي سبالن مي باشدسردابه در دامنه شرقي سبالن به آبگرم قوتور سويي و شا

هرچند كه اقدام خوب در زمينه جذب توريست مي باشد، اما به نظر مي رسد كه اين طرح بدون در نظر 

اين كار در طي .گرفتن ديناميك محيط و پايداري ژئومورفولوژي دامنه هايِ منطقه صورت مي گيرد

وجب تحريك عوامل مورفوژنز خواهد شد و به دنبال آن سالهاي آتي و در مدت زمان نه چندان دور م

دامنه هاي پايدار، ناپايدار شده و سبب تغيير چشم انداز ژئومورفولوژي منطقه و فرسايش خاك خواهد 

.  شد، و خسارات جبران ناپذيري بر طبعيت منطقه وارد خواهد ساخت

 مورد بحث براي ايجاد جاده از نظر آيا دامنه هاي- 1: بنابراين چند سوال در اينجا مطرح مي شود

؟ چقدر در مقابل عوامل فرسايش مقاومندسازندهاي زمين شناسي - 2؟ ژئومورفولوژي مستعد مي باشد

فا مي  ها ايدامنهپايداري  نفوذپذيري خاكها و سنگهاي منطقه چگونه است و چه نقشي را در - 3

سويي شرايط مناسب را براي احداث جاده آيا جهت گيري دامنه هايي بين سردابه و قوتور- 4د؟ننماي

 تاثير -6چقدر نقش دارند؟ ناپايداري دامنه  آبهاي زيرزميني، زيرقشري و سطحي در - 5؟فراهم مي آورد

نقش - 7در ناپايداري منطقه مذكور چگونه است؟ از جمله ايجاد ترانشه در دامنه انسان و فعاليتهاي آن 

با استفاده ؟  در اين مطالعه سعي خواهد شد و فرسايش چقدر استبارندگيها در ايجاد حركات دامنه اي 

 مدلهاي ژئومورفولوژي برأي محاسبه ،)168 تا 161: 1375،شريعت جعفري ( مورا و وارسون از روش

 تكنيكهاي تحليل ژئومورفولوژي زمين ،)1995 اهمري و سوقايي(زمين لغزه هاي مناطق كوهستاني ژاپن

تحليل هاي كمي ) 1374،احمدي(روشهاي بكار رفته در حوضه طالقان،)1986، 1973،روزيرك(لغزه ها 

به ) 1377،مددي(حوضه بالخلي چاي ژئومورفولوژي ) 1379،روستايي(لغزشهاي حوضه اهرچاي 

. جواب داده شودمطرح شده در باالسواالت 



�فصل اول

 پيشينه تحقيق- 1-3

كهصورت گرفته است زمين لغزه ي دامنه ها و نا پايدار در رابطه با مطالغات زياديدر سطح بين المللي 

در اينجا فقط . گرددمي  نيز موجب طوالني شدن مطلب، عالوه بر اينكه امكان پذير نيستذكر همه آنها

به مواردي اشاره خواهد شد كه هم به آزمون فرضيات ما كمك نمايد و هم در رابطه با مناطقي شبيه 

) 1995(اهمري و سوقايي: اشاره نمودمي توان به موارد زير منطقه مورد مطالعه باشد، در اين رابطه 

( اني ژاپن را ارائه داده اند،  كروزيرمدلهاي ژئومورفولوژي برأي محاسبه زمين لغزه هاي مناطق كوهست

در ) 1374(احمدي. تكنيكهاي تحليل ژئومورفولوژي زمين لغزه ها را ارائه داده است ) 1986، 1973

در 4، شاخص خميري 3يا حد رواني، حد خميري2، حد سيالن 1رابطه با حالت خميري يا پالستيسيته

عوامل عمده موثر در وقوع زمين ) 1375(جعفريشريعت .  را انجام داده استمطالعاتيحوضه طالقان 

. لغزشها، اصول و روشهاي عمده پهنه بندي خطر زمين لغزش را مورد بررسي قرار داده است

درباره لغزشهاي حوضه اهرچاي تحقيقات مفصلي را انجام داده و مدلها و روشهاي ) 1379(روستايي

ژئومورفولوژي كلي حوضه بالخلي و ) 1377(ددي م.رائه كرده استمورفومتري و پهنه بندي لغزشها را ا

.مورد مطالعه قرار داده استرا آب و هواي منطقه صائين 

5سيدل.  سراب در منطقه صائين را انجام داده است-مخاطرات ژئومرفولوژي محور اردبيل) 1385(مددي

ر نواحي جنگلي فرآيندهاي فرسايش را در مناطق پرشيب به منظور برنامه ريزي د) 2006(و همكارانش

هرچند هركدام از محققين مذكور در منطقه اي متفاوت از منطقه صائين .را مورد مطالعه قرار داده است

1- Plasticity 
2- Liquid Limit 
3- Plastic Limit 
4 - Plasticity Index
5 - Sidle



�كليات

كار كرده و مدلهايي را ارائه دادند با وجود اين تشابهاتي وجود دارد كه استفاده از روشها  و تحقيقات 

اي فوق در ميان چندين كار صورت گرفته در فوق را در اين منطقه امكانپذير مي سازد عالوه براين كاره

به همين خاطر اين روشها مي توانند به عنوان . زمينه زمين لغزه در نوع خود داراي محاسن زيادي است

در اين تحقيق سعي خواهد شد از روشها و . پيشينه خوب براي زمين لغزه منطقه صائين قلمداد شوند

ابله با خطرات ناشي از زمين لغزه كه متوجه راههاي موصالتي و راهكارهاي معمول مقمدلهاي ارائه شده 

.است، استفاده شود

 اهداف تحقيق ـ1-4

اين تحقيق، تحليل جاده تازه ايجاد شده بين سرابه و قوتورسويي از ديدگاه ژئومورفولوژي اصلي هدف 

فوق الذكر  در محور در اين راستا مخاطرات ژئومورفيك زمين با تاكيد بر حركات دامنه اي. مي باشد

همچنين ارائه راهكارهاي الزم در جهت كاهش خطراتي كه ممكن . مورد مطالعه و بررسي خواهند شد

 به طور كلي در كنار اهداف .باشداست اين جاده را تهديد نمايند يكي ديگر از هدف تحقيق حاضر مي

:شودكلي و عمومي اهداف زير نيز دنبال مي

.اپايدار از مناطق پايدارمشخص نمودن مناطق ن- 

. هشدار و آگاهي نسبت به تغيير چشم انداز ژئومورفولوژي منطقه- 

 جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي و منطقه اي و محلي از طريق مطالعه دقيق و مشخص ساختن - 

مسيرهاي خطرناك و مخاطره آميز ژئومورفولوژي

منطقه و هوايي مطالعه وضعيت ژئومرفولوژي، هيدرولوژي و آب- 



�فصل اول

نابع ماداره همچنين به لحاظ اينكه تحقيق حاضر كاربردي است و بسياري از سازمانها از جمله 

و اي اردبيل طبيعي و سازمان جهاد كشاورزي و مسئوالن حفاظت خاك، سازمان آب منطقه

.گيردمند شوند، تحقيق حاضر صورت ميتوانند از نتايج طرح بهره ميكشورآبخيزداري 

 فرضيات و سواالت تحقيق-1-5

.نقش مهمي را در ناپايداري دامنه ها ايفا مي نمايندسطحيسازندهاي -

.توپو گرافي تاثير مثبتي در تسريع حركات دامنه اي داردشيب - 

. جهت گيري دامنه نسبت به خورشيد تاثير زيادي در پايداري دامنه ها ايفا مي نمايد- 

.هاي اين منطقه تاثير دارندقشري در وقوع زمين لغزهآبهاي زير زميني و زير - 

. بارندگي به خصوص وقوع آن در فصل خاص مي تواند ناپايداري دامنه و خرابي جاده  را سبب شود- 

. ذوب برفها در فصل بهار مي تواند موجب خرابي جاده و ايجاد زمين لغزه شود- 

. سبب تحريك عوامل مورفوژنز مي شوداحداث جادهها به منظور  ايجاد ترانشه در دامنه-

منطقه مورد مطالعه موقعيت - 1-6

در محدوده سياسي استان منطقه مورد مطالعه در بخش شمال شرقي و شرقي توده آتشفشاني سبالن 

 درجه 38 ثانيه تا 55 دقيقه و 15 درجه و 38اين منطقه . قرار گرفته استو در شمال غربي ايران اردبيل 

 دقيقه 3 درجه و 48 ثانيه تا 25 دقيقه و 51 درجه و 47عرض جغرافيايي شمالي و  ثانيه4و  دقيقه 21و 

مساحت منطقه مورد مطالعه . )1-1شكل شماره  ( ثانيه طول جغرافيايي شرقي را اشغال نموده است14و 



�كليات

) رشيد علي چاي(لي چاي كيلومترمربع مي باشد كه توسط زير شاخه هاي رودخانه هاي رشعه2/85

اين منطقه داراي آب وهواي مرطوب و سرد . و قوتورسويي زهكشي مي شوند)ساري داوا(سردابه چاي

كوهستاني است كه در طول فصل گرم داراي آب و هواي خنك و مطلوب و در فصل سرد داراي آب و 

. هواي سرد مي باشد

موقعيت منطقه مورد مطالعه: 1-1شكل شماره



دومفصل 

روش تحقيق



��وش تحقيق       �

 روش پژوهش - 2-1

متداول ترين روش تحقيق در مطالعات ژئومورفولوژي روش مشاهده است، در اين تحقيق نيز مطالعات 

همچنين . ميداني مهم ترين روشي بود كه از آن استفاده شد؛ و برخي نمونه هاي مورد نياز برداشته شد

ا مانند اندازه گيري ابعاد لغزش در طي مشاهدات ميداني عمليات ميداني شامل برخي از اندازه گيريه

در روش آزمايشگاهي .روش آزمايشگاهي نيز در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. صورت گرفت

درصد (از نظر بافتنمونه هاي سازندهاي سطحي و خاك از قسمتهاي مختلف منطقه برداشت شده بود، 

مورد بررسي قرار ) LL(و حد رواني) PL(، حد خميري)SP(، درصد اشباع ازآب)ماسه، سيليت،رس

خطر لغزش در بخش هاي مختلف منطقه مورد هدف از بكار گيري اين شاخصها، شناخت .گرفت

از . يكي ديگر از روشهاي كه در اين مطالعه استفاده شده است روش توصيفي مي باشد. مطالعه مي باشد

 همچنين از روشهاي متداول .ي منطقه استفاده شده استاين روش براي توصيف زمين لغزه و ويژگيها

:در پهنه بندي زمين لغزه استفاده خواهد شد كه از مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود



�� فصل دوم 

اين روش برأي اجراي طرحهاي توسعه در مناطق كوهستاني كمك قابل توجهي :مورا و وارسونروش 

حساسيت ش مذكور به عوامل عمده موثر در ناپايداري دامنه مثل رو. به طراحان و مهندسان مي كند

تاثير رطوبت طبيعي خاك، تاثير شدت بارندگي ،  نسبي پستي و بلنديليتولوژيك، مقدار شاخص

.در نهايت نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزه برأي منطقه تهيه و ترسيم مي گردد. بستگي دارد....و

 مراحل تحقيق- 2-2

هاي هوايي چندين ها و عكسبراي شناسائي منطقه و تطبيق اطالعات نقشه:عه به زمينمراج-1- 2-2

برداري مشخص گرديد و در اين ديد و بازديدها محلهاي نمونه. ه استمرتبه از منطقه بازديد به عمل آمد

.ندهاي ژئومورفولوژي شناسايي شدها و پديدهبخشهاي ناپايدار دامنه

در اين مرحله اقدام به جمع آوري إطالعات از منابع آرشيوي : كار دفتري و آزمايشگاهي-2- 2-2

تهيه نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، خاك، پوشش گياهي، عكسهاي . وكتابخانه اي خواهد شد

پس از شناسايي منطقه مراجعه به .هوايي و ماهواره اي و تفسير آنها در اين مرحله صورت مي گيرد 

. اقدام بعدي استزمين

اندازه گيري ابعاد .  در اين مرحله با مراجعه به زمين ، لغزشها ارزيابي مي شوند:كارهاي ميداني-3- 2-2

لغزشها، تطبيق نقشه زمين شناسي با سازند هاي منطقه، نمونه برداري، تهيه مقاطع و لوگهاي زمين 

.شناسي در اين مرحله انجام خواهد شد



��وش تحقيق       �

در اين مرحله نتايج كارهاي دفتري و ميداني تحليل مي شود و نتايج : يل داده هاتجزيه و تحل-4- 2-2

بطور .تحليل هاي كمي در اين مرحله انجام خواهد شد. آيند و نقشه الزم ترسيم خواهند شدبدست مي

: كلي موضوعات تحقيقات كمي لغزشها عبارتند از

هوايي، نوسان درجه حرارت فصلي و شبانه مطالعات اقليمي به منظور آگاهي از وضعيت آب و -الف

روزي، بارندگي و نفوذ آب به سازندهاي زمين شناسي و تاثير اين عوامل بر روي لغزشهاي منطقه 

.صورت مي گيرد

بررسي زمين شناسي و ژئومورفولوژي منطقه شامل ويژگيهاي عمومي زمين شناسي، ساختار، - ب

شناسائي نهشته هاي سطحي و فرسايش

.منطقهناپايداري  و مطالعه آبهاي سطحي و زير زميني و پي بردن به نقش آنها در ايجاد بررسي-ج



Evaluation and classification of geomorphic hazard between
sardabeh and Qotor Soyi road

Abstract
Study area is locked east and northeastern of Sabalan volcanic massive. This 

area has humid and mountainous climate. The highest rate of priciptation 

takes place end of winter and spring. In the recent years in order to facilities 

for tourism is created between Sardabeh (east slope of Sabalan) and Qotor 

Soyi mineral water (in the north slope of Sabalan). This work is doing without 

regard to environmental dynamic and geomorphic hazards. From point of 

geomorphology route will be unstable after establishment of route cutting.

This course is formed old Sabalan magma (Andesit and Tracy Andesit), these 

rocks in the usual conditions have lower infiltration capacity; but because 

rocks of area are weathered under humid climate effect and geology 

formation is covered by approximately thick surface material. As a result 

environmental condition is prepared for slope instability. As in the some parts 

of area is started slope instability. For discover rate of instability we used 

Anbalaghan method. In this method 5 work units are studied view point of

geology, soil, land use changes, land cover, ground water, slope gradient and 

topography. Consequences of inspect show that study area is divided two part 

from the viewpoint of instability. Area with height hazard (1, 3 and 5 work 

units); area with medium hazard (2 and 4 work units). Therefore this route 

(sardabeh - Qotor Soyi) is ready for landslide and others slope instability. If is 

not accomplish for protection of road, in the future we would watch   

demolition of road and ecosystem and natural source.


