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 چكيده

غرب شده جهان است که در جنوب  شناخته يهان لغزشيتر از بزرگ يکيمره يلغزش س نيزم

ن يا يکيرات ژئومورفولوژيها و تأثيژگيو ين پژوهش بررسيران قرارگرفته است. هدف ايا

، يتوپوگراف يها ، نقشهيا ر ماهوارهياز تصاو ن هدف،يبه ا يابي دست يرالغزش است. ب نيزم

ه يو بر پا ياستفاده شده است. روش پژوهش تجرب يرقوم يها ، نقشهيشناس نيزم يها نقشه

ات يلغزش، علل وقوع و خصوصنيند رخداد زمين کار، فرآيا ياست. برا يدانيم يها ل دادهيتحل

 ييجا جابه يها و مؤلفه يلغزش يبخش سطح لغزش، توده لغزش در سهنيک زميمورفومتر

ها  آن يشناسنهيمره و چيس يسد يهااچهينشست شده در در لغزش به همراه رسوبات ته

از نقش عوامل گوناگون در آن است.  يلغزش شواهد نيزم يج مورفومتريمطالعه شده است. نتا

ن عامل رخداد يتر مره و کشکان مهميستوسط رود  يآهک آسمار يهاهيال يربريان آنها زيدر م

اچه ين دريشده و ا يلغزش يدر پشت توده ياچه سديل درين لغزش موجب تشکيباشد. ايآن م
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ژه برآورد يو  اچه بهيدر يج مورفومترينتااست.  يمتوال يهاپادگانه يدر اثر تکرار لغزش دارا

سه يارد مترمکعب( و مقايليم 422/29اچه )يارد مترمکعب( و رسوب دريليم 142/45حجم آب )

ارد يليم 9/2اچه )يبه در يسال( با توجه به حجم آب ورود 1/63) ين حجم آبيزمان پر شدن ا

سال( نشان  5/6369ن رسوبات )يا ينشست تمام ته يزمان الزم برا  مترمکعب در سال( با مدت

 ديلغزش تجد نير زممره توسط تکرايجه تکرار انسداد رود سينت اچه چند مرحله و دريدهد دريم

را در چهار مرحله روشن  يااچهيط دريد محيتجد يااچهيرسوبات در يشناسنهي. چشده است

لغزش  نيمتفاوت تکرار زم يها اسير شواهد، مقيو سا يا اچهيدر يها پادگانه يکند. توال يم

 کند.  يد مييمره را تأيبزرگ س

 ران.ي، زاگرس، ايسدياچهيرد ،يمره، ژئومورفولوژيلغزش س نيزم :يديکلمات کل

 

 مقدمه

جهان  ير مناطق کوهستانييک در تغيبزرگ از عوامل عمده ژئومورف يهالغزش نيزم

اها است. در مقابل ير دريشده جهان در ز شناخته يها لغزش نين زميتر است. بزرگ

تر بوده و اغلب  ار کوچکيها بس يخشک يداده بر رو يرو يها لغزش نين زميتر بزرگ

9آنها کمتر از  حجم
Gm47 يها در کمربندهان لغزشي(. ا6)شکل  برآورد شده است 

؛ کراپ و 6315؛ کرودن، 6313سو و همکاران، يافتند )پارين اتفاق ميزم يکوهستان

؛ 2773؛ دومان، 2773، يو و گوسي؛ انتون2771ت و همکاران، ي؛ هو2771همکاران، 

له عوامل يوس  بزرگ به يهازشلغ يپراکندگ يچگونگ (.2773ن، يهانکوکس و پر

شود ين مييم تعيسم و اقلي، ولکانيزيخ، زلزلهي، باالزدگيشناسني، ساختار زميکيتکتون

؛ 2764 ؛ بورگومئو و همکاران،2764لسنا و همکاران، يمي؛ ت2769و کوستا،  يني)فرات

 ؛ چن و2761ن، ي؛ شو و ل2765کوئس و همکاران، ي؛ هنر2765ن و همکاران، يل

ت ياهم يل دارايـها به سه دلن لغزشي(. ا2761لر و همکاران، ي؛ ش2761اران، همک

( خطرات 2. کوچک متفاوت است يهابزرگ از لغزش يهارفتار لغزش (6 باشند:يم

ر يدر تحت تأث يباال ييآورند و توانايبه وجود م يکوهستان يهارا در دشت يريچشمگ
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 يرا بر رو يداريار پايرات بسي( تأث9ارند. ها درساختيو ز يقرار دادن جوامع انسان

ل ي، تشکيستم زهکشيد در سيرات شامل اختالل شديين تغياندازها دارند. اچشم

( و 2771؛ کراپ و همکاران، 2774؛ کراپ، 6331ت، ي)هو يلغزش يسد يهااچهيدر

 شود. ي( م2771)رابرتز،  يکوهستان يهار دامنهييتغ

را  يمدت ير و طوالنيرات چشمگياست که تأث يبزرگ يهامره از لغزشيلغزش س نيزم

اند.  هولوسن داشته يدوره يدر منطقه در ط يو فرهنگ يخي، تاريلحاظ ژئومورفولوژ از

 يها لغزش نين امر از مشخصات زميده است و ايچيار پيلغزش بس نين زمير تحول ايس

ده است. ش يسد يهـاچين دريندـل چين لغزش موجب تشکين زميبزرگ است. ا

مشخص  يچند مرحله تکرار شده است. اما به روشن يها در طاچهين دريا يريگشکل

ا مرتبط با تکرار ي يياش رودخانهيفرسا يجه تواليها نتاچهيل و تکامل دريست که تشکين

 مره بوده است. يلغزش س

از آن  اند:مطالعه قرار داده متفاوت مورد يهادگاهين لغزش را با ديا يادين زامحقق

(، 2777ان )يوميو غ يشعاع (،6315(، ابرلندر )6391سن و فالکون )يتوان هريجمله م

مقصودي  (2762) يريمع(، 2762و همکاران ) يماني(، 2771(، رابرتز )6915ان )يشا

 را نام برد. (2761)و همکاران  يو شرف (2765)

در چند بخش: سطح لغزش،  يمورفومترژئو ين پژوهش بامطالعه پارامترهايدر ا

حاصل  يهان با استفاده از دادهيو همچن ياچه سديلغزش و در ييجا لغزش، جابه يتوده

تحول  يشده است، چگونگ يسع يااچهيدر يهاپادگانه يشناسو رسوب يشناس نهياز چ

ا يدنبزرگ  يهالغزش نيقرارگرفته و با زم يلغزش موردبررس نين زميک ايژئومورفولوژ

 رد. يسه قرار گيمورد مقا

 مرهيلغزش س نيت زميموقعـ 

ز کرخه يآبخ يکوه زاگــرس و در حوضه ر کوه از رشتهيمره در دامنه کبيلغزش س نيزم

الم و در مرز استان لرستان قرار ياستان ا ين لغزش در جنوب شرقيجادشده است. ايا
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شده  ر کوه زاگرس آغازيه کبرشت ير کوه( در دامنه شماليمره )کبياست. لغزش بزرگ س

 (. 6)شکل افته استيمره در مجاورت آن ادامه يرود س يو تا دره

 منطقه  يشناس نيساخت و زم نيزمـ 

ل يدر نئوژن موجب آغاز تشک ير رانش صفحه عربيران و زيو ا يبرخورد دو صفحه عرب

 يرشکلزاگرس شده است. به همين دليل، زاگرس تحت تأثير دگ يها کوه يفرم کنون

قرار دارد. عملکرد اين دو باعث  NNE- SSWبا روند  يساخت نيناشي از فشارهاي زم

شود  خيزي کنوني زاگرس مي جه لرزهيو درنت يساخت نيزم و لرزه يساخت نيبرآيند نو زم

 يخورده گسل ني(. زاگرس را به دو بخش زاگرس رو رانده و کمربند چ2774، ي)آقانبات

 يهاوقوع زلزله يلهيوس خورده به نيدر امتداد زاگرس چ يکيتکتون تيشود. فعاليم ميتقس

 يهاو بهمن يدر وقوع حرکات لغزش يادير زيها تأثتين فعاليشود. ايق مشخص ميعم

ن يا ين نمونه برايتر مره بزرگيها دارند. لغزش سنين چيا يبزرگ در پهلوها يسنگ

 (. 2774 ،ي)آقانبات باشدينوع حرکات م

 
 مطالعه مورد ي( منطقه1) شكل
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 ها مواد و روش

، يو خارج يداخل يها ها، مقاله مره از کتابين در مورد لغزش سيشيابتدا مطالعات پ

 يها يژگي، ويا جامع حرکات دامنه يها يشده است. پس از بررس يها گردآور نامه انيپا

نه و يشيپ دند. بر اساسيص گردجهان مشخ يها لغزش نين زميتر بزرگ يفيو ک يکم

لغزش جهان  نين زميتر مره بزرگيلغزش س نين، زمااز محقق ياريبس ينظر ادعا

تر  گر را بزرگيد يها لغزش نين زماگر از محققيد يکه بعض يشده است درحال يمعرف

لغزش  نين زميک ايژئومورف يها يژگيه، ويناح يليتفض يها يبا انجام بررس لذا دانند؛يم

 يـبررس تحول آن مورد يگر و چگونگيد يها لغزش نيسه آن با زمينظور مقام به

 يهال نقشهيتحل و  هيو تجز يدانيم يدهاياز از بازديمورد ن يهاقرارگرفته است. داده

ن يشده است. ا يآور ارتفاع جمع يرقوم يهاو مدل يار ماهوارهي، تصاويشناس نيزم

 يريگ و اندازه يا اچهيدر يها، پادگانهيده لغزشسطح لغزش، تو يها شامل مورفومترداده

بوده است.  يشگاهيمنظور مطالعات آزما  به يريگ و نمونه يشناس ها و رسوب آن يتوال

 Liss IIIو  Pan  سنجنده IRSو  ETM 2002 يا ر ماهوارهي، تصاوييهوا يها عکـس

 يها ، نقشهيسشنا نيزم يها ، نقشهيتوپوگراف يها (، نقشه2771و  2774 يها )سال

اند. ل دادهيپژوهش را تشک يمفهوم ي، ابزارهاArcGisافزار  و نرم DEM SRTM يرقوم

ر تحول آن ين سيين لغزش و تعيزم يژئومتر يريگها و ابزارها به منظور اندازهن دادهيا

ند رخداد يلغزش فرآ نيزم يرو يدانين در مطالعات مياند. بنابرامورد استفاده قرار گرفته

 يلغزش در سه بخش سطح لغزش، توده نيک زميات مورفومتريعلل وقوع و خصوص آن،

 ين. بخشيل قرار گرفت. همچنيه و تحليلغزش مورد تجز ييجا جابه يها و مؤلفه يلغزش

مره و يس يسد ياچهينشست شده در درحجم رسوبات ته يبر رو يدانيم ياز کارها

 يل مبتنيتحل و  هيرت گرفت. روش تجزها صو آن يگذار زمان رسوب و مدت يشناس نهيچ

 يارتفاع و برقرار يرقوم يهاو مدل يا ر ماهوارهيتصاو ياز رو يمورفومتر يهابر روش

ج ينتا يکل طور  ره است. بهيو غ يشناس ات رسوبيو خصوص ياپادگانه ين تواليارتباط ب

و محاسبات  يشناس نهيمره همراه با چيس ياچهيلغزش و در نيزم يحاصل از مورفومتر
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اند. با ل دادهيل را تشکيتحل و  هيروش تجز ياچه چارچوب اصليحجم رسوبات و آب در

لغزش و مراحل  نيرخداد زم يآمده از آنها چگونگ  دست  ق بهيها و شواهد دقاستفاده از داده

 يلهيوس  به يا اچهيدر يهاپادگانه يشده بر رو  ن سن انجامييج تعين شد. از نتاييآن تع

ن پژوهش يها در اليتحل و  هياثبات دقت تجز يبرا يعنوان شاهد  گر بهين دامحقق

مره با يلغزش س نيشده زم يورآگرد يهات با توجه به دادهينها استفاده شده است. در

 سه قرار گرفت. يبزرگ جهان مورد مقا يهالغزش نيزم

 جيبحث و نتا

 مرهين لغزش سيزم يمورفولوژـ 

زان يو م يمره سه بخش شامل سطح لغزش، توده لغزشيگ سلغزش بزر يدر مورفومتر

 موردمطالعه قرار گرفت: ييجا جابه

 ن لغزشيسطح زمـ 

باشد يلومترمربع ميک 677بر   ر کوه بالغيس کبيطاقد يمساحت سطح لغزش در پهلو

 يپابده و گورپ يمارن يليش يو سازندها يم سازند آسماريضخ يهاکه عمدتاً در آهک

مره حرکت يرود س يس به سمت درهيطاقد يکه از پهلو ييهاهيحجم القرار دارد. 

باشند. حداکثر عرض سطح لغزش در امتداد يارد مترمکعب ميليم 91ش از ياند بکرده

ن دامنه )به ييبه سمت پا يباشد. طول سطح لغزشيلومتر ميک 65ر کوه يس کبيطاقد

که در سطح لغزش  ييهاهيلومتر است. ضخامت اليک 6/1مره( يرود س يسمت دره

ن ضخامت متفاوت يطح لغزش اـست و در نقاط مختلف سيکسان نياند حرکت کرده

قرار دارد  يمتر که در سمت چپ سطح لغزش 277هاهيباشد. حداقل ضخامت اليم

و  يمتر است که در مرکز سطح لغزش 117ها هي(. حداکثر ضخامت الBقسمت  9)شکل 

 (. 6( )جدول 9و 2باشد )شکل يمتر م 917ها هين ضخامت کل اليانگيم
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 مرهيک سطح لغزش سيمورفومتر يهايژگي( و2) شكل

 
 (2002آن )رابرتز،  يمرخ عرضيمره و نيسطح لغزش س (3) شكل

باشد غربي سطح لغزش مي يتصويري از سطح لغزش و لبه Aقسمت  (9)در شکل 

عرضي  رخ نيم Bدهد. قسمت کننده در لغزش را نشان مي بندي شرکت اليه که سطوح

 لغزش است. 
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 مرهيک سطح لغزش سيمورفومتر يهايژگي( و1) جدول

سطح 

 لغزش
 

 (1ارد مترمکعبيلي)م 91 هاهيحجم ال

 لومترمربع(ي)ک677 مساحت سطح لغزش

 لومتر(ي)ک 65 س(يحداکثر عرض سطح لغزش )در امتداد طاقد

 لومتر(ي)ک 6/1 ن دامنه(ييطول سطح )به سمت پا

 )عمق( هاهيضخامت ال

 )متر( 277 حداقل

 )متر( 117 حداکثر

 )متر( 917 نيانگيم

 )متر( 2232 س در محل شکستيطاقد يحداکثر ارتفاع پهلو

 

 

 توده لغزش

 
 

 ارد مترمکعب(يلي)م47ش از يب حجم توده لغزش

 لومترمربع(يک) 59/269 مساحت توده لغزش

 لومتر(ي)ک 6/61 لغزش يهازهيحداکثر طول وار

 لومتر(ي)ک 22 لغزش يهازهيحداکثر عرض وار

 )متر( 951 حداکثر ضخامت توده لغزش)عمق(

 )متر(227 ن ضخامت توده لغزشيانگيم

 ن لغزشيزم يتودهـ 

 6/61م( يقم )خط مستيطور مستق  مره بهيـحاصل از لغزش س يلغزش يها زهيطول وار

لومتر يک 1/27( يلغزش يودهـتداد سطح ناهموار تـطور متقاطع )در ام  هـلومتر و بيک

مربع است. البته بخش  لومتريک 59/269حدود  يلغزش يباشد. مساحت کل توده يم

( 4، 9)شکل  اند گرفته قرار يااچهير رسوبات دريدر ز ين رسوبات لغزشياز ا يادينسبتاً ز

 (. 6)جدول 

                                                           
1- Gm3 
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 آن يات مورفومتريمره و خصوصي( لغزش بزرگ س4) شكل

مره در دو طرف آن مشخص شد يسه سطح لغزش سيو مقا يدانيمشاهدات م يدر ط

 يشرق يدر دو طرف سطح لغزش متفاوت است. در لبه يلغزش يهاهيکه ضخامت ال

متر(  977ش از يکننده در لغزش )ب شرکت يو مارن يآهک يهاهيلغزش ضخامت ال

 (.9)شکل  باشنديمتر( م 277سطح لغزش )در حدود  يبه غربشتر از ليب

 ن لغزشيزم ييجاجابهـ 

در سطح  ين نقطه ارتفاعيارتفاع سقوط )باالتر يلغزش پارامترها ييجازان جابهيدر م

اند(، حداکثر  آن قرارگرفته يکه رسوبات لغزش بر رو ين ارتفاعيتر نييلغزش نسبت به پا



 

 

 

 

 0931، پاييز 01ي ، شمارهيهيدروژئومورفولوژ 021

 

مطالعه قرار  ( موردL) ( به طول لغزشH) نسبت ارتفاع لغزش ها، وزهيمسافت پرتاب وار

ها در مطالعه شدت وقوع لغزش در زمان رخداد آن و احتمال دخالت ن پارامتريگرفت. ا

دارند.  يه )زلزله(، نقش مهميعنوان عامل ثانو ش شدت لغزش بهيگر در افزايعوامل د

 3/7تا  6/7و دامنه آن از ن ييها را تعلغزش نيب اصطکاک که نوع حرکت در زميضر

 (. 2( )جدول 5)شکل  باشديم

 
 (2011، يوسوکيدر لغزش ) ييجاجابه يها ( مؤلفه4) شكل

 مرهيدر لغزش س ييجا ر جابهي( مقاد2) جدول

 ييجا جابه

 )متر( 6177 (Hارتفاع سقوط )

 لومتر(ي)ک 9/63 (Lزه )يحداکثر طول پرتاب وار

1نسبت 
H/L 739/7 

 ن لغزشيعلل وقوع زمـ 

ن يباشد. ايدر زاگرس م يادامنه يندهاياز فرا 2ا پالنشي يشناس نيزم يهاهيلغزش ال

دهد. قطعات يها رخ مب دامنهيبا ش يرسوبات و مواز يشناس نهينوع لغزش در سطوح چ

 شوند. لغزش يعيل سد طبير رود را سد کرده و موجب تشکيتوانند مسيم يلغزش

                                                           
1- coefficient of friction 

2- Planche 
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اد است. ير کوه زيس کبيها در طاقدهيب اليها است. شن لغزشين ايترمره معروفيس

ب دامنه يش شيموجب افزا يسيق کردن دره ناوديمره با حفر بستر و عميان رود سيجر

ال ير کوه در يت گسل کبيشده است. با توجه به فعال يدامنه لغزش يپا ير بريو ز

 يزا است و رخدادهاسل معکوس لرزهک گير کوه که يس کبيجنوب غربي طاقد

ها از آن باالتر است،  ندرت بزرگي آن و به 1که عموماً بزرگي کمتر از  يا لرزه نيزم

، يشناس نيدانند. عوامل ديگري مثل زمين رخداد را زلزله ميا يعامل اصل ين قبلامحقق

ب يت و شگر جهياند. عوامل مؤثر دن لغزش مؤثر بودهيو آب در وقوع ا يوگرافـتوپ

 يهادرجه است. دامنه 97 يب آن بااليو ش يشمال يلغزش ياست. جهت دامنه يادامنه

رسد. يها به حداکثر مدر آن ياتوده يهازان حرکتيشتر و ميرطوبت ب يدارا يشمال

درز و شکاف به داخل  يها ستميو س يق عناصر ساختاريوجود آب و نفوذ آن از طر

شده  يجاد فشار آب منفذيطرف موجب ا کياز يو گورپ پابده يسازندها يطبقات مارن

گر موجب اشباع شدن طبقات يباشد، از طرف ديش تنش برشي مؤثر ميکه در افزا

ها هيال يحرکات لغزش يط را برايده و شرايها گرد در آن يکياز آب و حالت پالست يمارن

مره و يس يهار برش رودين عامل زيتر ان همه عوامل مهميفراهم نموده است. در م

ن دو رود بوده است. وجود چند لغزش بزرگ در منطقه يژه در محل اتصال ايو کشکان به

( 1)شکل  يارودخانه يهاانيها در مجاورت جر مره و وقوع آنيلغزش س يکيدر نزد

 يهاهـيناوب الـبا ت ييهاژه دامنهيو  ها بهنهـدام يدار سازـين عامل را در ناپايقش اـن

رکوه يکب يمره در دامنه شماليدهد. در شرق لغزش سينشان م يخوب ا بهوسخت ر سفت

به سمت  يآرام رود کرخه به ير بريدر اثر ز يآهک آسمار يهاهي( الAلغزش  1)شکل

شکسته  آهک درهم يهاهيل شدت کم لغزش، اليبه دل ين دامنه حرکت کرده ولييپا

است.   ناره منحرف کردهس چير رود کرخه را به سمت طاقدياند و فقط مسنشده

در مجاورت رود  ي( لغزش نسبتاً بزرگCلغزش  1مره )شکل ين در غرب لغزش سيهمچن

سست  يهاهيهمراه با ال يآهک آسمار يهاهين لغزش اليداده است. در ا مره رخيس

ش از ياند و بدهيس لغزيطاقد يپهلو يب ساختمانيدر جهت ش يپابده و گورپ يسازندها

تر از  ک نمونه کوچکين لغزش يواقع ا اند. درس فاصله گرفتهيز رأس طاقدلومتر ايک کي
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رود  يل حجم کمتر و عدم بستن درهين لغزش به دليباشد. البته ايمره ميلغزش س

 يدانيم يدهايبازد يکه در طچناننشده است؛ هم ياچه سديل دريموفق به تشک مرهيس

ر رود يمشاهده نشده است و فقط مس ن لغزشيدر باالدست ا يااچهياز رسوبات در يآثار

رود  ير بريس مقابل منحرف کرده است. بدون شک زيطاقد يمره را به سمت پهلويس

 فا کرده است.يو وقوع آن در ا يداريرا ناپا يمره نقش اصليس

 
 مرهيدر شرق و غرب لغزش س ياصفحه يهالغزش ني( زم5) شكل
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 يسد ياچهيدرـ 

مق آن در ـده که عـش  ليدر باالدست لغزش تشک يدـس يااچهياز وقوع لغزش درس ـپ

منظور به دست   ده است. بهيمتر هم رس 277ش از يات آن به بيح ين دورهيتر پرآب

 ياچهيدر يو رسوب يتحول لغزش، حجم آب يچگونگ ينهيزم شتر دريب يهاآوردن داده

مترمکعب در  1/19مره يانه رود سيسال يبن ديانگيمره محاسبه شده است. ميس يميقد

ميليون مترمکعب بوده  162ساله  57 يه و حجم کل رسوبات در طي يک دورهيثان

اچه  يتوان طول عمر درياچه ميدر هرسال به در ي. با محاسبه حجم کل آب ورود6است

زمان   دتـوبات و مـاچه و حجم کل رسـيحاسبه حجم کل درـحاسبه کرد. روش مـرا م

ن خطوط ين مساحت بيانگياچه بکار گرفته شد استفاده از ميآب و رسوب در يرشدگپ

 ها است:  تراز و ارتفاع آن

H=v1 
C1+C2 حجم بين دو خط تراز = 

2 

v1+v2+v3+…Vn=V =حجم کل درياچه 

 V=196.5+424+703.5+963+2379+3135+37840=45.642  ميلياردمترمکعب

2.310 سال در هر يورود ن با توجه به حجم کل آبيبنابرا
 يزمان الزم برا مدت 9

 د برابر است با: ياچه با توجه به حجم جديپر شدن در

=19.8 سال   
45.64210

 = زمان الزم براي پر شدن درياچه 9
2.310

9
 

 حجم رسوب درياچه 196.5+424+703.5+963+2379+3135+18000=23.422=(V)ميلياردمترمکعب

=34.1150=1913.5 سال   
 = مدت زمان الزم براي رسوب 23422
612 

                                                           
 شده است.  ، طرح سد و نيروگاه سيمره اخذ6914آمار مربوط به دبي و رسوب از شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران؛  ـ6
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 ( و مدت1/63مره )يس ياچهيپر شدن در يشده برا  زمان محاسبه  توجه به مدتبا

رسد يمره به نظر مياچه سي( در در29422ن حجم رسوب )ينشست ا ته يزمان الزم برا 

ن يچند ياچهايط دريچند مرحله صورت گرفته است و مح يدر ط يگذار که رسوب

 د شده است. يمرحله تجد

 يااچهيرسوبات در يشناس نهيچـ 

ا ي يتناوب يگذار ط رسوبيک محيها پادگانه يشناس نهيرسوبات در سطوح چ يتوال

 يو رس يلتيرسوبات س يگذار اچه و رسوبيل دريدهد. پس از تشکيرا نشان م يتمير

اند که نشان  گرفته زدانه شکليات رباره رسوبات شن و ماسه و گراول در سطح رسوب کي به

 يشناس نهيدرسطوح چ ين توالياست. ا يارودخانه يالبيس يگذار ط رسوبياز مح

ط يبه مح يا اچهيدر يگذار ط رسوبيچند مرحله مح يداده است. در ط ها رخپادگانه

لت، ماسه يشده است. جنس رسوبات شامل س  ليو برعکس تبد يا رودخانه يگذار رسوب

 (. 1باشد )شکل  يسنگ م رشت و گراول و قلوهد و زير

 
 مرهيلغزش س ياچهيدر بستر در ياو رودخانه يااچهيرسوبات در ي( توال6شكل )
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 منطقه  يمورفولوژ يبازسازـ 

ک ي يدهنده نشان (1)قبل از رخداد لغزش مطابق با شکل  يا رودخانه يدره يتوپوگراف

کشکان پس از عبور از فرود  يره، رودخانهن ديباشد. در شمال ا يم يسيناود يدره

وندد. محل اتصال در يپ يمره ميس يس هلوش و چناره به رودخانهيدو طاقد يمحور

با به هم  يارودخانه يش دبين نقطه افزايسطح لغزش قرار داشته است. در ا يشانيپ

 يهکآ يهاهيو انحالل در ال يش قدرت کاوشيمره و کشکان و افزايس يوستن رودهايپ

ک يوجود  يدانياند. مطالعات مافتهيبرش  يشتريسرعت ب با يآهک يهاهيبستر رود، ال

از سازند گچساران  يمربوط به بخش يلغزش ير تودهيقرمز رنگ در ز يمارن -يه رسيال

س قبل از وقوع لغزش است که يه مربوط به رسوبات کف ناودين اليدهد. ايرا نشان م

 يرويجه نينت در يلغزش يج با حفر تودهيتدر  ه شده است. بهآن راند يرو يلغزش يتوده

مره بستر خود را حفر کرده است. در حال يرسوبات، رود س يرود و سست يبرش يتنش

وجود حفر  ان دارد. بايجر يتر قيه را حفر کرده و در سطح عمين اليمره ايحاضر رود س

ده است که رود يطول انجامبه  ي، زمان درازياد توده لغزشيل حجم زيرسوبات به دل

 برسد. يميمره به کف دره قديس

 

 ن لغزشيمره قبل و بعد از رخداد زميس يمنطقه ي( مورفولوژ6) شكل
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 يريگ جهينت

ران است. يخورده ا نيا، در زاگرس چين لغزش دنيتر عنوان بزرگ  مره بهيلغزش س

ل ي( به دل6داده است:  ر رخيز يامدهايپمره يبراساس شواهد متعاقب لغزش بزرگ س

دار و ير کرده است که بستر کامالً ناپاييکشکان تغ ير رودخانهيمس يان توده لغزشيجر

( 2باشد؛ ين رخداد ميبر ا يرود کشکان در حال حاضر شاهد يگذاربدون عمل رسوب

کم  ، عرضيلغزش يل سدهايمره و کشکان و تشکيس ير رودهايند انسداد مسيدر فرآ

 و در ي، شدت لغزش و اندازه رسوبات لغزشياد توده لغزشيلومتر(، حجم زيک 25/1دره )

ع در پشت يوس يا اچهيل درين عوامل تشکيتر مره از مهميکم رود س يجه قدرت برشينت

ها  آن يموجود و توال يا اچهياد رسوبات دريشوند. حجم ز يمحسوب م يلغزش ين تودهيا

 است.  يطوالن يمدت يدار برايبزرگ و پا يا اچهيط دريک محي يدهنده نشان

دهد. يمره نشان ميرا در رخداد لغزش س يلغزش نقش عوامل گوناگون يمورفومتر

لومتر( نقش يک 9/63شده در زمان وقوع لغزش )  پرتاب يهازهياد واريمسافت ز

ب اصطکاک يکند. ضر يزمان با لغزش را محتمل م هم يا لرزه نيزم يرخدادها

ن امر يباشد. اياز لغزش در زمان رخداد لغزش م ياصطکاک کم مواد ناش يدهنده نشان

ن لغزش است. به هم ياد در وقوع ايقدرت ز با يا لرزه نيداد زمير روـيتأث يدهنده نشان

 رودخانه و در يش دبين لغزش و افزايا يشانيمره و کشکان در پيوستن دو رود سيپ

در  يه سخت آهک آسماريال يعنيگاه  هيد و حفر تکن رويا ير بريش قدرت زيجه افزاينت

بزرگ در باالدست و  يهاباشد. لغزش يآن م يدارين علت ناپايتر س عمدهين ناوديکف ا

 ن امر است. يبر ا يمره شاهديدست لغزش س نييپا

ده در دو يلغز يهاهيو تفاوت ضخامت ال ياهيبا توجه به شواهد مربوط به پوشش گ

سمت چپ آن  يمره قبل از لبهيسمت راست لغزش س يه، لبيطرف سطح لغزش

 يهاهيشتر در الياچه و نفوذ رطوبت بيل دريبعد با تشک يده است و در مرحلهيلغز

 يتر در لبه اس کوچکيرخداد لغزش در مق يبرا يترط مناسبي، شرايو مارن يآهک

 شده است.   قرارگرفته است، فراهم يسمت چپ که در باالدست لغزش قبل
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 مرهيس ياچهيدر يهيدهد که تخلينشان م يااچهيرسوبات در يدانيج مشاهدات مينتا

 يشناس نهيچ يچند مرحله صورت گرفته است. توال يمره طيرود س ير کنونيدر مس

 يچند دوره يدر ط يااچهيط دريل محيتشک يدهنده نشان يااچهيرسوبات در يتمير

ژه حجم آب و يو  اچه بهيدر يمورفومتر يسج بررينتاباشد. يمره ميتکرار لغزش س

 کند.يد مييمره را تأين لغزش سيرخداد مجدد زماچه يرسوبات در
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