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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  

  اهمیت توجه به خطرات تهدید کننده شبکه هاي ارتباطی در توسعه روستائی در نواحی کوهستانی

  

  تبریزعضو هیات علمی دانشگاه : مریم بیاتی خطیبی 

  

  چکیده

درمناطق کوهستانی ،جاده ها رگ حیاتی اجتماعات روستائی محسوب مـی شـوند کـه سـالمت عبورومرودرطـول      

دراین مناطق ،جـاده هـا بیشـتر در معـرض تهدیـدریزش هـاي سـنگی        . برخوردار استسال از آنها ازاهمیت ویژه اي 

وقوع چنین پدیده هایی با توجـه بـه ماهیـت ونـوع     .هستند که در اغلب ماه هاي سال فرآیندهاي تولید آنها فعال است

رتبـاطی امـن تـر    هرچه جاده هـاي ا .سنگ ها مشکالت فراوانی براي عبورو مرور از چنین جاده هایی فراهم می سازند

به همین دلیل توجه به میزان خطـر پـذیري وتعیـین عامـل ویـا      .باشند امکان توسعه مناطق روستائی نیز بیشتر است 

در مناطق کوهستانی که معموال جاده ها ازبخش هـاي پرشـیب   .عوامل تهدید کننده آنها از ضروریات به شمار می آید

واره در معرض تهدید انواع خطـرات ،بـویژه در معـرض وقـوع انـواع      وازمحدوده هاي پرخطري گذر داده می شوند ،هم

حرکات توده اي قرار می گیرندکه توجه به این خطرات تهدید کننده جاده هـا ،رمـز موفقیـت دربرنامـه هـاي عمـران       

حوضه قرنقوچاي به عنوان گسترده ترین حوضه کوهستان سهند ،به لحاظ جریان رودخانه هاي پـرآب  . روستائی است

ارتباط تمامی این روستاها با یکدیگر وبا شـهرهاي  .دره هاي سرسبز آن روستاهاي زیادي را درخود جاي داده است در

با عنایت به انـدازه  .بزرگ اطراف،توسط جاده هایی صورت می گیرد که عمدتا از دامنه هاي پرشیب عبورداده شده اند 

امـا  . خطرپذیري جاده هاوعامل تهدیـد کننـده ،متفـاوت اسـت    نوع ومیزان ....شیب،نوع مواد دامنه اي ونحوه کاربري و

درمقاله حاضر سـعی شـده   .بیشترجاده هاي ارتباط دهنده روستاهاي حوضه در معرض تهدیدریزش هاي سنگی است

هنـده روستاها،توسـط ریـزش هـاي     میزان خطرپذیري جـاده هـاي ارتبـاط د    Arc/viewاست با استفاده ازنرم افزار 

نتایج این بررسی ها ونقشه پهنه بنـدي نشـان   .ن حساسیت محدوده هاي مختلف پهنه بندي شودبررسی ومیزا ،سنگی

دهد که اغلب جاده هـا بـویژه جـاده هـا ارتبـاط دهنـد ه روسـتاهاي ارتفاعـات حوضـه در معـرض تهدیـد جـدي              می

  .  هاي سنگی هستندکه باید درامرتوسعه روستائی این خطرات جدي گرفته شوند  ریزش

ریزش هاي سـنگی ،جـاده هـاي روسـتائی ،جـاده هـاي کوهسـتانی ،پهنـه بنـدي خطـر وقـوع             :یديکلگان واژ

  هاي سنگی ،حوضه قرنقوچاي ،کوهستان سهند  ریزش

  مقدمه

اززمانی که انسان شبکه ارتباطی گسترده را در نواحی حساس کوهستانی احداث نموده ،فراوانی وقوع پدیده هـاي  

با توجه بـه افـزایش وقـوع چنـین پدیـده هـایی،       .ر فزاینده اي افزایش یافته است مختلف مانند تخریب توده اي به طو

بررسی دقیق آشفتگی هاي ناشی از جـاده سـازي در محـیط هـاي مرتفـع وحسـاس بـه فرسـایش را کـه عبـورومرور           

  .   روستائیان وگاه عملیات عمرانی درروستاها را مختل می سازد،ضروري ساخته است 
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در چنین نـواحی  .ستان هاي آذربایجان معموالدردامنه هاي پرشیب سنگی مستقر شده اند روستاهاي واقع درکوه

به لحاظ محدود بودن زمین هاي قابـل کشـت ،دامنـه هـاي کـم شـیب وداراي خـاك مسـاعد،به کشـت محصـوالت           

اتصـال محـدوده هـاي تحـت     .هاي پرشیب وسـنگالخی، بـه اسـتقرارخانه هـاي روسـتائی اختصـاص یافتـه انـد         ودامنه

درچنـین  .روستاها با یکدیگر،توسط جاده هاي خاکی دربسترهاي بسیار پرشـیب صـورت مـی گیـرد      کشت،خانه ها و

محدوده هایی،به لحاظ حساسیت دامنه ها ،عبوراین جاده ها ازکمرکش کوهستان ها موجب بروزآشـفتگی وناپایـداري     

ریب جاده ها وانباشتگی مواد برروي جـاده هـا   دامنه ها شده که مواد حاصل ازبرهم خوردن تعادل دامنه ها موجب تخ

ایـن   بـروز  شـایان ذکـر اسـت کـه تاثیرجـاده هـاي آسـفالته در       .ودربخشی از سال باعث مسدود شدن آنها می شـود  

 به دالیل مختلف،ازجملـه عبورجـاده هـا ازدامنـه هـاي پرشـیب،      .ها به مراتب بیشتراز جاده هاي خاکی است   آشفتگی

درکوهسـتان هـاي نـواحی نیمـه     .. وام زیاد برف در بخش اعظمی از سـال ،چـراي مفـرط،   تنک بودن پوشش گیاهی،د

  .آشفتگی هایی بیشتر است   خشک ابعاد چنین

درکوهستان سهندبه عنوان دومین کوهستان مهم آذربایجان، اغلب روسـتاها دردامنـه هـاي سـنگی ومشـرف بـه       

ه هـا، اسـتقرار طـوالنی مـدت برف،گسـترش محـدوده       درایـن محـدود  .هایی با دیواره هاي پرشیب مستقرشده اند دره

به آبراهه هاي موجود در سطوح شیب ها وهمراهی بسیاري ازعوامل دیگر،موجـب شـده اسـت کـه دربخـش       روستاها

ه سـعی    .اعظمی ازسال جاده هاي محدوده مورد مطالعه درمعرض تهدیدریزش هـاي سـنگی قرارگیرنـد     در ایـن مقاـل

ه ارتباطی یکی ازحوضه هاي مهم سهند ،یعنی حوضه قرنقوچاي توسـط ریـزش هـاي    شود ابعادتهدید کننده شبک می

  . سنگی مورد بررسی قرار گیرد

  معرفی منطقه مورد مطالعه

   کیلومتر مربع ،یکی اززیرحوضه هاي هیدرولوژیک حوضه رودخانـه قـزل اوزن   3570بامساحت حوضه قرنقوچاي   

  p 27  / 46جغرافیـائی، از  مختصـات باغربـی و با روند عمومی شرقی که)مربوط به حوضه آبگیردریاي خزر(می باشد 

درشمال غـرب کشـور ودردامنـه هـاي شـرقی      ،عرض شمالی p44  / 37تا   p58  /36ازطول شرقی و p42 / 47تا

ویژگی هاي لیتولوژیکی ،اقلیمی ونحوه استقرار روسـتاها دردامنـه هـا از عوامـل مهـم      . )1شکل (سهند واقع شده است

لذا سـعی مـی شـود در ایـن     .مینه ساز وقوع ریزش هاي سنگی وازعلل اصلی تهدید کننده جاده هاي روستائی است ز

  .بخش به این ویژگی ها نیز اشاره شود
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  موقعیت جغرافیائی محدوده مورد مطالعه. 1شکل 

  

ي آتشفشـانی  سـنگ هـا   واحدهاي آندزیتی،جوان تـرین .حوضه قرنقو ازواحدهاي سنگی متنوع تشکیل شده است 

ي سـنگ هـا   سنگ هاي این واحد بیشترازجنس آندزیت ،بازالت وبرش هاي ولکانیکی اسـت .حوضه محسوب می شود

اکسـترهاي  خ.ودراثر هوازدگی ،واریزه هاي بیشتري را تولید می کنند نموده اند برونزدحوضه ،بیشتردرباالدست مذکور

سایش ایـن واحـدها   .شده اند ربخش باالدست گستردهد،آتشفشانی،ازجمله گسترده ترین واحدهاي سطحی هستندکه

ودر  شـده رودخانه هـا منجر  دره ها وورود آنها به آب هاي جاري،به افزایش باررسوبی دردره ها وسرازیري آنها به داخل

  . بخش هائی، به صورت توده اي ،به داخل دره ها فروریخته اند

اري ازجمله دیگـر سـنگ هـاي حوضـه هسـتند کـه       سنگ هاي رسوبی مانند ماسه سنگ ها ویا سنگ هاي آذرآو

  .سنگ ریزه ها را تولید می کنند ودرطول سال مواد حاصل رابرروي سطوح جاده ها انباشته می سازند

نشسـت   بارنـدگی،  .دهـد  زمینه مساعدسنگی با همراهی عوامل اقلیمی ،دامنه هارابیشتر درمعرض ریزش قرار  مـی 

جمله این عوامل هستند که وقوع ریزش هاي سنگی را در محل عبور جـاده هـا    برف وتفاوت هاي شبانه روزي دما ،از

ازاوایـل مهرمـاه تـا    ،طبق آمارواطالعات هواشناسی منطقـه شـمال غـرب کشـورماه هـاي مرطـوب       .مساعد می سازند 

بـه  ،وحجـم بـارش حوضـه     سـاالنه  میزان بارندگی. می شوند خشک محسوبسال،ماه هاي  اواخراردیبهشت ماه وبقیه

ضـریب بـرف گیـري    ).2شـکل (می بارد ماه اول سال آبی 6در ،درصد این میزان  60که است میلی متر  7/403ترتیب 

درج گردیـده  )1(درجدولحوضه درصد برآورد گردیده که نتایج این برآورد ها در ارتفاعات مختلف  27کل حوضه نیز 

گیري بیشتربوده واحتمال ریـزش هـاي سـنگی    ،درارتفاعات ضریب برف 1با توجه به اطالعات مندرج در جدول .است 

دامنه تحتانی برف در منطقه ،طی ماه هاي مختلف سـال ،داراي   .ناشی ازذوب برف ویخبندان هاي شبانه بیشتر است 

  .است)2(تغییراتی به شرح جدول
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  مجموع بارش ساالنه در سطح حوضه قرنقوچاي .2شکل

  

  عی معین حوضهضریب برف گیري ساالنه ترازهاي ارتفا  .1جدول

  )درصد (ضریب برف گیري   )متر از سطح دریا(تراز 

1500  8/21  

2000  8/28  

2500  8/35  

3000  8/42  

3500  8/49  

  

  دامنه تحتانی برف در منطقه ،طی ماه هاي مختلف سال .2جدول

  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  ماه

متر از (تراز 

  )سطح دریا

-  5/2535  1/1479  4/1648  5/2087  3/2717  4/3439  

    

 خطـر  و هرچه درحوضه اي روزهاي یخبندان بیشتر باشد ،احتمال تولید سنگ ریزه ها وتختـه سـنگ هـا بیشـتر    

بیشترین تعداد روزهاي یخبندان ساالنه دربـین ایسـتگاه هـاي مـورد بررسـی درمحـدوده       .است زیادتر سقوط آنها نیز

تغییـرات روزهـاي   .روز بـالغ مـی گـردد    3/92ر سال وکمترین میزان آن بـه  روز د 8/160و 3/162حوضه به ترتیب به 

  .روز در سال ،درتغییر است  4/94تا  5/91از پست ترین نقطه تا مرتفع ترین نقاط آن بین  یخبندان،
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درجـه سـانتی    8/1و 3/8، 7/14متوسط حداکثر،میانگین ومتوسط حداقل دما درکل محدوده مطالعاتی به ترتیـب  

 هـا و  دامنه درناپایدار شدن شوند، که دراثرورود سیستم هاي غربی نازل میبهاري بارندگی هاي .ورد شده استآرب گراد

نشست تکه هاي برفی ودوام آنها دریکی از دیواره دره ها از عوامـل دیگـر وقـوع     .زش هاي منطقه موثرهستندریوقوع 

کـه بـیش از هفـت    -بیشترین مقدار بارش را بخش هاي مرتفع حوضه ،.شوند درمنطقه محسوب مینگی هاي س زشری

 در این محدوده ها که نوع سنگ نیز بیشتراز نـوع آذریـن هسـتند،   .،دریافت می کنند -ماه ازسال به صورت برف است

اغلب جـاده هـایی کـه از ایـن محـدوده هـا عبـورمی کننـد         .شرایط مساعدي رابراي وقوع ریزش ها فراهم می سازند 

  .هاي سنگی هستند بیشتردر معرض تهدید ریزش

روستا در کناره دره ها ودامنه هاي پرشیب پراکنده شده اند،که این روستا ها توسـط   100درحوضه قرنقو بیش از 

فعال شـدن فراینـدهاي مختلـف زمـین ریخـت شناسـی دراثـر        ). 3شکل (جاده هاي خاکی ویاآسفالته بهم پیوسته اند

مواد برروي سطوح جـاده هـا ،موجـب مـی شـود کـه رفـت وآمـد          عوامل مختلف درکناره این جاده ها وانباشته شدن

 .روستائیان با دشواري صورت گیرد

  
  پراکندگی روستاها در سطح حوضه قرنقوچاي.3شکل 

 روش تحقیق 

بلکه دراثردخالـت عوامـل    حرکات توده اي درکنار جاده ها ،به ندرت دراثر دخالت یک عامل منفرد اتفاق می افتد،

به همین دلیل ،براي پـیش بینـی خطروقـوع حرکـات     .تعد به وقوع چنین پدیده هائی می گردند مختلف،دامنه ها مس

که هم تحریک کننده دامنه به وقع ریزش هاي سنگی وهـم در معـرض تهدیـد    -توده اي باید درکنارعامل خود جاده،

  .نقش عوامل دیگر نیزدرنظرگرفته شود -چنین واقعه اي است 

همچون سایر پدیده هاي ژئومورفولوژیکی ،نتیجه عملکرد چندین عامـل وهمچنـین   پدیده ریزش هاي سنگی نیز، 

جنس بسترپدید آمدن حرکات تـوده اي ،شـیب دامنـه ویـا دیـواره      .حاصل تاثیرمتقابل عوامل مختلف بریکدیگر است 

 ا تـاثیر ازجملـه عـواملی هسـتندکه بروقـوع ایـن پدیـده هـ       .....خطوط ارتباطی وزهکشـی و  گسل، کاربري اراضی، دره،

 .گذارند ودر مرحله نخست جاده ها را تخریب وعبور مرور روستائیان را در بخـش هـایی ازسـال مختـل مـی کننـد       می
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عامل ،به عنوان عوامل موثردروقـوع پدیـدهاي    10دراین تحقیق ،به منظور پهنه بندي مناطق مستعد به وقوع ریزش ،

 رخی ازنقشه هاي مورد نیاز، بطورمستقیم از روي نقشه ها اصـلی، عامل ،ب10یاد شده ،مد نظرقرارگرفته اند ،که از این 

) جـاده هـا  (یعنی ازروي نقشه هاي زمین شناسی وتوپوگرافی،با عنوان نقشـه هـاي شـبکه زهکشـی وشـبکه ارتبـاطی      

وپراکندگی گسل هاي منطقه، تهیه شده است وبعضی ازنقشه ها نیز مانند ،   نقشه شیب ،کاربري،واحـد هـاي سـنگ    

،ازتلفیق اطالعات حاصل ازپیمایش هاي میدانی ،عکس هـاي هـوائی ومـاهواره اي ،وبـا اسـتفاده از نـرم افـزار        شناسی 

Arc/view  تهیه شده اند .  

بعد ازروقومی نمودن تمامی نقشه هاي مورد نیاز وتهیه پایگاه اطالعاتی ،عامل مورد نظـر در رابطـه بـا پراکنـدگی     

 مورد تجزیه وتحلیل واقع شده وبه ایـن ترتیـب،  )1(با استفاده از رابطه  Bivariated )(ریزش ها،به صورت دومتغیره 

  .تراکم ریزش هاي منطقه درروي یک واحد ویژه نیز مشخص شده است 

  D=1000*Npix(sxi)/Npxi(xi))                               1(رابطه 

  :دراین رابطه 

D= تراکم هرمتغّیر  

Npix(sxi)=ر تعداد پیکسل هاي حرکات توده اي در داخل هر کالس متغی  

Npxi(xi) =رتعداد پیکسل هاي هر کالس متغی  

براي وزن دهی عوامل وتهیه نقشه نهائی پهنه بندي خطر وقوع ریزش هاي سنگی، ابتـدا نقشـه هـاي پراکنـدگی     

بعـد ازکـالس   . روي یکدیگرقرارگرفته انـد ) به عنوان مثال نقشه واحدهاي سنگ شناسی(ریزش ها برروي نقشه عامل 

تعـداد   ،)به عنوان مثال نقشه لیتولوژي یا واحدهاي سـنگ شناسـی  (در نقشه مورد نظر ) ID(بندي واحدهاي مختلف

ودرمرحلـه بعـدي، تعـداد پیکسـل هـاي محـدوده پـراکنش            )متـري   50در 50پیکسـل هـاي  (پیکسل هاي هرکالس 

تـراکم ریـزش هـا     ز تعداد پیکسـل هـاي مـذکور،   ریزش هاي سنگی برروي کالس مذکور، شمارش شده وبا استفاده ا

)D(، متغّیره زیرمحاسبه گردیده است برحسب رابطه تحلیل دو) 2رابطه.(  

     Npix(sxi)/∑Npxi ∑ 1000  -  W=1000*Npix(sxi)/Npxi(xi) (xi))        2(رابطه 

کشـی ،گسـل هـا    محدوده خطروقوع ریزش هاي سنگی درکنار اشکال خطی، مانند خطـوط شـبکه ارتبـاطی وزه   

متري ،تعیین وبراساس پراکندگی ریزش هاي سنگی درایـن   150و 50،100وهمچنین مراکزمسکونی ،براساس فواصل

  ) .3جدول(وزن دهی براساس مراحلی که قبالً ذکر شده ، صورت گرفته است محدوده ها،

ف منطقـه بـه وقـوع    بعدازوزن دهی به کلیه عوامل ،نقشه هاي پهنه بندي ،میزان حساسـیت بخـش هـاي مختلـ     

هـا براسـاس اطالعـات     گیـري  ودرنهایـت نتیجـه  ) 11شـکل (طبقه حساسیت به دست آمده اسـت  5ریزش ها ،در طی 

  .میدانی ونقشه پهنه بندي صورت گرفته است

  

  

  

  نحوه محاسبه تراکم ووزن دهی به عوامل ایجاد کننده ریزش هاي سنگی.3جدول
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 )جاده (عامل  شبکه ارتباطی 

W D Npix(sxi) Npxi(xi) ID  به متر(فاصله( 

1.128035 0.03866 1384 35791 1 50 

0.358879- 0.01846 1317 71335 2 100 

0.771923- 0.012855 1372 706726 3 150 

  

  بحث

 به طورکلی درکوهستان هاي نیمه خشک ،توزیع ناهمگن پوشش گیاهی وهمچنین تاثیر عوامـل زمـین شناسـی،    

هـاي   دهـه  امـا در .،اقلیمی ،بسترمساعدي را براي فرسایش سطوح شیب دارفـراهم مـی سـازد    توپوگرافی ،پدولوژیکی 

اخیرآشفته شدن سـطوح دامنـه هـا ومـدیریت ناآگاهانـه زمـین سـرعت تغییـرات مکـانی را بـه شـدت افـزایش داده             

ن تغییـرات در  تمـامی ایـ  .هاي فیزیکی وهیدرولوژیکی دامنه ها را درحد قابل مالحظه اي دگرگون سـاخته انـد   ویژگی

بـا توجـه   .کناره جاده ها ویا داخل دره ها به صورت ناپایداري دامنه ها وافزایش باررسوبی رودخانه ها نمود یافته اسـت 

آشـفتگی   وفراوانـی عملیـات اجرائـی در سـطوح شـیب دار،     )4شکل(به گستردگی شبکه ارتباطی در حوضه قرنقوچاي

نمودهـاي   له پیش رو سعی می شود به علل بروز ابن آشـفتگی هـا و  در مقا.درسطوح دامنه ها بسیار چشمگیرتر است 

  . مختلف آن در سطوح جاده ها پرداخت شود

 
  پراکندگی ریزش هاي سنگی در حوضه قرنقوچاي.4شکل

  

  

  عوامل موثر در ریزش هاي سنگی 
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بـویژه   ي،ا زمین شناسی حوضه ونوع واحدهاي سنگ شناسی دامنه ها یکـی ازعوامـل اصـلی دربروزحرکـات تـوده     

ازاین نظر ،بررسی ریزش هاي سنگی ویا انواع حرکت در مواد سنگی که به نحـوي از سـنگ   .ریزش هاي سنگی است 

  .اصلی جداشده اند، باید دررابطه با نوع سنگ وویژگی هاي واحدهاي سنگی صورت می گیرد

ولـی   کدیگرتفاوت هائی دارند،سنگ هاي آتشفشانی مانند داسیت وآندزیت ،گرچه از لحاظ بعضی از ویژگی ها با ی

حرکـاتی کـه درایـن    . نوع ونحوه حرکت مواد جدا شده ازاین سنگ ها با تفاوت هاي جزئی ،تقریباً مشابه یکدیگراست

درحوضـه مـورد   ) .5شکل(مناطق به وقوع می پیوندند بیشتر از نوع حرکات تخته سنگی ویا ریزش هاي سنگی هستند

این سنگ ها ،تکه سنگ هاي ریز ودرشت انباشـته شـده انـد کـه بـا کـوچکترین       مطالعه،درپاي دامنه هاي متشکل از

بسـتگی بـه شـکل     نحوه افت وجمع شدن این تکه هاي سـنگی، .حرکت ،به صورت توده اي ،به پایین ریزش می کنند

 زمانی که شیب دامنه هاکم ویادامنه ها مالیم بوده ،سنگ ها بـه صـورت میـدان هـاي سـنگی     .دامنه هاي حوضه دارد

اما زمـانی  .جلوه گرشده اند ویا شیب توده هاي انباشته شده متشکل ازسنگ هاي جدا شده درپاي دامنه ها ،کم است 

 که دامنه هاپرشیب وبه صورت پرتگاهی هستند،جابجائی سـنگ هابـه صـورت ریـزش هـاي سـنگی صـورت گرفتـه و        

اه هاي روستائی در بعضی از فصـول سـال بـا    در انتهائی ترین روستاهاي حوضه ،مانند روستاي گلشن آباد،ج .گیرد می

 به لحاظ بزرگی تکه سنگ هـاي جـدا  ).5شکل(تکه سنگ هائی پوشیده می شوند که از این نوع سنگ ها جدا شده اند

  .شده ،جابجائی وپاك نمودن سطوح جاد ها بسیار دشوار می گردد

بیشـترحرکات  .هـاوکنگلومرامی باشـد   دراطراف ارتفاعات میانی حوضه ،که دامنه ها بیشتر متشکل از ماسـه سـنگ  

یکـدیگر   درکنـار  دراین دامنه ها ،وجـود ماسـه سـنگ وکنگلـومراي ریزدانـه،     .توده اي از نوع ریزشی هاي سنگی است

سنگ ها جدا شوند وتکه هاي ریزتربرجـاي بماننـد وآنهـا     از مواد ریزترده است که دراثرفرسایش دیفرانسیل، سبب ش

زسطوح سنگ ها جدا شده وبه صورت سـنگ هـاي ریزودرشـت در قالـب ریـزش هـاي       طی عملکرد فرآیندهایی ا نیز

خاکسـترهاي آتشفشـانی نیـز ازجملـه گسـترده تـرین       .سنگی به پایین فروریزندوبرسطح جاده ها انباشـته مـی شـوند   

ه واحدهاي سنگی حوضه هستند که با عبور جاده ها از سطوح این واحدها ،مواد دامنه اي فعال شده وبـه سـطح جـاد   

جریان رودخانه ها در طول دره هاي عمیق وانحراف آنها به پاي دیواره دره ها ،از دیگر عوامـل وقـوع   . سرازیرمی شوند

عالوه ازتاثیرمستقیم رودخانه ها درمواقع سیالبی ودرخـالی  .ریزش هاي سنگی درحوضه قرنقوچاي محسوب می شود 

انه ها با شستشوي سـنگ ریـزه هـا ازکنـاره دیـواره هـاي       کردن پاشنه دیواره دره ها دروقوع ریزش هاي سنگی،رودخ

وجـود گسـل هـا    .سطح جدیدي را دراختیار عملکرد فرآیندهاي هوازدگی مکانیکی سنگ هـا قرارمـی دهنـد     سنگی،

  .وایجاد   جاده ها درکمرکش کوه ها نیز ازعوامل دیگربراي وقوع ریزش هاي سنگی است

  

  

  

                                                                                                    سطح جاده   
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نزدیک روستاي گلشن آباد در بخش غربی حوضه (انباشتگی تکه هاي سنگی که از آندزیت ها جدا شده اند .5شکل  

  )قرنقوچاي 

اع واحدها نشان مـی دهـد کـه ،    ازمیزان تراکم ریزش هاي سنگی برروي انو) 6شکل (بررسی نمودارهایی ترسیمی

ــرروي کنگلــومراي ســنگی رخ داده اســت   ــراکم ب ــین واحــدهاي  .بیشــترین ت ایــن امرحــاکی از ایــن اســت کــه درب

به عبارت دیگردرمکان هایی که جـاده از روي ایـن   .لیتولوژیکی،کنگلومراها بیشتر ریزش هاي سنگی را ایجادمی کنند 

علت این امر ایـن  ..شتر ریزش هاي سنگی برروي آنها اجتماع می کنندواحدهاي سنگی عبور می کنند در طی سال بی

دانه هاي این سنگ هاي ،توسط سیمانی از موادریزتربه هم متصـل  (است که سنگ هاي مذکور به علت دانه اي بودن 

وحضوردرزوشکاف هاي فراوان ووجود رطوبت کافی در ارتفاعات ،سـنگ هـاي مـذکور در معـرض هـوازدگی      ) شده اند

 دهنـد  ید قرارگرفته اندبه همین دلیل ،این سنگ ها تکه هاي سنگی زیادي تولید ودراختیارپاي دامنـه هـا قرارمـی   شد

در طول سال خاکسترهاي آتشفشانی نیزهمانگونه که گفته شد به ریزش هاي سنگی کامال مستعد هستند وبه لحـاظ  .

از سطوح آنها ،واحدهاي  مذکور بیشتري مشـکل  گسترده گی زیاد این واحدها درسطح حوضه واجباردرعبور جاده ها 

  ).9و8واشکال 6شکل (را براي جاده هاي حوضه ایجاد می کنند

،نشـان       مـی دهـد کـه     ...بررسی تراکم ریزش هادر اطراف اشکال نقطه اي وخطی مانند جاده هـا ،آبراهـه هـاو   

د ،بیشترین تراکم مشاهده مـی شـود کـه    متري ازدره هائی که رودخانه هاي منطقه درآنها جاري هستن50درمحدوده 

دالیل این امر،اختالف سطح ایجاده شده بین کف دره وارتفاعات مشرف بـه آن ،امکـان نشسـت بـرف وداوم بیشـترآن      

ه پـایین دیـواره      و هـا  دریکی ازدیواره ها،برش پاي دیواره ومساعد شدن زمینه براي جدایش تکه سنگ ها وافت آنهـا ـب

با فاصـله گیـري از ایـن خطـوط، از میـزان تـراکم       .صل نزدیک به خطوط زهکشی می باشد وجود رطوبت کافی درفوا

  . ریزش هاي سنگی نیزکاسته می شود 

احداث جاده ها درکمرکش کوهستان ها ،در بین سـاختارهاي انسـانی ،بیشـترین نقـش را در وقـوع ریـزش هـاي        

در  خـورد،  وه براین که ثبات اولیه دامنه ها برهم میبا ایجاد این خطوط ارتباطی در دامنه هاي سنگی ،عال.سنگی دارد

واقع با احداث جاده وبه تبع آن ،ایجاد مکان هاي پناهگاهی،زمینه براي نشست ودوام بیشتر تکه هاي برفی در دیـواره  

 درمحیط هاي کوهسـتانی، .مشرف به جاده ودرنتیجه زمینه براي هوازدگی وجدایش تکه هاي سنگی مساعد می گردد

نین جاده هائی ،هرساله بعد از بارش برف وذوب آنها وهمچنین بارندگی هاي شدید ، انباشـته از سـنگ هـاي    سطح چ

ریزودرشت می گردد وخطرریزش ناگهانی سنگ هابرروي این جاده ها همـواره درچنـین محـدوده هـایی وجـود دارد      

دامنـه هـا بـه وقـوع ریـزش هـاي       ایجاد سکونت گاه ها نیز با شدت کمتر،همان نقش خطوط ارتبـاطی را درتحریـک   

ایجاد تغییرات شیب ،به منظور ساخت خانه ها وایجاد مسیرهاي ارتباطی بـین سـکونت گـاه هـا،     .ایفا می کند  سنگی،

 بـه همـین دلیـل،   .زمینه رابراي افزایش تعداد ریزش هاي سنگی درمحدوده زیست انسـان هـا مسـاعد نمـوده اسـت      

  ) .6شکل(ل نزدیک به سکونت گاه ها رخ داده استبیشترین تراکم ریزش هاي سنگی در فواص
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درمـورد وضـیعت   .نزدیکی گسل ها عبورمی کنند خطر وقوع ریزش هـاي سـنگی بیشـتر اسـت      جاده هایی که از

مشابه با شرایطی است که درمورد جاده هـا وآبراهـه هـا     پراکندگی ریزش ها درنزدیکی گسل ها،وضعیت حاکم تقریباً

متري خطوط گسل ها بیشتر است واین شرایط بـه دلیـل وجـود     50یعنی میزان تراکم ریزش هاي سنگی در.ذکرشد

درزوشکاف هاودر نتیجه ایجاد شرایط مساعدبراي تجمع آب وخورد شدگی سنگ ها دراثر فشارایجاد شده توسـط یـخ   

تجمع انبوهی ازموادسنگی به صورت مخروط هاي واریزه اي دراطراف خطـوط گسـل از وجـود    .اشدبستگی آب هامی ب

مکان هائی با خطرات بالقوه باال،درآینده نیزحکایت می کند که این مناطق باید به عنـوان منـاطق بـا خطربـاال از نظـر      

  .وقوع ریزش هاي سنگی ،محدوده بندي شوند 

 و تـوف  هاي آذرآواري ماننـد اینگمبریـت،   سنگ ها، مانند ماسه سنگ سخت، وهاي سنگی پیوسته  با توجه رخساره

اغلـب  .بخش هاي مرتفع غربی ،جنوب غربی وشمال غربی را تشکیل داده انـد   مانند آندزیت ها، هاي آتشفشانی، سنگ

ا ،خطـري را  این رخساره ه.روستاهاي انتهائی درغرب وشمال غرب حوضه قرنقو،برروي این رخساره ها مستقرشده اند 

مگر اینکه از میان این رخساره ها،موادآذرین نفوذي به بیرون برونزد داشـته  )متوجه این روستاها ویا جاده هانمی سازد

باشد ودراثرفرسایش سطحی،توف ها ویا خاکسترهاي آتشفشانی شسته شوند واین سنگ هـا بـه صـورت برجسـته در     

تکـه هـاي سـنگی    .لف، ازدامنه جدا شوند وبه پایین سقوط کنند سطوح دامنه ها ظاهرگردندودراثردخالت عوامل مخت

که درروي سطوح توف ها ظاهر شده اند ،می توانندبه هـنگم وقـوع زمـین لـرزه هـا ،سـکونتگاه هـاي روسـتائی را در         

این رخساره هـا درارتفاعـات غربـی منطقـه ودرمحـدوده هـا خـارج از اسـتقرار         ).7شکل(معرض تهدید قرارخواهند داد

 .    اه هاي انسانی ،به صورت میادین سنگی درسطوح ارتفاعات ،ظاهرمی گردندسکونتگ

وقوع ریزش هاي سنگی در بخش عمده اي از منطقه معموالً دراثر حـذف پاشـنه شـیب دراثـر فرسـایش کنـاري       

بـرهم   به دلیـل .،صورت گرفته اند)9و8شکل(رودخانه ویا دراثرخاکبرداري ازشیب ها ،ایجادترانشه ،جهت احداث جاده 

،وهمچنـین فـراهم شـدن بسـترجدید بـراي عمـل       )بطور طبیعـی ویـا دراثردسـتکاري انسـان     (خوردن ثبات دامنه ها

بـا  .فرآیندهاي مختلف فرسایشی درسطوح برش یافته ،ریزش هاي سنگی ،دراین محدوده ها به فراوانـی رخ داده اسـت  

گردید می توان کل حوضه را از نظرخطـر وقـوع         عنایت به تمامی مواردي که ذکرشد وبا روشی که دربخش روش ارائه 

درنقشـه پهنـه بنـدي     ) .10شـکل (ریزش هاي سنگی پهنه بندي نمودودر مورد خطرپذیري جاده ها اظهار نظر نمـود 

ریزش هاي سنگی ،محدوده هاي واقع در کناره دره ها ودرکنارجاده ها ،در محدوده با خطـر زیـاد وخیلـی زیـاد واقـع      

  .شده اند 

  دامنه هاي متشکل از توف              تکه هاي سنگی که روستا را تهدید می کنند                             
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استقرار روستاي دربند برروي خاکسترهاي آتشفشانی که درمعرض تهدید سقوط  تکه هاي سنگی . 7شکل

  ) .شمال غربی حوضه قرنقوچاي(است

  

   
نه هاي متشکل ازخاکسترهاي آتشفشانی ومواد آذرآواري ووقوع ریزش هاي سنگی در برهم خوردن ثبات دام. 8شکل

  ) جاده اي در جنوب غربی حوضه قرنقوچاي (  سطح آن 

  

  

  

  شیب با ثبات اولیه                                                                                 

  

  

  ثبات دامنه  برش برهم زننده                                                                                                          

  دامنه                      

  

  

  

  

  

خطر وقوع ریزش هاي سنگی در جاده اي واقع درکمرکش ارتفاعـات متشـکل از خاکسـترهاي آتشفشـانی در     .9شکل

  )ین جاده در بخش غربی حوضه انتهائی تر(بخش اعظم سال 

ریزش هاي سنگی، ازرایج ترین حرکات توده اي ،خطرناك ترین حرکات دامنه اي وازخسارت بارترین پدیده هـاي  

طبیعی هستندکه عمدتاً درپاي رخنمون هاي سنگی دامنه هاي مرتفع واشکال پرتگاهی ،گسترش دارند وهمان گونـه  
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ل اغلـب دراثرفراوانـی حضورگسـل هـا وهمچنـین درزوشـکاف هـاي ناشـی         که پیشترنیز اشاره شد،گسترش این اشکا

به صورت طبیعـی ویـا بـه دسـت     (ازعکسل العمل سنگ ها نسبت به تفاوت هاي دمائی وبرهم خوردن تعادل دامنه ها

  .صورت می گیرد  )انسان

  نتیجه گیري

میـان   تابعی از جـنس سـنگ،   بازتاب تاثیر تنش هاي زمین ساختی موثر برروي واحدهاي سنگی مختلف به عنوان

پیوستگی وخواص االستسیته وپالستسیته آنها ،طیف وسیعی از انواع سیسـتم هـاي شکسـتگی ودرزوشـکاف هـا را بـا       

 بخـش هـاي وسـیعی ازگسـتره حوضـه بـه لحـاظ وجـود،        . درجه تراکم مختلف درسرتاسر حوضه ایجاد نموده اسـت  

گی هاي فرآیندهاي تکتـونیکی وفرسایشـی درمنطقـه ،توسـط     هاي شکستگی ،به تبعیت ازشرایط اقلیمی وویژ سیستم

دربخش هاي جنوبی حوضه وهمچنـین درقسـمت هـاي    .تا متوسطی از واحدهاي تخریبی پوشیده شده اند  قشرنازك،

بـا توسـعه   .تناوبی ازرخساره هاي آهکـی ،ماسـه سـنگی وکنگلـومرائی ،بـه صـورت الیـه اي گسـترش دارنـد           غربی و

ین طبقات ،ازضریب خرد شدگی باالئی برخوردارند وذرات تخریبی حاصله، به صورت طبقـاتی  عناصرساختاري برروي ا

میلی متر ،به شکل واریزه ها در پاي دامنه هاي پرشـیب وبـه صـورت پوشـش تخریبـی برجـا بـرروي         50تا  5با ابعاد 

ناطق درمحـدوده هـائی   در نقشه پهنه بندي خطر وقوع ریزش هاي سنگی،این م.هاي کم شیب گسترش یافته اند پهنه

  .با خطرمتوسط تا زیاد قرارگرفته اند

اثرات خطوط راه ها در فرآیندهاي فرسایشی دامنه ها،بویژه در وقوع ریزش هاي سنگی که در نهایت خـود جـاده   

را درمعرض تهدید قرارمی دهند ،درحوضه هاي کوهستانی به کل عوامل تقویت کننـده فرآینـدهاي فرسـایش ناشـی     

 .به طور محلی جاده ممکن است ایجاد کننده ،حامل یا قطع کننده یک فرآیند ویـژه باشـد  .یی بستگی داردازجاده ساز

درایـن شـرایط مـواد    .درمقیاس دامنه اي اثرات جاده به نحوه عمل فرآیندها وبه عوامل تولید کننده مواد بستگی دارد 

   .ل می شوند تولید کننده ازطریق شبکه زهکشی به رودخانه وبه پایین دامنه حم

A  
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 B 

وتعیین حساسیت محدوده هاي مختلف نسبت بـه وقـوع        )A(پراکندگی ریزش هاي سنگی در کناره جاده ها.10شکل  

  )B(ریزش هاي سنگی وتعیین خطرپذیري جاده ها از وقوع ریزش هاي سنگی

    

ه ها وبرش گرادیان توپوگرافی توسط آنها در تغییر فرآیندهاي هیـدرولوژیکی وژئومورفولـوژیکی   ماهیت خطی جاد

این تاثیر چنان برجسته است که نمـی تـوان جـاده را درکمـرکش     .حاکم دردامنه هاي منطقه تاثیرعمده داشته است 

ل اصـلی مختـل کننـده رونـد     بلکه باید آنرا بـه عنـوان عامـ   .دامنه ها فقط به عنوان یک شکست کوچک درنظرگرفت 

بطورکلی جـاده هـا بـا سـه مکانیسـم عمـدده بـر        .طبیعی وعملکرد عادي فرآیندهاي زمین ریخت شناسی تلقی نمود 

  :فرآیندهاي هیدرولوژیکی منطقه همچنین برعمل فرایندهاي ژئومورفولوژیکی به صورت زیرتاثیر گذاشته است

  ت شده جاده ها افزایش میزان روان آب هاي سطحی توسط سطوح سف-

  قطع جریان هاي سطحی توسط جاده ها در سطوح دامنه ها -

تحمیل آب هاي مازاد به جریان هاي سطحی در اثر قطع جریان هاي زیر سطحی در سطوح پرشـیب دامنـه هـا    -

توسط جاده ها ودر نتیجه افزایش توان جریانات سـطحی بـه منظـور سـایش بیشـتر سـازندهاي سـطحی ودر نهایـت         

  میزان سنگ ریزه هاي باقی مانده در سطوح جاده ها افزایش 

با توجه به تمامی موارد مذکور می توان گفت که عبورجاده ازکمرکش کوه ها می توان برش ایجـاد شـده را بـه       

عملیات ساخت وساز در شیب هـا،چراي مفـرط وپـاك شـدن     .عامل بالقوه تحریک کننده دامنه به ریزش ،تبدیل کند 

نه ها،به همراهی سایرعوامل ،می تواند درتحریک مواد دامنه اي به ریزش وانباشـت مـواد درسـطوح    پوشش گیاهی دام

  . دامنه ها نقش ایفا می کند
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بررسی هاي کمی نشان می دهد که بیش از نیمی ازجاده هاي حوضه مورد مطالعه در محدوده بسـیار حسـاس      

یش از    2000، مخصوصـا در ارتفاعـات بـیش از   چنین جاده هـایی .از نظرریزش هاي سنگی قرار گرفته اند  متـري درـب

نیمی ازسال بویژه در مواقع نشست برف وزمان ذوب برف وهمچنین در مواقع بارندگی هاي شدید،که دامنـه هـا را بـه    

 در هـا  تحریک می کند،عبور ومرور روستائیان را شواروگاه غیرممکن مـی سـازد وهزینـه نگهـداري جـاده      ریزش بیشتر

  .کوهستانی را بیشتر می کند محدوده هاي
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