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 چکیده: 

در هر قلمرو، چهره اصلی اشکال ناهمواری تحت تاثیر یک سیستم خاص شکل زایی تحول یافته   

 و آن سیستم بصورت تابعی از شرایط اقلیم حاکم در آن سرزمین عمل نموده است.

همیشه بین اقلیم و شکل عووار  ناهمواریهوا ارتبواج وجوود دارد.عکوم انعمول نوواحی مرتفو   

ق پست در برابر عناصر اقلیمی یکسان نیست. در این زمینه ارتفاع،حجم،ساختمان کوهستانی و مناط

و بووویژه جهووت کوهسووتانها در وبووعیت آی و هوووایی نووواحی کوهسووتانی دخانووت فراوانووی 

(. از طرفی در مطانعات ژئومورفونوژیکی پدیده های معاصر، نقش آی و هوا 1367دارند)محمودی 

طریق عناصر آی و هوایی)نظیر بارش( و چه بطور غیر مستقیم به  در مورفوژنز چه بطور مستقیم از

عنوووان یکووی از پارامترهووای مورفوووژنز در کنووار سووایر پارامترهووا از اهمیووت ویووژه ای برخوووردار 

پیسوت اسوکی آنوواره بوه  -(. وبعیت اقلیمی در جاده ارتباطی سورعین1370است)ربایی مقدم

اثیر بر سنگها)تخریب مکانیکی( موجب موی شوود و نحوی است که تشدید مورفوژنز را از طریق ت

در برخی موارد پدیده های مورفونوژیکی را تحت انشعاع قرار موی دهود. در حانوت کلوی عناصور 

اقلیمی در فرسایش و دستکاری ناهمواری های مشرف به این جاده دخانت دارند، اما دموا و بوارش 

برخووردارمی باشود. یکوی از راهکارهوای به علت تاثیر قطعی در عمل فرسایش از اهمیت زیوادی 

 کاهش خسارات ناشی از ناپایداری دامنه ها،شناسایی مناطق دارای پتانسیل ناپایداری است.

بارنوودگی و...( در فعانیووت عواموول  -در ایوون مقانووه نقووش عواموول آی و هوووایی)رژیم حرارتووی  

اره موورد بررسوی قورار پیست اسکی آنو -مورفوژنیک دامنه های مشرف به جاده ارتباطی سرعین

گرفته و وبعیت این منطقه از نحاظ مورفوژنتیکی مشوخ  گردیوده و نقواج حسواه و ناپایودار 

 ممیزی شده است.   Arc View GISتوسط نرم افزار 

 

عوامل آی و هوایی، تیپ مورفوژنتیک،ناپایوداری دامنوه ها،کریوکتسوتی،ممیزی  واژه هطی کلیدی:

 نقاج حساه و ناپایدار. 
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 کلیطت -1

 مقدمه:1-1

یکی از مهمترین تظاهرات تمدن گسترش شبکه ارتباطات در کشورهای جهان است. ایجاد شوبکه   

راههای گسترده،نگهداری جاده های فعال موجوود، تعوریو و اصوتح برخوی راههوای پرتوردد از 

ان با مسائل گوناگون و متعودد بروریات اساسی به شمار می رود. بدیهی است در تمامی موارد انس

ژئومورفونوژیک مواجه می شود زیورا طورا ارتبواطی بوه دنیول گسوتردگی بویش از حود خوود از 

واحدهای طبیعی گوناگون که هریک از ویژگی های ژئومورفونوژیک خاصی برخوردارند، عبور می 

 کند. 

تان از نحواظ گردشوگری مجموعه فرهنگی، توریستی و ورزشی آنواره یکی از زیباترین نقاج اس  

کیلومتری سرعین قرار دارد. شبکه ارتباطی مذکور در حانت فعلوی تحوت تواثیر  24می باشد که در 

فرآیندهای دامنه ای قرار دارد.وبعیت اقلیمی در این منطقه به نحوی است که تشدید مورفووژنز را 

رد پدیوده هوای از طریق تاثیر بور سونگها)تخریب مکوانیکی( موجوب موی شوود و در برخوی مووا

مورفونوژیکی را تحت انشعاع قرار می دهد. یکی از راهکارهای کاهش خسارات ناشی از ناپایداری 

 دامنه ها، شناسایی مناطق دارای پتانسیل ناپایداری است. 

دراین تحقیق عوامل مورفونوژیک تهدید کننده شبکه ارتباطی فووا موورد بررسوی قورار گرفتوه و  

حاظ مورفوژنتیکی مشخ  گردیده و نقاج حساه و ناپایدار بوا اسوتفاده از وبعیت این منطقه از ن

 ممیزی خواهد شد.  GISاطتعات ذخیره شده در سیستم اطتعات جغرافیایی 
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 بیطن مسآله:  2-1

استقرار طرا ارتباطی در واحدهای ژئومورفونوژیکی که از ثبوات مورفودینامیوک نسوبی برخووردار 

ه بار می آورند که هم تعادل واحدهای طبیعی را تا حدودی دگرگوون موی نباشند، اثرات سویی را ب

کنند و هم با مختل ساختن رفت و آمد، سرعت ارتباطات مردم را کواهش موی دهنود و فعانیتهوای 

گوناگون انسانها را در اکثر موارد با مشکتتی جدی مواجه می سازند بطوری که تکرار حادثه هوا و 

بیش از حد معین باشد در بیتن اقتصادی منطقوه اثور عموده ای را بوه جوا  تعداد آنها در یک ناحیه

خواهد گذاشت. در واقو  گوزینش مکوان بورای عبوور مسویر شوبکه هوای ارتباطی،صورفا  از روی 

ناهمواریها و ویژگی های توپوگرافی آنها خانی از اشوکال نیسوت.زیرا برخوی از نقواج کوه از نظور 

ت، احتمواً  از حیوث ثبوات و پایوداری و وقدو  پدیوده هوای توپوگرافی و ناهمواری مناسوب اسو

 (. 1373مورفوژنیک جزو مناطق بحرانی به حسای می آیند)رجائی 

اکثر خطراتی که راههای آهن و جاده ها را مورد تهدید قورار موی دهنود، منشواو ژئومورفونووزی   

ن از جملوه توسوعه شوبکه دارند. فعانیت اغلب عوامل مورفوژنیک برای برنامه های توسعه و عمورا

 ارتباطی تنگناهایی جدی فراهم می آورد.

مجموعه فرهنگی، توریستی و ورزشی آنواره یکی از زیباترین نقاج استان از نحاظ گردشگری می 

کیلومتری سرعین قرار دارد.از آنجا که محور فوا به عنوان پل ارتباطی بوین اسوتان  24باشد که در 

ن به پیست اسکی آنواره می باشد، نقش حیاتی و اساسی در توسعه اردبیل و شهر توریستی سرعی

همه جانبه این نواحی دارد. نذا تعیین مخاطرات طبیعی و شناسایی عوامل تهدید کننوده ایون شوبکه 

 برورتی اجتنای ناپذیر است . 

منطقه  این محور در حانت فعلی تحت تاثیر فرآیندهای دامنه ای قرار دارد. وبعیت اقلیمی در این  

به نحوی است که تشدید مورفوژنز را از طریق تاثیر بر سنگها)تخریب مکانیکی( موجب می شود و 
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در برخی موارد پدیده های مورفونوژیکی را تحت انشعاع قرار می دهد. با توجه به اینکه ناپایوداری 

ی دارد، دامنه ها یکی از پدیده های زمین شناسشی است و در تغییر شکل سطح زموین نقوش مووثر

زمانی که فعانیتهای انسانی را تحت تاثیر قرار دهد؛ می تواند به پدیده خطرناک تبدیل شوود.بنابراین 

 چند سوال در اینجا مطرح می شود:

 عوامل مورفوژنیک تهدید کننده منطقه کدامند؟ -1

 تاثیر عوامل غیر طبیعی)انسانی( در تشدید پدیده های مورفوژنز چگونه است؟ -2

 یمی در ایجاد حرکات دامنه ای چگونه است؟نقش عوامل اقل -3

دراین پژوهش عتوه بر بررسی عوامل مورفوژنیک تهدید کننده جاده، نقاج حساه و ناپایدار نیز   

ممیزی خواهد شد. بدیهی است که پهنه بندی و ممیزی نقاج حساه زمانی احساه می شوود کوه 

هندسی به دنبال برنامه ریوزی علموی برای کاهش هزینه های ساخت و ساز و محافظت سازه های م

(. نقشه خطر ناپایداری دامنوه هوا اطتعوات را در زمینوه احتموال 1997و مناسبی باشیم)وان وستن 

 (. 1988مکانی،نوع،بزرگی و سرعت حرکات توده ای پیش بینی شده در منطقه ارائه می دهد)هارتلن

 

 مفروضطت،فرضیطت و یط سواالت تحقیق:3-1

امل طبیعی،عوامل غیر طبیعی)انسانی( نیز تشدید کننده پدیده هوای مورفوژنیوک در عتوه بر عو -1

 منطقه است. 

 عوامل اقلیمی نقش مهمی در ایجاد حرکات دامنه ای دارند.  -2

 بین پدیده های مورفوژنیک و سازندهای سطحی دامنه ها ارتباج وجود دارد.  -3

 

 هدف از اجراء: 4-1
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پیسوت  -ی عوامل مورفوژنیک تهدید کننده شوبکه ارتبواطی سورعینهدف اصلی این تحقیق، بررس

است. در این راستا پدیده هوای  GISاسکی آنواره و ممیزی نقاج حساه و ناپایدار با استفاده از 

ژئومورفیک زمین با تاکید بر حرکات دامنه ای در محور فوا انوذکر موورد مطانعوه و بررسوی قورار 

جانی و مانی ناشی از این پدیده به حداقل رسویده و از وقووع  خواهد گرفت. و در نهایت خسارات

 این پدیده ها در آینده تا حد امکان جلوگیری خواهد شد. 

 

 دالیل توجیهی و ضرورت انجطم یرح: 5-1

شناخت ویژگی های طبیعوی محویط از جملوه اسوتعدادهای ژئومورفونووژی حوریم شوبکه و  -1

قوه و بانفعل محیط جهت برناموه هوای عموران و توسوعه تشخی  میزان پایداری یا ناپایداری بان

 جاده و نگهداری آن با توفیق دنخواه.

 تعیین نوع پدیده های مورفوژنیک که موجب بروز خطرات ویژه در طول مسیر می شوند. -2

 طبقه بندی دامنه ها از نظر شیب،منشاو بروز حوادث گوناگون،پایداری و ......... -3

 شدت هوازدگی و ماهیت سازندهای حاصل از آن.آگاهی از نوع و  -4

جلوگیری از هدر رفتن سورمایه هوای ملوی، منطقوه ای و محلوی از طریوق مطانعوه دقیوق و  -5

 مشخ  ساختن مسیرهای خطرناک و مخاطره آمیز ژئومورفونوژی. 

 

 روش تحقیق: 6-1

ر گرفته است. همچنوین در این تحقیق مشاهده میدانی و مراجعه به زمین در درجه اول اهمیت قرا  

در این بررسی از مناب  کتابخانه ای از جمله کتابها، مقاًت، گزارشها، سایتهای اینترنتوی بوه منظوور 

(، نقشه هوای 2004جم  آوری اطتعات اونیه و طبقه بندی آنها، تصاویر ماهواره ای)مرداد ماه سال 
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و نهشته های منطقه و نقشوه هوای جهت بررسی اونیه سازندها  1: 100000زمین شناسی با مقیاه 

جهت بررسی اشکال و فرمهای اونیه و اصولی سوطح زموین، نقواج  1: 50000توپوگرافی به مقیاه 

 ارتفاعی، شیب و... استفاده گردیده است. 

داده های هواشناسی )دما و بارش( از سازمان هواشناسی استان اردبیل تهیه شده و جهوت محاسوبه  

سورعین و دوسوت –ًی -نیور -سامیان -دما، داده های ایستگاههای اردبیلو برآورد دقیق اختتف 

بیگلو مورد بررسی قرار گرفته است و معادًت رگرسیونی بورای محاسوبه و رسوم گرادیوان دموا و 

بارندگی و معادنه همبستگی بین آنها با استفاده از دادهای مذکور انجام گرفته اسوت. نمایوه فصولی 

 ( محاسبه شده است.   1991روش بول) هرت نیز برای هفت ایستگاه بجه حرانزوًت جوی و در

جهت ممیزی نقاج حساه و ناپایدار در این منطقه، نقشه های زمین شناسی و توپووگرافی پوم از 

رقومی خواهند شد و ًیه های نیتونوژی،شیب،کاربری ارابوی   Arc viewاسکن شدن در محیط 

خواهند شد و در نهایت پم از تهیه ًیوه هوای اطتعواتی  تهیه و تبدیل Shpو نوع خاک به فرمت

تلفیق شده؛ نقشه فرسایش منطقه تهیه و نقاج حسواه و ناپایودار  GISًزم، این ًیه ها در محیط 

 ممیزی خواهند شد. 

 

 پیشینه تحقیق: 7-1

 با توجه به بررسی های بوه عمول آموده از منواب  و سوایتهای اینترنتوی پژوهشوی در موورد عوامول

پیست اسکی آنواره انجام نشده و نقاج حساه و -مورفوژنیک تهدید کننده شبکه ارتباطی سرعین

 ناپایدار نیز تاکنون ممیزی نشده است. 

 -( طرحی در مورد پدیده های مورفوژنیک تهدید کننده جاده ارتبواطی اردبیول1379دکتر صتحی)

( طرحوی تحوت عنووان 1386اند. اسفندیاری) آستارا)گردنه حیزان( و راههای مقابله با آن ارائه داده
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اراوه داده  GISآسوتارا بوا اسوتفاده از  -پهنه بندی پتانسیل خطر زمین نغزش جاده ارتباطی اردبیول

( عوامل آی و وهوایی و نقش آنها در فعانیت مورفوژنیوک دامنوه 1387است. همچنین اسفندیاری)

را مورد مطانعوه قورار داده و وبوعیت  پیست اسکی آنواره-های مشرف به جاده ارتباطی سرعین

(طرحی تحت عنوان ارزیابی 1386این منطقه را از نحاظ مورفوژنتیکی مشخ  نموده است. مددی)

و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفونوزی جاده تازه احداث سردابه و قوتورسویی ارائه داده و منطقه را 

مورد مطانعه قرار داده است.  همچنوین از نحاظ شرایط آی و هوایی،هیدرونوژی و ژئومورفونوژی 

سرای در منطقه سائین را مورد بررسی قرار  -( مخاطرات ژئومورفونوژی محور اردبیل1385مددی)

( فرآیندهای فرسایش را در مناطق پرشیب بوه منظوور برناموه 2006داده است. سیدل و همکارانش)

( درموورد مودنهای 1382روسوتایی)ریزی در نواحی جنگلی را مورد مطانعه قورار داه اسوت. دکتور 

آماری برای طبقه بندی ناپایداری دامنه ها مطانعاتی انجام داده انود. در ایون پوژوهش تدووری کموی 

( پهنه بنودی خطور حرکتهوای 1386سازی برای تعیین درجه خطر بکار گرفته شده است. شیرزادی)

موودل منطقووه ای)در  توووده ای)ریووزش سووند( را در طووول جوواده هووای کوهسووتانی بووا اسووتفاده از

( مورفودینامیوک دامنوه هوای حوبوه 1382کردستان،گردنه صلوات آباد( انجام داده است. جوابری)

( 1386رودخانه آهار)شمال تهران( با تاکید بر ریزش را مورد بررسی قرار داده است. اسود امرجوی)

ه هوای مطانعه ای تحت عنوان ارائوه مودنی بورای پیشوگیری یوا کواهش حووادث ریزشوی در جواد

( پدیده زمین نغزه در جواده هوای جنگلوی کوهسوتانی را 1373کوهستانی انجام داده است. حسینی)

 بررسی نموده است. 

( در مورد فرآیندهای ژئومورفیک و 2007همچنین محققین خارجی ازجمله ویرنه واناکر وهمکاران)

( در مورد مخاطرات 2004تغیر کاربری ارابی و آی و خاک در نواحی کوهستانی، نیو و همکاران)

( در موورد مخواطرات ریوزش 2006ریزش تخته سنگها در جاده های پرشیب، گروه زمین شناسوی)
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( در مورد فرسایش جواده هوای جنگلوی و انتقوال 2001سند در جاده چانوه، مارک و همکاران)

سوعه ( در مورد اثرات متقابل سیتی و جریان واریزه هوا بور تو2006رسوی، نیکته و همکاران)

( در مورد کنترل فرسایش بر جاده های مخروبه روستایی در حوبه آبخیوز و 2004جاده ها،توماه)

(در مورد مهندسی ژئومورفونوژی در بریدگی ها و مقاط  جاده ای و زمبنهای تخریوب 1999هاربر)

ده خواهد شده مطانعاتی را انجام داده اند که در این تحقیق از یافته ها و روشهای این محققین استفا

 شد. 

 

 موقعی  جغرافیطیی محدوده مورد مططلعه:  8-1

طوول  48°  8'توا   47°  54'پیست اسکی آنواره با مختصات جغرافیوایی  -جاده ارتباطی سرعین

عر  شمانی در غری اسوتان اردبیول و غوری شهرسوتان سورعین،  38°  12'تا   38°  8'شرقی و 

 (. 1د)شکل جنوی شرقی توده آتشفشانی سبتن قرار دار

متر در جهت غربوی توا روسوتای شوایق و از  1700این جاده از غری شهرستان سرعین با ارتفاع   

کیلوومتر کشویده  24متر)پیست اسکی آنواره( به طوول  2800آنجا با جهت شمال غربی تا ارتفاع 

 شده است. 
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 : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطانعه.1شکل 
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 فصل اول

 ویژگیهطی زمی  شنطسی و لیتولوژی
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 تکطمل سطختمطنی توده آتشفشطنی سبالن :  -1

درباره تعلق ناحیه مورد مطانعه به یکی از واحدهای ساختمانی ایران نظرات مختلفی وجوود دارد،   

(، 1355ه توسووط نبوووی)، کوو1تکتووونیکی -ونووی براسوواه تقسوویم بنوودی واحوودهای مورفووو

( صورت گرفته است، محودوده 1370( و درویش زاده)1975(، جاند و همکاران)1359افتخارنژاد)

 مورد مطانعه به واحد ساختمانی انبرز غربی و آذزبایجان تعلق دارد.

ساختار زمین شناسی و چشم انداز های ناحیه مورد مطانعه،علیرغم جوان بودن آنها ؛همچون سوایر  

زمین ساختی انبرز ،ناشی از تحوًت زیادی اسوت کوه در یوک دوره زموانی طووًنی شوکل مناطق 

 گرفته است.

از آنجا که چهارچوی اصلی منطقه را ساختمان زمین تعیین کرده است،نذا برای روشن شدن نحووه 

 پیدایش و وبعیت ساختمانی آن،باید تکامل زمین ساختی این بخش از آذربایجان را مرور کرد.

یخ زمین شناسی آذربایجان پیش از دوره ائوسن به علت گسترش و بخامت زیاد سوند هوای تار 

رسوبی و آتشفشانی دوران سوم چندان شناخته نیست؛معذانک بنظر می رسود کوه آذربایجوان    در 

بوده است ،در حانیکه حاشیه شمانی و شرقی آن؛ مناطق فورو  2طول دوران دوم بصورت پلت فورم

ل می داده که موجبات پیدایش رشته چوین خووردگی انبورز و فلکسوور توانش در را تشکی 3نشسته

کرتاسه باًیی شده است. در دوره ائوسن،آذربایجان در معر  فعانیت شدید آتشفشانی قرار گرفته 

که مستقیما  در رابطه با شکستگی های حاصل در این منطقه مقواوم بووده اسوت ،اغلوب قسومتی از 

 رگ و منفرد را بوجود آورده است. رشته های آتشفشانی بز

                                                 
 tectonic -Morpho-1  

 Forme -Plate- 2  

Subsidence-3  
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متر تخمین می زنند موجوب شوده کوه  2000بخامت زیاد مواد آتشفشانی دوره ائوسن که آنرا تا   

یا کششی مهم قرار گرفتوه و  4تصور شود که آذربایجان در دوره ائوسن در معر  یک فاز انبساطی

 تحول داده است.  5آنرا به صورت یک ریفت بین قاره ای

نبال تشکیل این ریفت بر اثر بواً آمودن یوک گنبود حرارتی،تووده ای از ماگموا موجوب ذوی به د 

قسمتی از گوشته فوقانی زمین در طول دوره ائوسن شده و با ایون رویوداد یوک سوطح سواختمانی 

جدید که گوشته را به پوسته تبدیل می کند به وجود می اید و بدین ترتیب دوباره موجبات سوخت 

 ربایجان فراهم می گردد. شدگی فتت آذ

درهمین زمان، فعانیت گنبد حرارتی در قسمت پوسته متمرکز شده و در نهایوت موجوب سوخت    

 شدن دوباره فتت آذربایجان شده و آن را به صورت یک مینی کراتون حقیقی درمی آورد. 

شمال شرقی،  -شمال 6در پایان اونیگوسن فتت آذربایجان دوباره در معر  یک رژیم کمپرسیون  

جنوی جنوی غربی قرار می گیرد که این امر همزمان با خروج کوههای قفقاز است.  نیکن جهوت 

این کمپرسیون بعدا  تغییر می یابد بدین ترتیب مینی کراتون در جهت شمال شمال شرقی جا به جوا 

جوه  آن  می شود و با رشته کوههای انبرز که در حال چین خووردن بودنود  برخوورد موی کنود  نتی

 پیدایش یک خمیدگی در این رشته کوهها می شود.

این فشارهای خارجی موجب ظاهر شدن هورست ها و حوبه های فورو افتواده  بوین کووهی در  

بطن فتت می شود.  این وبعیت ساختمانی جدید که جهت عمومی آنها از شرا بوه غوری بووده 

 داشته است. است به احتمال در جهت چین های ریفت دوره ائوسن قرار

                                                 
4Extentional -  

5 Intracontinental  Rift   
6 Compression -  
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پلیوسن حرکات جا به جایی گسترش یافته و نه تنها موجب گسویختگی فوتت موی  -در دوره میو 

شود،  بلکه در آن چرخشی ایجاد می شود،این موبوع از فلکسورانتهای شرقی ساخت های فوتت 

 مشخ  است.

سوازد کوه عوار  ساختمانی تا حدی عمیق،امکانات باً آمدن یک ماگمای جدیود را فوراهم موی 

نشانه آن فعانیت آتشفشانی دوره میوسون اسوت مسولما  ایون ونکانیسوم قابول مقایسوه بوا فعانیوت 

آتشفشانی دوره ائوسن نیست و مشخصات شیمیایی گدازه های آن متفاوت از مشخصات شویمیایی 

 دوره ائوسن می باشد.

دهود و بور روی مرحله آتشفشانی دوره میوسن آتشفشانهای تیوپ سوهند و سوبتن را خبور موی   

هورست های دوره اونیگوسن آتشفشانهای ترکیبی سهند و سبتن جای می گزیندکه نشانه آشکاری 

 پلیوستسن درآذربایجان می باشد.-از فعانیت آتشفشانی مرکزی پلیو

آنچه که از نوشته های مونفین برمی آید این است که، آذربایجان از دوران سووم بوه بعود بور اثور   

به جایی های تکتونیکی بیشتر در معر  فعانیت های آتشفشوانی قورار گرفتوه و هوم فشارها و جا 

اکنون در سیمای این منطقه ده ها نقطه ونکانیکی و گسترده ای از گدازه ها و روانه های آتشفشوانی 

متحظه می شود.که از بین آنها دو توده سهند و سبتن از نحاظ حجم موواد بیورون ریختوه از هموه 

 .مشخ  ترند

 

 تحول مورفولوژیکی توده آتشفشطنی سبالن :  -2

تکتونیک در شکل گیری نهایی سبتن اثر مهمی داشته است بدین ترتیب  -بطور کلی نقش ونکانو  

که پم از جای گزینی توده سبتن بر روی یکی از هورست های مهوم دوره اونیگوسون ایون تووده 

مورفونوژی کنونی آن شده است.توبیح آنکه در  ونکانیکی حوادثی به خود دیده که منجر به ترسیم
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تکتونیک بسیار مهم در وب  سواختمانی آن مووثر -طول دوره بنای ساختمان آن پدیده های ونکانو

 شده وموجبات پیدایش فرونشستگی های بزرگ یعنی کاندرا هایی شده است.

تووده ونکوانیکی متحظه عکم های هوایی این منطقه و همچنین از مورفونووژی سواختمانی ایون 

در مجمووع ایون آتشفشوان بوه  7چنین برمی آید که دو پدیده فرونشستی تکتونیکی از نووع کانودرا

وبوح قابل تشخی  است. اونین فرونشست یا کاندرا که ابعاد آن بسیار بزرگ می باشود ) قطورآن 

های بوزرگ  کیلومتر( مرزهای بسیارقطعه قطعه دارد و اغلب این مرزها در مسیر گسل 20در حدود 

این کاندرا همراه با تظاهرات ماگمایی همزمان با سبتن نبووده اسوت.  دوموین  (. 2قرار دارد)شکل 

 12فرونشست سبتن موجب پیدایش یک کاندرا به ابعاد کوچکتر از اونی شده ) قطر آن در حودود 

متور موی  400کیلومتر( و محدوده آن دایره ای شکل می باشد.حداکثر عمق ایون کانودرا در حودود 

 باشد. 

 ( عبارتند از :3در داخل این کاندرا سه قله معروف و بزرگ جای گرفته که از شرا به غری)شکل  

 است. 4811قله سلطان یا سبتن بزرگ که ارتفاع آن  -1           

 متر. 4612قله حرم سبتن کوچک به ارتفاع  -2       

 متر است.  4573قله آن قله کسری یا آغان داغ که بلندترین  -3      

متور وجوود دارد کوه در حوال حابور  80متور و پهنوای  110در قله سلطان، دهانه بزرگی به طول 

 متر درآمده است و بیشترین ماههای سال یخ می زند. 30بصورت یک دریاچه به عمق تقریبی 

مرحلوه سبتن بعد از یک مرحله فومرونی که در حوال حابور نشوانه هوای آن بسویارکم اسوت در 

 هیدروترمانی است.

                                                 
7Caldera-  
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عتوه بر سیستم های مورفوژنیک کنونی، نشانه هایی در دست اسوت کوه بیوانگر دسوتکاری ایون   

ناهمواری با تحوًت اقلیمی کواترنرآغازین بوده است، که از آن جمله میتوان دوره هوای یخچوانی 

گستره وسی  روانه هوای  یخچانی( و-این ماسیف، همزمان با انفجارات آتشفشانی ) پدیده انفجاری

، که بصورت دوره ای خصوصا در پایکوههای شمانی دشوت مشوگین شوهر و جنووی شورا 8ًهار

منطقه نیر و شرا ماسیف، یعنی دشت اردبیل را پوشانده انود، نوام بورد کوه نشوانه آشوکار حرکوت 

وره هوای خاکستر های آتشفشانی آمیخته به آی ذوبان یخچانها در مواقو  انفجارهوای آتشفشوانی د

یخچانی بوده است. گسترش و بخامت زیاد این روانه ها بهترین دنیل حضور آی فوراوان در یوک 

 مرحله معین می باشد.

 

 
جغرافیایی  متر، با جهت  4600، به تفکیک از : نمای بخشی از کاندرای سبتن  و گدازه های قدیم وجدید2شکل

 روبه شمال.

 

                                                 
8Lahar-  

 دهانه کالدرا    

 گدازه های قدیمی سبالن        

 محدوده فروافتاده    

 گدازه های جوان سبالن    
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 کوه سبتن با نمای روبه شمال و شمال شرقی. : قله های اصلی 3شکل

 

 لیتولوژی سنگهطی برونزده منطقه :   -3

اردبیل و مشوگین  1: 100000از نقشه زمین شناسی  9در تحلیل نیتونوژی سنگهای برونزده منطقه   

( ودر نهایوت مطانعوات میودانی و  4) شوکل  1:  100000شهر و نقشه نیتونوژی منطقه به مقیواه 

  موجود دراین رابطه استفاده شده است.مناب  

واحدهای مختلف سوند شناسوی منطقوه اغلوب منشواو آتشفشوانی داشوته و گسوترش سونگهای  

پادگانوه هوای آبرفتوی جووان و  ،زیتی و تراکی آنودزیتآتشفشانی بیرونی از جمله، گدازه های آند

 یل می دهد.قدیمی که از تخریب و فرسایش سنگهای آتشفشانی حاصل شده اند؛ را تشک

 

                                                 
( سنگهاي منطقه از نظر مقاومت نسبي طبقه بندي شده اند و این نقشه از روي نقشه هاي  4تهيه نقشه ليتولوژي ) شكل براي - 9

 Arcتوسط نرم افزار  1:  100000و نقشه توپوگرافي منطقه به مقياس  1: 100000زمين شناسي اردبيل و مشگين شهر به مقياس 

View GIS   .تهيه شده است 

 

 

 

 4811قله سبالن 

 متر
 متر4612قله حرم 

 متر 4573قله کسری
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 گروه : دواز نقطه نظر نیتونوژی به  لی سنگهای برونزده در منطقهبطور ک   

 (گدازه های تراکی آندزیت پرفیریسنگهای آذرین بیرونی مقاوم )  -1

پادگانه هوای آبرفتوی و  پادگانه های آبرفتی قدیمی (نیمه مقاوم -سنگهای رسوبی تخریبی  -2

 (. جوان 

 ه هر کدام در نقشه نیتونوژی مشخ  گردیده است.تقسیم شده است، که محدود

ارتفاعات منطقه مورد مطانعه اغلب ازنوع سنگهای مقاوم ونیمه مقواوم بووده، و دشوت و ارابوی    

 نزدیک آن از نوع سنگهای نامقاوم وسست می باشد. 

 

 مقطوم :  -سنگهطی آذری  بیرونی -1  

مورد مطانعه،این سازند ها در غری منطقه واقو  محدوده   1: 100000در نقشه نیتونوژی مقیاه    

در دامنه شرقی سبتن برونزد دارند و با توجه به مقاومت در برابر عوامل فرسایش، توپوگرافی نسبتا  

 برجسته ای را نشان می دهند. این منطقه به بخش  زیر قابل تفکیک است :

 :گدازه هطی تراکی آندزیتی پرفیری تط تراکیتی پرفیری -

متر که از بلندیهای کوه سوبتن بوه سووی شورا ،جنووی  1000واحد  با بخامت حدود  این 

آغاز فعانیت این واحد در برخی نقواج هموراه  (5)شکل شرقی و شمال غربی جریان یافته است

با توف برش پامیم دار با ترکیب ریونیتی بوده است. این واحد دردامنه شرقی و جنوی شرقی 

 V،ورودخانه ها در این سازندها بسترخودرابه عمق برده ودره های سبتن گسترش زیادی دارد

 است.  V(  در این سازندها به شکل  6شکل را تشکیل داده اند.دره گسلی آنواره  )شکل 
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 نیمه مقطوم: -سنگهطی رسوبی تخریبی  -2 

 این سازند در قسمت شمال، جنوی و شرا منطقه قرار دارد و شامل واحدهای زیر است:  

 طدگطنه هطی آبرفتی قدیم  :پ -

شامل تکه سنگهایی که بیشتر شامل گدازه هوای قودیمی تور سوبتن از نووع تراکوی آنودزیت،  

آندزیت و تراکیت با بافت پرفیری است، که قطر آنها حداکثر به یک متر می رسود. ایون واحود 

 زمینه ای شامل ماسه، ره و سیلت دارد.

پادگانوه هوای آبرفتوی  آبرفتی جوان واریوزه هاسوت. آبرفتهای جوان تر، شامل پادگانه های -

 کهن و رسوبات دشت اردبیل نیز از دیگر واحدهای کواترنر هستند.

-  

 

 : نقشه نیتونوژی  محدوده مورد مطانعه. 4شکل 
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Abstract 

In every region, the true manifestation of unevenness evolves under the 

influence of a particular system of morphogenesis, which is a function of 

the climatic conditions governing that region. There is always a 

relationship between climate and the adverse effects of unevenness. The 

reactions of high mountainous areas and flat terrain to climatic elements 

are not identical. In this regard, altitude, volume, structures and in 

particular, the direction of mountain slopes contribute significantly to the 

weather conditions of mountainous regions. Furthermore, in 

geomorphologic studies of contemporary phenomena, the role of climate 

in morphogenesis, whether directly through climatic elements like 

precipitation, or indirectly as one of the many morphogenetic parameters, 

is of specific importance. The climatic conditions in the road connecting 

Sarein to Alvares ski resort are such that the intensification of 

morphogenesis is demonstrated through its effects on stones (mechanical 

destruction of stones) and in some cases affect morphological 

phenomena. In sum, climatic elements influence the erosion and 

manipulation of unevenness overlooking this road. However, the 

temperature and precipitation are of great importance due to their definite 

effects on erosion. One of the strategies to reduce damage from the 

instability of slopes is to identify regions that have the potential to be 

unstable. In this paper, the role of climatic factors (such as temperature 

regime, precipitation etc) in the activities of morphogenetic factors 

relevant to the slopes along the Sarein-Alvares ski resort will be 

evaluated, the conditions of this region in terms of morphogenesis are 

specified and the sensitive and uneven points have been delineated. 

 

 

 

Key Words: Climate factors, Morphogenesis system, Slope instability, 

Cryogenic, Distinction of sensitive and unstable points. 

 

 

 


