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 رود بر پایهلغزش حوضه آبخیز طالقانارزیابی خطر ریسک زمین

 ردیابی الگوهای همدید منجر به مخاطرات ژئومورفودینامیکی

 (5331 مارس 95-51 یهابارشناشی از  هایلغزشزمین)مطالعه موردی  

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران شناسیاقلیمادیار است -5اندیشنسرین نیک
 

 

 11/1/1395تاریخ تصویب:              9/5/1391تاریخ دریافت: 

 چکیده
اند. هرچه دامنه شنناخت اینم مخناطرات    در رخداد مخاطرات ژئومورفودینامیکی عوامل متعددی دخیل

خواهد بنود. پنهوهش    پذیرترامکانها ناشی از وقوع آن هایشود، مدیریت و کاهش خسارت ترگسترده
کمی به بررسی مسیر الگوهای همدید منجر به ایم مخاطرات  _حاضر در همیم راستا با رویکرد تحلیلی

در ایم محدوده و  طورکلیبهست. اغربی قلمرو مکانی پهوهش، البرز شمالی و زاگرس شمال پردازد.می

منورد دارای   9ها ثبت شده کنه  لغزشک اطالعاتی زمیملغزش از بانمورد زمیم 41در ایم مقطع زمانی، 
 چه محدوده مطالعاتیتاریخ دقیق وقوع بودند که برای تحلیل انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان داد که گر

هنای محیطنی و   پیوسته است اما به لحاظ تفاوت به وقوعهایی لغزشهای ایم دوره زمیمبارش به دنبال
پراکنش مکنانی بنارش تجمعنی،     بارش متفاوت بوده است. تأثیرگذاری ۀوعملکرد الگوهای همدید نح

بارش  هایدادهنماید. تحلیل های نازل شده مثبت ارزیابی مینقش ارتفاعات زاگرس را در دریافت بارش
. ایم ویهگی سبب افزایش حجنم  است تر بودهنشان داد توزیع بارش در طول سال در البرز شمالی منظم

کمتنر   ۀآسنتان  دهندۀنشانبا بارشی کمتر  هالغزشزمیم، تحت چنیم شرایطی رخداد رطوبت خاک شده

از بنارش   تنوهیی قابنل غربی بخش در زاگرس شمال کهدرحالی ؛باشدلغزش میبارش برای وقوع زمیم

گنردد.   لغنزش زمنیم شود که ممکم است سبب بنروز سنیل ینا    ساالنه در مقطع زمانی کوتاهی نازل می

شنر  مدیتراننه، مسنیر شنمال      -دریای سیاه -رودی منجر به مخاطره، مسیر اروپای شمالیو هایسامانه

غرب  مسیر، دریای خزر-شمال عرا -شر  مدیترانه، مسیر شر  مدیترانه-هنوب مدیترانه -آفریقا )لیبی(

مسنیر   فنارس خلنیج  -عربسنتان  -سنودان( ) قایآفرشمال  مسیر دریای خزر و -شر  مدیترانه -مدیترانه
 . اندبودهمؤثر در ایجاد بارش در دوره مطالعاتی  فشارکم یهاانهسام

 .مخاطرات ژئومورفودینامیکی، البرز شمالی، زاگرس شمال غربی، الگوهای همدیدها: كلیدواژه
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 مقدمه .5

 %91 از بنیش  کنه  وهود دارد ایران در آن نوع 31 وقوع امکان که شده شناسایی مخاطره نوع 11 هیان در

یکنی از مخناطرات مینم ژئومورفودیننامیکی اینران       (.52:1344عابندی، ) هسنتند اقلیمنی   منشأ دارای هااز آن

عوامنل و عناصنر اقلیمنی نقنش     باشنند.  . در رخداد ایم پدیده عوامل متعددی دخیل میباشدمی هالغزشزمیم

شنوند کنه متغیرهنای    ها درست زمانی تحرینک منی  ها دارند. بسیاری از دامنهدر رخداد آن کنندهییمتعقاطع و 

اقلیمی بیش از مقادیر نرمال و عادی حادث شوند. افزایش بارش تجمعی، روند توزیع بنارش در طنول سنال،    

منواردی   ازهملنه نزول بارش فراوان در مدت کوتاه، افزایش و کاهش ناگیانی دمنا و انباشنت و بوب بنر     

عوامنل   عننوان بنه به دنبال دارنند. اینم عوامنل کنه     باشند که غالباً وقوع ایم پدیده را با تأخیر پس از سیل می

فشار در سطوح مختلن  هواسنریر   شوند خود معلول آرایش خطوط همها مطرح میلغزشزمیم ۀکنندتحریک

ها که با تغییر مکانی منطقه چرخندگی مثبنت و منفنی همنراه    ها و تغییر مسیر آنها و ناوهباشد. ایجاد پشتهمی

 ای را تحنت تنأثیر خنود قنرار     دامننه  هنای ینداری ناپاکننند کنه ایجناد    ا دنبنال منی  باشند مسیر مشخصی رمی

 دهند.می

بارشنی چنند روزه در ننوار شنمالی و غربنی اینران        ۀپنس از ینک دور   1344 1992منارس   31تا  11در 

ی تنأثیر رونند مشخصنی را طن     ۀایم پدیده تا رسیدن بنه آسنتان   ۀایجاد کنند عوامل ی رخ دادند.هایلغزشزمیم

باشند. بنا   کارشناسان علوم زمیم و مدیران و برنامنه رینزان منی    ۀکنند. شناخت ایم روند موضوع مور عالقمی

های کاهش خطر، تأخیر یا پیشگیری از خطر را به نحو مناسب اتخاب نمنوده  توان برنامهاز ایم روند می آگاهی

پهوهش ردیابی الگوهای همدید منجر بنه  های اهتماعی و اقتصادی را کاهش داد.  هد  از ایم و بروز آسیب

ارائنه راهنمنایی بنرای     منظنور بنه در ننوار شنمالی و غربنی اینران      1992منارس   31تنا   11هنای  لغزشزمیم

 باشد.های کاربردی میبینیپیش

صنورت گرفتنه اسنت     هنا لغنزش زمیمکه در مورد الگوهای همدید مرتبط با  هاییپهوهشمعدود  ازهمله

های شدید منجنر بنه   اشاره کرد. ایم محققیم الگوی سینوپتیک بارش 1سلوچی و همکاران به پهوهش توانمی

 (.44: 2119 ،شرقی برزیل بررسی نمودند )سلوچیلغزش را در سواحل کوهستانی هنوبزمیم

هنای  قدیمی منطقه دولومیم در شمال ایتالینا واقنع در آلن     هایلغزشزمیمدر مورد  2بورگاتی و همکاران

ها شاخصی معتبر برای تعییم اقلیم گذشته، تغیینر اقلنیم و ارزینابی    لغزشایم نتیجه رسیدند که زمیم شرقی به

 (51:2119 ،باشند )لبورگاتیشرایط محیطی می

                                                           
1 Seluchi et al 

2 Borgatti 
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ها بنا نوسنان اطلنس    ها و ارتباط آنلغزشهای محرک زمیممورد الگوی همدید بارشدر 1ززاز و همکاران

 .(199: 2112 ،ززاز آلاند. )هی را انجام داده شمالی در لیسبون پرتغال تحقیقاتی

لغزش در غرب کارولینای شمالی به تحقینق  های بارش منجر به زمیمپیرامون ویهگی 2فوهرمان و همکاران

 .(311: 2112 ،)فوهرماننمودند 

 هایچرخندزایی و اقیانوس روی بندالی سامانه در مورد تأثیر در یونان 3همکاران و پریزرکاس هایبررسی

 و پریزرکناس ) باشند منی اینران   هنای بارشو تأثیر آن بر  مدیترانه دریای غرب و اطلس غرب اقیانوس در آن

 (.119: 1994، همکاران
 

 منطقه مورد مطالعه. 2

قلمنرو مکنانی پنهوهش، البنرز شنمالی و زاگنرس       در نوار شمالی و غربی کشور  هالغزشزمیمبه علت رخداد 

درهه طول هغرافیایی شنرقی، انتخناب    55تا  12درهه عرض هغرافیایی شمالی و  11 تا 31شمالغربی با مختصات 

موقعیت هغرافیایی ایم مناطق سنبب گردینده اسنت کنه در سنطن زمنیم مننابع آبنی خنزر،          (. 1شده است )شکل 

 البرز و زاگنرس و در سنطوح مختلن  هنو     ۀمرتفع و توپوگرافی پیچید هایکوهرشتهو دریای عمان و  فارسخلیج

هنای  هنا و نناوه  و پشته فارسخلیجفشارهای مدیترانه، سودان، دریای سرخ، های پرفشار سیبری و کمفعالیت سامانه

 .گردندمیبارش  ویههبهامواج غربی، اقلیم ایم مناطق را تحت تأثیر قرار داده و سبب تنوع عناصر اقلیمی 

 
 موقعیت قلمرو مطالعاتی 5شکل 

                                                           
1 Zˆezere et al 

2 Fuhrmann et al 

3 Prezerakos 
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 ها. مواد و روش9

دات زمینی ثبنت  نو مست هادادههمدید و تطبیق آن با  هاینقشهدر ایم پهوهش مبتنی بر تحلیل  روش کلی

اینران زینر نظنر معاوننت      هنای لغنزش زمنیم های اطالعناتی  گیری از بانکها با بیره. پایگاه دادهباشدمیشده 

بیننی  کنز ملنی پنیش   هنای مر دادهسنازمان هواشناسنی کشنور و     هایدادهآبخیزداری وزارت هیاد کشاورزی، 

اینران شنامل مختصنات     هنای لغنزش زمنیم اخذ شده از بانک اطالعناتی   هایدادهتییه گردیده است.  1محیطی

 درگیرای شناسی و مواد دامنهلغزش، تاریخ وقوع، علل وقوع، زمیم ریختها، نوع زمیملغزشهغرافیایی زمیم

های اخنذ شنده   بارش و داده ۀشور شامل آمار روزانهای اخذ شده از سازمان هواشناسی کداده باشد.می لغزش

شده بارش، فشار سطن دریا ارتفناع ژئوپتانسنیل، رطوبنت     بندیشبکه هایدادهبینی محیطی مرکز ملی پیشاز 

. باشند منی هکتوپاسنکال   511و  1111برای تراز سطن درینا،   النیارینص ویهه مؤلفه باد مداری و مؤلفه باد 

قنرار   وتحلیلتجزیههی آی اس و گرادس مورد آماری آماری و زمیم افزارهاینرمتفاده از با اس های مزبورداده

 گرفتند.
 

 . بحث و نتایج1

رخ  44و فنروردیم   41لغنزش در اسنفند   زمنیم  41های کشور تعداد لغزشبانک اطالعات زمیم بر اساس

اردبینل،  هنای  محدوده سیاسنی اسنتان   ها منطبق بر ارتفاعات زاگرس و البرز کهتوزیع مکانی آن که داده است

چیارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان، کرمان، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران و همدان را شنامل  

 شوند.می

 41باشند. از  ، آگاهی از زمان دقیق وقنوع در مقیناس روز منی   هالغزشزمیمتحلیل همدید  ۀالزم ازآنجاکه

مناه   -مورد دارای تاریخ وقوع روز 9ها تنیا لغزشاج شده از بانک اطالعاتی زمیماستخر هایلغزشزمیممورد 

هنا از تناریخ   لغزشسال بودند که برای تحلیل انتخاب شدند. الزم به بکر است تاریخ وقوع دو مورد از زمیم–

دهم، سنیزدهم  ، دوم، هفتم، دواز1341اسفند 21در  هالغزشزمیمهای مجاور تکمیل گردید. لغزشوقوع زمیم

 (.1هدول) اندرخ داده 1344و پانزدهم فروردیم 

دهند از نظنر فراواننی    انتخاب شده بر اساس اطالعات ثبت شنده نشنان منی    هایلغزشزمیمگونه شناسی 

لغزش چرخشی، انتقالی، هریانی، گسترش یافته و بیمم سنگی به ترتیب در اولویت قرار دارنند. از نظنر   زمیم

رخ  مناهوری ترهشناسی کوهستانی و دو مورد هم بر ریخت هایمحدوده برها لغزشزمیمشناسی بیشتر ریخت

 بوب عوامل باتی و مسبب و زیر شویی، بنارش،  عنوانبه. شیب و هنس مواد تشکیل دهنده ارتفاعات اندداده

ای نقنش  هنا ایفن  لغنزش عوامل محنرک در ایجناد زمنیم    عنوانبه زداییهنگلبر  و همچنیم ایجاد ترانشه و 

                                                           
1 National Center Environmental Prediction (NCEP) 
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هنا، بیمنم سننگی در    لغنزش . از میان زمیمباشندمیلغزش سنگ، خاک و واریزه اند. مصالن درگیر زمیمنموده

استان چیارمحال و بختیاری با تلفات هانی همراه بوده است که سبب تخریب کامنل روسنتای آبیکنار لبند و     

 (.2هدول) استنفر از سکنه آن گردیده  55مرگ 

 (هالغزشزمیمبانک اطالعاتی ) 1344فروردیم  15تا  1341اسفند  21ایجاد شده از یهالغزشزمیم 5جدول 

  مجاور هایلغزشزمیمتکمیل شده از طریق 
 

 (هالغزشزمیمبانک اطالعاتی )1344فروردیم  15تا  1341اسفند  21از  هایلغزشزمیم یهایهگیو 2جدول 

 

ود ادامنه دارد.  در شر  تا کوه شناهوار در شنمال شناهر    سفیدروداز نظر توپوگرافی ارتفاعات البرز از دره 

 2111متر نیست. نواری کوهسنتانی بنا ارتفناع     1211کمتر از  سفیدروددره  رازیغبهای بلندی آن در هیچ نقطه

زا رطوبنت  هنای بناران  متر تمام منطقه را از غرب تا شر  فراگرفته است. در دامنه شمالی البرز بیشنتر سیسنتم  

 پرفشنار هسنتند کنه     صنورت بههای فشار گر بیشتر سیستمطر  دی از کنند.خود را از دریای خزر دریافت می

 

 تاریخ وقوع لغزش عرض هغرافیایی طول هغرافیایی شیر نام استان ردی 

 12/1/1344 ″11 32׳32° ″11 33׳°19 فارسان چیارمحال و بختیاری 1

 13/1/1344 ″ 51 11׳34° ″ 11 29׳°55 مینودشت گلستان 2

 21/12/1341 ″ 21 14׳31° ″ 55 32׳°19 رودبار یالنگ 3

 15/1/1344 ″ 11 14׳31° ″ 31 11׳°19 رودبار گیالن 1

 21/12/1341 ″ 31 19׳31° ″ 11 34׳°19 *رودبار گیالن 5

 21/12/1341 ″ 11 12׳31° ″  14 32׳°19 *رودبار گیالن 1

 2/1/1344 ″ 51 11׳33° ″ 11 12׳°12 سریددشت لرستان 4

 2/1/1344 ″ 31 11׳33° ″ 11 19׳°12 سریددشت لرستان 2

 4/1/1344 ″ 21 12׳31° ″ 33 33׳°12 همدان همدان 11

 نام 

 استان
 شهر

 نوع 

 غزشل

 علل

 لغزش 

 ریخت 

 شناسی

مصالح 

 درگیر

تلفات 

 جانی

چیارمحال 

 و بختیاری
 11 سنگ هاكوه بارش بیمم سنگی فارسان

 0 خاك هاكوه ، تناوب طبقات تراوا و ناتراوابارش ،یبش بافت، چرخشی مینودشت گلستان
 0 سنگ هاكوه رسی، زلزله هاییکانبارش، آبگیری  بالقوه رودبار گیالن
 0 خاك هاكوه ،شناسییکانبارش، ترکیب  هریانی -انتقالی رودبار گیالن
 0 واریزه هاكوه ،شناسییکانبارش، ترکیب  هریانی/چرخشی رودبار گیالن
 0 خاك هاكوه رسی هاییکانبوب بر ، بارش، آبگیری  هریانی -انتقالی رودبار گیالن
 0 خاك هاكوه ،یبش ،ییزداگلهنبارش، زیرشویی دامنه،  گسترش یافته سریددشت لرستان
 0 خاك هاكوه ،زداییهنگلبارش، زیرشویی دامنه،  هریانی/انتقالی سریددشت لرستان
 0 خاك هاتپه شناسیکانی ،یرشوییز ،یکشاورز بارش، انتقالی همدان همدان
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کند. ایم بادها ضمم عبنور از روی   شوند هوای سرد در روی دریا هیت شمالی یا شمال شرقی پیداسبب می

 هنا کنوه دریا ناپایدار و مرطوب شده و هنگام رسیدن به ساحل باران ایجاد کرده و رطوبت کمتری را به طر  

هنای غربنی درینای مدیتراننه     های مدیترانه و یا منوج ر دامنه هنوبی بیشتر اوقات سیکلوناما د؛ کنندحمل می

البنرز عامنل    یهادامنههاری در  یهاآب)اداره کل هواشناسی استان گیالن(. کنند. رطوبت را با خود حمل می

: 1391 ،طالقنانی  عالینی شوند )یمفعال از عناصر میم توپوگرافی محسوب  یهادرهو  باشندیمبرتر فرسایش 

131). 

زغنالی در   هاییهالالبرز از سازند شمشک تشکیل شده است. ایم سازند از  هایزمیماز  توهییقابلسیم 

 یهنا دامننه . در باشند یمن  لغزشزمیممستعد  ؛ که(115 همان:است )شیلی و رسی تشکیل شده  هاییهالمیان 

ی و باران فراوان و همچنیم اعتدال دما، تجزیه فیزیکن شمالی البرز به سبب برخورداری از رطوبت دریای خزر 

سنطحی را سسنت    یهنا سننگ متری، برتری کامل دارد. ایم فرآینند   2111و بیوشیمیایی تا ارتفاع  یمیاییو ش

 درمجموع  .(131 همان:اند )شدهضخیم خاک پوشیده  نسبتاًاز یک پوشش  هاهمهدر  هادامنه یجهدرنتکرده و 

 و میوسنم  هنای دوره مارنی رسوبات و شیل رس، چون ترکیباتی با لغزشزمیم به سحسا سازندهای حضور

 لغنزش زمنیم  وقنوع  در مؤثر عوامل از تواندمی منطقه در فعال هایگسل وهود و کواترنر رسوبات از یکسری

 باشد.

اسنت  های سننگیم برخنوردار   های غربی از بارشغربی به دلیل قرار گرفتم در مسیر هریانزاگرس شمال

در طنول چنند    هنا آنها و دوام ها و شکا  درهدر پای دیواره ویههبه هادامنه( انباشت بر  در سطن 2)شکل 

زاینی فعنال مجناور یخچنالی در     آورده است. محیط شنکل  به وهودماه، محیط شکل زایی مجاور یخچالی را 

متنر را در   3511فناعی بناالتر از   تر آن سنطوح ارت های هغرافیایی پاییمزاگرس نسبت به البرز به علت عرض

 (113همان:) ندیآهای فراوان در زاگرس به شمار میها از پدیدهلغزشگیرد. زمیممیبر

هنای  باشد. تودههای آبی از پیامدهای باال آمدگی تکتونیکی زاگرس میزمیم ساخت فعال و فعالیت هریان

زینریم را فنراهم نمنوده و موهنب ناپاینداری      های سست مارنی ینا شنیلی   آهکی خرد شده نفوب آب به الیه

دار کنه  آهکنی شکسنته و درزه   یهنا سنگگردد. سازندهای آسماری با لغزش میهای آهکی و وقوع زمیمالیه

گردنند و سنازند پابنده و سنازند     های متناوب آهکی و مارنی زینریم منی  به الیه هاآنسبب نفوب آب هدایت 

در  لغنزش زمنیم های کواترنری از سنازندهای مسنتعد   ی مارنی و نیشتههاگورپی با تناوب مارن، شیل و آهک

تنناوبی از رسنوبات منارنی و رسنی بنا       صنورت بهعید حاضر در زاگرس  رسوبات آیند.زاگرس به شمار می

نینک  ) کننند یمن چرخشی و هریانی ایجناد   یهالغزشها وهود دارند که شرایط مناسبی را برای وقوع گراول

 .(141:1321، اندیش
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 بارشی در قلمرو مطالعاتی یهاپینهنقشه  2شکل 
 

 هنای ایستگاههای روزانه بارش مربوطه از داده هاینقشهو ترسیم  هالغزشزمیمبرای تحلیل بارش منجر به 

نشنان داد اینم بنارش در دو دوره بنا     ها بررسیخارج از قلمرو مطالعاتی استفاده گردید.  یا وسینوپتیک واقع 

انجامینده اسنت. حنداکثر     طنول  بنه منارس   12تنا   11چند روزه نازل شده است. دوره بارش اول از ای وقفه

غربی در ایستگاه کوهرنگ که مجاور به بیمنم سننگی   مجموع بارش در ایم دوره در ارتفاعات زاگرس شمال

در شر  البنرز  رخ داده است. هسته دوم بارش بر ایستگاه سینوپتیک گنبدکاووس  مترمیلی 225است به میزان 

منارس رخ داده اسنت،    31تنا   21. در بنارش دوم کنه در مقطنع زمنانی     باشند میواقع  مترمیلی 111به میزان 

های بارش بر ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است. ایستگاه کوهرنگ، الشتر و نیاوند به ترتینب بنا بنارش    هسته
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(. بررسنی پنراکنش   3انند )هندول   ریافت نمنوده های ایم دوره را دبیشتریم بارش مترمیلی 99و  111، 5/232

هنای ننازل شنده مثبنت و قنوی      مکانی بارش تجمعی کل دوره نقش ارتفاعات زاگرس را در دریافت بنارش 

انند  هنای زاگنرس واقنع شنده    تریم قسمتهای بارش بر مرتفعنماید. به استثنای گنبد کاوس هستهارزیابی می

 (.  3)شکل 

 
 
 

 مارس( 95- 51ها )لغزشعی منجر به زمینپراكنش بارش تجم 9شکل 

درصد  51تا  22غربی نسبت بارش تجمعی منجر به حادثه به بارش سال وقوع در ارتفاعات زاگرس شمال

که توزیع بارش در طنول   دهدمی(. ایم امر نشان 1باشد )شکل درصد می 15تا  2و در ارتفاعات البرز شمالی 
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از بارش سناالنه در   توهییقابلغربی بخش در زاگرس شمال کهدرحالیشد. باتر میسال در البرز شمالی منظم

 لغزش گردد.شود که ممکم است سبب بروز سیل یا زمیممقطع زمانی کوتاهی نازل می
 

 
 
 

 به بارش ساالنه هالغزشزمیمدرصد بارش تجمعی منجر به  1شکل 
 

روز از سال و  112تا  115مرو البرز شمالی در دهد که در قلبررسی روزهای بارانی در طول سال نشان می

شنود  باران بر منطقه نازل منی  صورتبهروز از سال نزوالت هوی  94تا  15غربی در در قلمرو زاگرس شمال

گنردد.  تر بارش در طول سال در البرز شمالی سبب افزایش حجنم رطوبنت خناک منی    (. توزیع منظم5)شکل 

کمتنر بنارش بنرای وقنوع      ۀآسنتان  دهنندۀ نشنان هنا بنا بارشنی کمتنر     لغزشتحت چنیم شرایطی رخداد زمیم

 باشد.لغزش میزمیم
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 هالغزشزمیمپراکنش تعداد روزهای بارانی در سال وقوع  1شکل 

 

حاصنل   هنا دامننه که ناپایداری  دهدمیایستگاه سینوپتیک قلمرو مطالعاتی نشان  31بارش  هایدادهبررسی 

 هاایستگاهدر  هادوره. گرچه طول اندشدهچند روزه از هم هدا  ایوقفهبا  که ؛اشدبمیعملکرد دو دوره بارش 

منارس بنارش دریافنت     31و  12، 14در روزهنای   هنا ایسنتگاه امنا تمنام    باشند میتا حدودی با هم متفاوت 

ی همدیند  . تعینیم مسنیر الگوهنا   باشدمیبارش زا در هر دو دوره متفاوت  هایسامانه. منشأ و مسیر اندنموده

. بنرای ردینابی الگوهنای همدیند،     سنازد منی را در قلمرو مطالعاتی آسان  هابارشدرک علت وهودی تفاوت 

هکتوپاسنکال   511بارش، فشار، ژئوپتانسیل، خطوط هریان و وزش رطوبتی در سطن زمیم و سطن  هاینقشه

 هنا سنامانه مسیر عبنور   ارتفاع پرو و پرفشار، کم ارتفاع  فشارکمبا تعییم مراکز  سرس ترسیم و بررسی گردید.

 برای هر دو بارش و دوره بیم بارش مشخص گردید.
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مارس ننازل شنده    12و  14ادامه داشته است. اوج بارش در روزهای  1992مارس  12تا  11بارش اول از 

 فشنار بنر اروپنای شنمالی و    کم ۀفشار تشکیل گردیده است. یک سامانکم ۀمارس دو سامان 11است. در روز 

بر  میلی بار 1111اروپای شمالی با فشار  فشارکم ۀدیگر در شمال آفریقا تشکیل شده است. مرکز سامان ۀسامان

 1111فشار شنمال آفریقنا بنا فشنار     کم ۀدریای بالتیک قرار دارد و هیت حرکت آن هنوبی است. مرکز سامان

 11فشنار در روز  شرقی است. اینم دو کنم  -شرقیشمال-بر لیبی قرار دارد و هیت حرکت آن شرقی میلی بار

گینرد. اینم سنامانه، تلفیقنی در     هایش قرار منی زبانه ۀمارس بر دریای مدیترانه ادغام شده و ایران تحت سیطر

ه شمالی اینران را  مارس و سرس نیم 14غربی را در روز سوی خود ابتدا ارتفاعات زاگرس شمالحرکت شر 

باشند. هینت   فشار بر دریای خزر واقنع منی  کم ۀدهد. در ایم روز هستمارس تحت تأثیر قرار می 12در روز 

مارس بنا فشنار    11شود. پرفشار سیبری در فشار مزبور توسط پرفشار سیبری کنترل میهای کمحرکت سامانه

ل گردیده است. در روزهای بعد تقوینت شنده و   بر دریای کارا در شمال سیبری تشکی میلی بار 1115مرکزی 

سوی خود و با حرکت رو به هنوب و گسترش غرب شودمیبر سیبری مستقر  میلی بار 1151با فشار مرکزی 

مدیترانه بر ترکیه، عرا  و ایران گردیده است و با رینزش هنوای    -سیاه فشارکم ۀسبب هدایت و تمرکز سامان

منارس بنر شنمال     15فشنار دیگنری در روز   کنم  ۀنماید. سامانشار را تقویت میفهای کمسرد بر ایران سامانه

شرقی ایران تشکیل گردیده است که در حرکت شر  سوی خود در روز بعد از ایران خنارج گردینده اسنت.    

اندرکنش ایم سامانه با پرفشار سیبری سبب ایجاد حداکثر بارش در گرگان و رشنت گردینده اسنت. اسنتقرار     

پرفشار تبت بر دریای عرب با حرکت ساعتگرد خود سبب ورود هوای گنرم و مرطنوب    میلی بار 1125زبانه 

هنا در اینم سنطن از    مارس گردیده است. رطوبت سامانه 12و  14در روزهای  ویههبههای بارش زا به سامانه

مسنیرهای   لیطنورک بنه ، عمان و دریای عرب تنأمیم گردینده اسنت.    فارسخلیجدریای سیاه، مدیترانه، سرخ، 

 -درینای سنیاه   -اروپنای شنمالی   1باشد: مسنیر  های بارش زا ایم دوره در سطن زمیم به شرح زیر میسامانه

شنمال  -شنر  مدیتراننه   3شر  مدیترانه، مسنیر  -هنوب مدیترانه -شمال آفریقا )لیبی( 2شر  مدیترانه، مسیر 

 2سیبری، مسیر پرفشار  -دریای کارا 1ار مسیر پرفشازبکستان،  -شمال شر  ایران 1دریای خزر، مسیر -عرا 

 (1شکل عرب )دریای 

دهنند. در  های سطن زمیم را تحت تأثیر قرار میهکتوپاسکال در ارتباطی دو سویه سامانه 511های سامانه

های ژئوپتانسیل، خطوط هریان و وزش رطوبتی مراکز کم ارتفناع و پرارتفناع   ایم سطن نیز با استفاده از نقشه

هکتوپاسنکال کنتنرل    511کنم ارتفناع سنطن     ۀفشار سطن زمیم توسط سنامان های کمگردیدند. سامانهردیابی 

متنر مسنتقر گردینده     5211مارس بر دریای بالتیک مرکز کم ارتفاعی )ناوه( بنه ارتفناع    11گردند. در روز می

گیرد. میرا در بر خود تا هنوب دریای سیاه یالنیارنص هنوبی در گسترش -است که منطبق با محور شمالی

تنر  هنای هننوبی  سوی خود به عنرض ایم کم ارتفاع در روزهای بعد با حرکت رو به هنوب و همچنیم شر 
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غربنی  هننوب -شنرقی مارس محور کم ارتفاع شنمال  11گیرد. در روز منتقل و مرکزش بر دریای سیاه قرار می

بد. در ایم روز نوار غربنی اینران در بخنش    یاتا شمال آفریقا توسعه می النیارینص شده و با حفظ گسترش 

هننوبی شنده و    –شنمالی  مجدداًمارس محور کم ارتفاع  14گیرد. در روز تاوایی مثبت ایم کم ارتفاع قرار می

اینران در  هننوب شنر  تمنام     یاسنتثنا های مرکزی ایران و در روز بعد به در حرکت شر  سوی خود بخش

 گیرند.  منطقه تاوایی مثبت قرار می
 

 
 

 1992مارس  12-11در  (H) پرفشارهاو (L)ها فشارکممسیر  6شکل 
 

بندال عمنل نمنوده و ضنمم هندایت کنم       صورتبهپرارتفاع )پشته( مستقر بر سیبری با حرکت کند خود 

مارس بر سودان تشکیل گردیده اسنت کنه بنا     11شود. پرارتفاع دیگری در روز ارتفاع سبب تعمیق آن نیز می

مارس بر عربستان قرار گرفته و در حرکت ساعتگرد خود هوای گرم و مرطنوب   12در روز حرکت کند خود 

هنای وزش رطنوبتی درینای مدیتراننه،     (. با توهه بنه نقشنه  4نماید )شکل دریای عرب را به سامانه تزریق می
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 12و  14، 11در روزهنای   وینهه بنه در ایم سنطن   کنندههیتغذو دریای عرب منابع رطوبتی  فارسخلیجسرخ، 

 باشد.مارس می
 

 
 

 1992مارس  12-11در  (H)ها و پر ارتفاع(L)ها  مسیر کم ارتفاع 7شکل 
 

زا هنای بنارش  مارس دوره بدون بارش استقرار داشته است. در ایم دوره سنامانه  23تا  19ها از در بیشتر ایستگاه

هنای  مارس تحت تسلط زباننه  19از روز  ایران گردند.کامل از ایران خارج می طوربهمسیر شمالی در پیش گرفته و 

 22باشد که مرکز آن بر تونس قرار دارد. ایم پرفشار دارای حرکنت هننوبی و شنرقی اسنت و در روز     پرفشاری می

گیرد. در ایم دوره بر دریای عرب پرفشاری تشکیل گردیده است کنه عملکنرد   غربی ایران قرار میمرکز آن بر شمال

 کند.  که در حرکت ساعتگرد خود رطوبت را به عربستان هدایت می است ایگونهبهآن 

باشد. ها قابل تشخیص میها و دو مسیر برای پرارتفاعهکتوپاسکال دو مسیر برای کم ارتفاع 511در سطن 

ها از شر  دریای سنیاه شنروع، سنرس درینای خنزر، دریاچنه آرال و قزاقسنتان را طنی         یک مسیر کم ارتفاع
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فشارهای شمال دریای خزر در سطن زمیم را تحت کنترل خود دارنند. مسنیر دیگنر از    مسیر کمنماید ایم می

هنا بنر سنیبری و    رسد. مسیر مرکنز پرارتفناع  نروژ شروع و سرس به دریای بارنتز، هنوب فنالند و رومانی می

(. بنا از  11د )شکل باشمرکز پرارتفاع دریای عرب در ایم دوره بر ایران مستقر می ۀباشد. پشتدریای عرب می

بیم رفتم مکانیزم صعود توق  بارش و تشدید و تسریع نفوب آب باران و آب ناشنی از بوب بنر  زمیننه را    

 سازد.برای وقوع ناپایداری دامنه آماده می

مارس بر ارتفاعات زاگنرس   29ادامه داشته است. اوج بارش در روز  1992مارس  31تا  21بارش دوم از 

فشار و دو سامانه پرفشار تشکیل گردینده اسنت   مارس دو سامانه کم 21شده است. در روز شمال غربی نازل 

فشنار بنر غنرب    دهند. یکی از سامانه کنم که در روزهای بعد در مسیری مشخص ایران را تحت تأثیر قرار می

بنا فشنار   فشنار غنرب مدیتراننه    مدیترانه و سامانه دیگر در شر  آفریقا تشکیل شده است. مرکنز سنامانه کنم   

فشنار شنر    کنم  ۀباشد. مرکز سنامان سو میمارس تشکیل شده و دارای حرکت شر  21بار در روز میلی1115

شمال شرقی اسنت. در   -شر  –بر سودان قرار دارد و هیت حرکت آن شمال  میلی بار 1111آفریقا با فشار 

از هنوب غنرب   فارسخلیجعبور از سودانی پس از  ۀغرب و سامانای از شمالمدیترانه ۀمارس سامان 29روز 

بارش سنگیم و اسنتثنایی بنر ارتفاعنات زاگنرس      فشارکمشود. حاصل اندرکنش ایم دو سامانه وارد ایران می

بنارش دریافنت نمنوده اسنت. دو      متنر میلی 114. ایستگاه کوهرنگ در ایم روز در حدود باشدیمغربی شمال

کننند. پرفشنار   ای و سنودانی را کنتنرل منی   فشنار مدیتراننه  ی کمهاهای سامانهپرفشار حرکت و ویهگی ۀسامان

بنر درینای بالتینک تشنکیل گردینده اسنت. در        میلنی بنار   1135مارس با فشار مرکزی  21اروپای شمالی در 

بنا   ؛ ومدیترانه بر ایران گردیده است ۀشرقی خود سبب هدایت و تمرکز سامان-روزهای بعد با حرکت هنوبی

 نماید.سامانه را تقویت می ریزش هوای سرد ایم

 -مارس بر دریای عرب تشکیل گردیده است که با حرکت کنند غربنی   21سامانه پر فشار دیگری در روز 

منارس   21هنوبی خود با تزریق هوای گرم و مرطوب سبب تقویت سنامانه سنودانی گردینده اسنت. در روز     

حرکنت سناعتگرد خنود هنوای گنرم و       تشکیل گردینده اسنت کنه در    فارسخلیجپرفشار منفردی بر دریای 

مرطوب را به سمت ارتفاعات زاگرس هدایت کرده و سبب ریزش باران در ایم روز گردیده اسنت. رطوبنت   

 ، عمننان و دریننای عننرب تننأمیم گردیننده   فننارسخلننیجهننا در سننطن زمننیم از مدیترانننه، سننرخ،   سننامانه

 است.

 (:2شکل باشد )زمیم به شرح زیر می زا ایم دوره در سطنهای بارشمسیرهای سامانه طورکلیبه

 دریای خزر -شر  مدیترانه -غرب مدیترانه 1مسیر 

 فارسخلیج -عربستان -سودان() قایآفرشمال  2مسیر 

 ارمنستان -خزر -آبربایجان 3مسیر 
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 روسیه-لیستان-دریای بالتیک 1مسیر پرفشار 

 دریای عرب 2مسیر پرفشار 
 

 
 

 1992مارس  31-21در  (Hشارها )پرفو (L)ها فشارکممسیر  1شکل 
 

متنر   5111مارس بر دریای سیاه مرکز کم ارتفاعی )ناوه( به ارتفاع  21هکتوپاسکال در روز  511در سطن 

غربی در گسترش مداری خود دریای خزر تا درینای مدیتراننه    -مستقر گردیده است که منطبق با محور شرقی

. ایم کنم  باشدیمی ایران در بخش تاوایی مثبت ایم کم ارتفاع . تحت چنیم محوری نوار غربردیگیمرا در بر 

تنر منتقنل   هنای هننوبی  سوی خود بنه عنرض  ارتفاع در روزهای بعد با حرکت رو به هنوب و همچنیم شر 

هننوب غربنی شنده و تنا حندودی گسنترش        -مارس محور کم ارتفناع شنمال شنرقی    25گردد. در روز می

شرقی تمام قسمت ایران در بخش تناوایی مثبنت اینم    روزبه استثنای هنوب کند. در ایمالنیاری پیدا مینص 

هننوبی شنده از یوننان گذشنته و در      –منارس شنمالی   24گیرد. محور کم ارتفناع در روز  کم ارتفاع قرار می

مارس مرکز کنم ارتفناع بنر     29گیرد. در روزسوی خود نوار غربی ایران در تاوایی مثبت قرار میحرکت شر 

گنذرد.  هنوب غربی از شر  مدیتراننه منی   –یای سیاه قرار گرفته و محور آن با هیت شمال شرقیهنوب در



 همهفدشماره                         طرات محیطی                     هغرافیا و مخا                                                              131 

 یهاعرضدرهه به  11های النیاری خود در ایم روز هوای سرد را از عرضایم کم ارتفاع در گسترش نص 

اوایی مثبت آن قرار کند. نیمه غربی ایران در ایم روز و تمام ایران در روز بعد در بخش تدرهه هدایت می 21

گیرد. پرارتفاع )پشته( مستقر بر دریای عرب با گسترش غربی و شمالی و در حرکت ساعتگرد خود هنوای  می

وزش رطنوبتی درینای مدیتراننه،     یهنا نقشه(. با توهه به 9نماید )شکل گرم و مرطوب را به منطقه تزریق می

 باشد.در ایم سطن می دهکننهیتغذو دریای عرب منابع رطوبتی  فارسخلیجسرخ، 
 

 
 

 1992مارس  31-21در  (H)ها ارتفاعو پر(L) هاارتفاعمسیر کم  3شکل
 

 گیری. نتیجه1
باشد. یکی کره میعملکرد عوامل اقلیمی در سطن زمیم حاصل اندرکنش سطوح مختل  هواسریر و سنگ

. در ایم مسنیر اسنت   نوردندیدرم آن راهای فشار بر ایم اندرکنش مسیری است که سامانه رگذاریتأثاز عوامل 

هنای  و سنرانجام ممکنم اسنت بنه یکنی از پدینده       کننند یمن کننند و تغیینر ایجناد    تغیینر منی   هنا سنامانه که 

منارس   31تنا   11در قلمرو مطالعاتی در مقطع زمنانی   ی و یا مخاطرات محیطی تبدیل شوند.ژئومورفودینامیک

منؤثر ایفنای    طنور بنه ها لغزشهای سطن زمیم در خلق زمیمیهگیهای بارشی با توهه به ومسیر سامانه 1992
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شنر  مدیتراننه و    -درینای سنیاه   -سه مسیر اروپای شمالیهای بارشی در بارش اول از سامانه اندنمودهنقش 

شمال عرا  به اینران وارد   -شر  مدیترانه و مسیر شر  مدیترانه -هنوب مدیترانه -مسیر شمال آفریقا )لیبی(

ها از دریای سیاه و مدیتراننه  گذشتم از دریای خزر از ایران خارج گردید. گرچه در ایم مسیر سامانه و پس از

اند اما نقش پرفشار سیبری در شمال شنر  و پرفشنار درینای عنرب در هننوب      رطوبت کافی دریافت نموده

د هوای گرم و مرطنوب  باشد. وروکشور در احیا و تشدید فعالیت چرخندها در تمام طول دوره قابل توهه می

از طریق پرفشار دریای عرب و هوای سرد از طریق پرفشار سیبری سبب افزایش شنیب دمنایی در چرخنندها    

هنای وارده کناهش یابند و    ها نسبت بنه تننش  گردد نیروی مقاومت دامنهگردد. چنیم سازوکاری سبب میمی

ها مقارن با اتمام ایم بارش و یا دوره بنیم دو  لغزشها آستانه ناپایداری را تجربه نماید. رخداد اکثر زمیمدامنه

ها فرصت نفوب یافتنه و ینا بنا افنزایش     بارش بوده است. در دوره بیم دو بارش با استقرار پرفشار بر ایران آب

انجامد. بر اسناس اطالعنات   می هاآنبه ناپایداری و لغزش  درنیایت هادامنههاری، زیرشویی  هایآبقدرت 

ایجاد شده از نوع چرخشی، هریانی، انتقنالی   هایلغزشزمیمکشور  هایلغزشزمیمک اطالعاتی حاصل از بان

 و گسترش یافته بودند.

های بارشی در دو مسیر به سنمت اینران حرکنت    سامانهمارس به طول انجامید  31تا  21در بارش دوم که 

 قنا یآفردریای خزر و در مسیر دوم از شمال  -شر  مدیترانه -ها از غرب مدیترانهنمودند. در مسیر اول سامانه

فشنارهای  فشنارهای سنودانی بنا کنم    کنم  گرچه انندرکنش  .وارد ایران شدند فارسخلیج -عربستان-سودان()

غربی گردیده اسنت، امنا   زاگرس شمال ویههبهنوار غربی ایران های سنگینی در بارشنزول ای موهب مدیترانه

بیمنم سننگی   بنا بنارش رخ ننداده اسنت.      ارتبناط لغزش میم دیگری در میملبد زبیمم سنگی آبیکار رازیغبه

کینو از پیکرکوه هندا و  در زاگرس مرتفع های دارد و با رخداد آن قسمتى از دامنه شمال شرقی کوهلبد آبیکار

فشنار  لبد سقوط کرد که پس از عبنور از دره، روسنتاآ آبیکنار را مندفون سناخت. ورود کنم       ۀرودخان ۀبه در

، امتداد و هیت قلل زاگرس شمال غربی و شنرایط  ارتفاع ،فارسخلیجانی پس از عبور از دریای سرخ و سود

بیم دو بارش عوامل میمی هستند که موهنب   ۀهیدوردینامیکی و هیدروژئولوژیکی ناشی از بارش اول و دور

که از غنرب و هننوب    های هوای مرطوبیزاگرس راه عبور توده ارتفاعات رخداد بیمم سنگی آبیکار گردید.

منبع رطنوبتی منطقنه یعننی     یمترمیمهای غربی زاگرس از دامنه کنند.شوند را مسدود میغرب وارد ایران می

در ایسنتگاه کوهرننگ    متنر میلنی  114مارس بیشتریم بارش به میزان  29فاصله زیادی ندارند. در  فارسخلیج

وارد شنده از مسنیر سنودان، درینای سنرخ و       ۀمانتریم ایستگاه به بیمم سنگی ثبنت شنده اسنت. سنا    نزدیک

پرفشنار  کند. در مورد بارش دوم هم نقش ، بارش گرم تولید کرده که فرآیند بوب بر  تسریع میفارسخلیج

 باشد.  روسیه و دریای عرب قابل توهه می
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اسنت   یاگوننه بنه ارتفاع در سطوح میانی هواسریر در منورد هنر دو بنارش    ها و کمنقش چیدمان پرارتفاع

انند کنه از شنرایط اولینه ایجناد      هنا واقنع شنده   فشارهای سطن زمیم در منطقه تناوایی مثبنت کنم ارتفناع    کم

 باشد.های هوی میناپایداری
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