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ABSTRACT
Introduction: The north-to-south slope of Talesh heights, along with its other natural features, has had a major
impact on the region's geomorphological system, which can lead to considerable developments in neighboring
basins.
Objectives: The aim of this study is to identify, introduce and locate the vulnerable points of regressive erosion
in the eastern slopes and river capture as well as diversion of a part of the water resources on the western slope
of Talesh heights towards Ardabil plain.
Methodology: The research method was performed using topographic, geological and geomorphological maps
1: 25000 based on field visits and data analysis based on form and process.
Geographical conext: Talesh heights are located in the northwest of Gilan Province with the geographical
coordinates of "21 '17 ◦38 to" 43 '26 ◦38 north latitude and "40 '39 ◦48 to" 29 '17 ◦48 east longitude.
Result and Discussion: The western slopes towards the Ardabil plain, especially around the village of Abi
Bigloo, Na Na Karan, Niarag shows river capture and diversion. The most vulnerable place in the northeast of
Niarq village was condirmed in the geographical coordinates of "52 '17 ◦38 north latitude and" 27 '37 ◦48 east
longitude at an altitude of about 1348 meters. If the altitude decreases by about 33 meters in this area, there is a
possibility of water resource capture and diversion from the Ardabil plain to the Gilan plain. This will have
detrimental environmental consequences, especially the supply of water resources for the residents of the
villages in the area.
Conclusion: The results show that the difference in height (1480 m), high slope (50%) and high rainfall (1350
mm) had the greatest impact on the instability of the eastern slopes of the Talesh heights and regressive erosion
on the branches of "Aghchai and Degarman"
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چکیده
مقدمه :روند شمالی – جنوبی ارتفاعات تالش در کنار دیگر ویژگیهای طبیعی آن تاثیر عمدهای بر سیستم ژئومورفولوژی محدوده داشته است.
و در راستای آن تحوالت بزرگ و غیر قابل تصوری را در حوضههای همجوار به دنبال داشته است.
هدف :این تحقیق با هدف شناسایی ،معرفی و جانمایی نقاط آسیب پذیر از فرسایش قهقرایی در دامنههای شررقی و نیرز اسرارت رورخانرهای و
همچنین انحراف بخشی از منابع آبی دامنه غربی ارتفاعات تالش که مشرف به دشت اردبیل می باشد.
روششناسی :روش تحقیق با استفاده از نقشههای توپوگرافی ،زمین شناسی و ژئومورفولوژی ()1:25000و چند مرحله بازدیرد صرحرایی و تحلیلدادههرا
بر پایه مدل فرم و فرآیند انجام پذیرفته است.
قلمرو جغرافیایی :ارتفاعات تالش در شمال غرب استان گیالن با مختصات جغرافیایی " 38◦ 17' 21تا " 38◦ 26' 43درجه عهر
' 48◦ 17درج طول شرقی بین دو استان گیالن و اردبیل واقع شده است.

شهمالی و " 48◦ 39' 40تها "29

یافتهها :دامنههای غربی مشرف به دشت اردبیل به ویژه در اطراف روستای آبی بیگلو ،نه نه کران ،نیارق آثار اسارت و انحراف رودخانهای وجرود
دارد.دراینمیان آسیب پذیرترین محل در شمال شرقی روستای نیارق در مختصات جغرافیرای " 38◦ 17' 52عرر شرمالی و "48◦ 37' 27
طول شرقی در ارتفاع حدود1348متری ثبت شده است .در صورت کاهش ارتفاعی در حدود33متر در ایرن محردوده اماران اسرارت و انحرراف
منابع آبی این بخش از دشت اردبیل به سمت جلگه گیالن وجود دارد .بروز این امر پیامدهای مخرب زیست محیطی به ویژه تامین منرابع آب را
برای ساکنین روستاهای محدوده به همراه خواهد آورد.
نتیجهگیری :نتایج حاکی از آن است که اختالف ارتفاع (1480متر) ،شیب باال (50درصد)و بارندگی زیاد (1350میلیمتر) بیشرترین تراثیر را در
بیثباتی و ناپایداری دامنههای شرقی ارتفاعات تالش داشته ،بطوریاه می توان آثار فرسایش قهقرایی و انحرراف را در سرشراخه هرای"آقچرای،
دگرمان کش" به خوبی نمایان است.

کلیدواژه ها:

ژئومورفولوژی ،فرسایش قهقرایی ،اسارت و انحراف ،تالش ،آق چای
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مقدمه
اصوالً در محیطهای ناپایدار از قبیل :دامنهها ،قلههها ،رودخانههها ،مورفودینامیه از شهد بیشهريی بيخهوردار اسه .تغییهيا
توپوگيافي با حمل زیاد مواد سطحي و درنریجه آن ناپایداریها زیاد ميشود (مخراری ،داداش زاده )1394،آبهای جاری با فعالیه.
خود ،رسوبا مخرلف را کوهسرانها حمل نموده و در تشكیل و تكوین دش.ها نقش اساسي دارند این فيآیند بهطور واضه در دو
طيف ارتفاعا تالش قابلمشاهده ميباشد (شهماری)1389 ،
بطوریکه در دامنههای شيقي تالش که مشيفبه جلگه گیالن اس .به عل .شهيایط خهام محهیط طبیعهي بههویژه :آبوههوا،
زمینشناسي ،توپوگيافي ،شیب و ژئومورفولوژی آثار فيآیندهای دامنهای (رانش ،لغزش ،ریزش) در اثي عوامل مورفوژنز بیشري نمایان
شده اس( .صياف ،ذولفقاری )1377 ،این فيآیندها در کنار دخال .انسان موجب بيوز انواع فيسایش بههویژه فيسهایش قهقيایهي در
سيشاخههای بيخي از حوضههای رودخانهای شده اس( .خیام و صمدزاده)1398 ،
در این بین گسريش شمالي – جنوبي کوهههای تهالش موجهب شهده تها دامنههها جهه .ريبهي (مشهيف بهه دشه .اردبیهل) و
شيقي(مشيفبه جلگه گیالن) پیدا کنند همین امي کافي اس .تا دامنهها از هي لحاظ بها همهدیگي اخهرالف اساسهي داشهره باشهند،
بطوریكه دامنه شيقي به لطف نزدیكي به دریای خزر از بارندگي بسیار باالیي نسب .به دامنه ريبي بيخهوردار مهيباشهند (رضهائي،
 )1.383این امي در کنار دیگي پارامريهای طبیعي از قبیل :زمینشناسي ،تكرونی  ،توپوگيافي ،شیب و موجب شهده تها دامنهههای
شيقي ارتفاعا تالش از لحاظ هیدرومورفولوژی و همچنین عملكيد شاخصهای ژئومورفولوژی با دامنههای ريبي کهامالً مرفهاو
باشند در این راسرا و به لطف فيآیند ژئومورفولوژی حاکم بي دامنههای شيقي تالش ،و همچنین انواع فيسایش آبهي ،وجهود پدیهده
تح .عنوان "فيسایش قهقيائي" در دامنه شيقي تالش ،ميتواند در آینده نه چندان دور هوی .و موجودی .شبكههای آبهي دشه.
اردبیل را شدیداً تح .تأثیي قيار دهد (رجائي ،صياف )1388،بطوریكه اگي سيع .فيسایش قهقيائي افزایش یابد ،بدون تيدید وقوع
ی اسار رودخانهای در دامنه ريبي مشيف به دش .اردبیل حرمي خواهد بود که وقوع چنین رخدادی شبكه فعلهي زهكشهها و
سیسرم آبي این دش .را بطورکلي دگيگون خواهد ساخ( .شهماری)1396،
اساس شناخ .تغییيا در شكلهای زمین ،شناسایي و پي بيدن به مفهوم مقدار جابهجایي رسوبا از ناحیهای به ناحیهه دیگهي
اس .بهطوریکه این جابهجایي ،مورفولوژی همه آن نواحي را تغییي ميدهد (فيیدام و همكاران  )1998:در مناطق کوهسراني مرأثي
از فيآیند باالآمدگي ،اسار  ،رودخانه ميتواند شبكه زهكشي را مجدداً سازماندهي کند (اسر و همكهاران )2002،و رونهد تكامهل
ژئومورفولوژیكي منطقه را مرأثي سازد افزایش قدر فيسایشي رودخانه ،افزایش دبي رودخانه اسیي کننده ،افزایش مسهاح .حوضهه
آبيیز و تشكیل زانوی اسار ازجمله بدیهيتيین آثار اسار رودخانه ميباشهد (کهانيد )1998،اسهار رودخانهه یكهي از مهمرهيین
تغییيا سیسرم رودخانهای اس .که ميتواند زمینه تغییيا سایي قسم.های سیسرم رودخانهای را فهياهم آورد بهه همهین خهاطي
اسار رودخانه همواره یكي از مفاهیم موردعالقه ژئومورفولوژیس .ها بوده اس( .جان هنسي )2003:همجواری حوضههای آبي دو
طيف ارتفاعا تالش زمینه فيسایش قهقيایي را در دامنههای شيقي و اسار و انحياف مانع آبي در دامنهههای ريبهي مشهيف بهه
دش .اردبیل را به همياه داشره اس( .شهماری)34:1396،
بومي بودن نگارنده در کنار بازدیدهای میداني ،شناخ .الزم از موقعی .حساس و پیامهدهای ناشهي از آن را فهياهم مهيآورد و
سعي نموده تجيبیا خود را به کار بگیيد تا شاید برواند نقاط آسیبپذیي در سط حوضه را شناسایي نماید این تحقیق با اسرفاده از
روش فيم و فيآیند (تهیه نقشههای ژئومورفولوژی) و نقشه توپوگيافي 1:25000و زمینشناسهي 1:100000و همچنهین چنهد نوبه.
بازدید میداني انجامگيفره اس .هدف اصلي در این مقالهه بيرسهي ،شناسهایي و معيفهي نقهاط آسهیبپذیي در دو طهيف دامنهههای
ارتفاعا تالش بوده اس.
نرایج حاکي از آن اس .که اخرالف ارتفاع (1480مري) ،شیب باال (50درصد) و بارندگي زیاد (1359میليمري) بیشريین تهأثیي را در
بيثباتي و ناپایداری دامنههای شيقي ارتفاعا تالش داشره اس .و آثهار فيسهایش قهقيایهي در سيشهاخههای رودخانهه آ چهای و
دگيمان کش مشاهده ميشود از طيفي در دامنه ريبي مشيفبه دش .اردبیل در اطياف روسرای آبي بیگلو ،نه نه کهيان ،نیهار در
مخرصا جغيافیای " 38◦ 17' 52عيض شمالي و " 48◦ 37' 27طول شيقي در ارتفاع حدود  1348مري در مد زمان نه چنهدان
دور ميتوان آثار اسار و انحياف منابع آبي را شاهد بود در ضمن ارتفاع بخش میاني دش .اردبیل 1315مري ميباشد این در حالي
اس .که پایینتيین نقطه ارتفاعي در جنوب خط الياس و در اطياف نیار حدود  1348مري اس .و  33مري اخرالف ارتفاع با بخهش
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میاني دارد و فاصله آن با سيشاخه آ چای حدود 80مري ميباشد جالبتوجه اینكه به هي دلیلي (رانش -لغزش -واریزه) در صور
ناپایداری این بخش از محدوده تحقیق(نیار ) پدیده اسار و انحياف منابع آبي اتفا مهيافرهاد (رلمي زاده ،شهایان )1392،کهه در
صور بيوز این امي شاهد پیامدهای مخيب زیس.محیطي بهویژه تأمین آب شيب و کشاورزی بيای ساکنین شههيها و روسهراهای
محدوده خواهیم بود

روش پ ژوهش
مقاله حاضي نریجه طيح تحقیقاتي تح .عنوان "تهیه نقشه ژئومورفولوژی 1:25000ريب اسران گیالن" مي باشد جه .انجام
این تحقیق از روشهای معمول و مرداول در علم جغيافیا اسرفادهشده اس .و آنچه بیشريین سهم را در انجام این پژوهش به خود
اخرصام داده بازدید میداني و مشاهده پدیدهها و لندفيمها سط زمین از نزدی اس .اصوالً در تحلیل فيم و آیند نیازمند
بازسازی رابطه عل .و معلولي بین پدیدههای سط زمین از گذشره تا حال ميباشیم و جه .دس.یابي دقیق به این منظور:
 مواد :بيای شناسایي و مطالعهی دقیق منطقه از انواع نقشهها  ،عكسها و تصاویي ماهوارهای اسرفادهشده اس .نقشههایتوپوگيافي  1:50000و  1:25000و نقشههای زمینشناسي  1:10000و همچنین عكس هوایي و تصاویي ماهوارهای جه .شناسایي
و بيرسي پدیدهها سط زمین اسرفادهشده اس .بدین منظور با اسرفاده از  DEMاسرخياجشده از تصاویيی ماهوارهای  ASTERبا
دق .ارتفاعي  30مري و همچنین تصاویي سنجنده  +ETMماهواره لندس ،.اقدام به تهیه نقشههای پایه و ایجاد بان اطالعا
مكاني در محیط  GISگيفره اس.
روش :با توجه به اهمی .نقشههای ژئومورفولوژی در تحقیقا کاربيدی ،روش کار در این تحقیق "تحلیل فيم و فيآیند"بودهاس .بهطوری که سيتاسي منطقه از نزدی بيرسي و تمام اشكال و فيمهای سط زمین بيداش .و از عالئم ژئومورفولهوژی بهيای
نشانهگذاری بي روی نقشه اسرفاده گيدید در نهای .با توجه به ویژگي محیط طبیعي منطقه بیشهريین فيمههای ژئومورفولهوژی در
دامنه شيقي تالش ميبوط به هیدروژئومورفولوژی بوده اس .و در تحلیل نهایي و شناسایي و مكان گزیني نقاط آسیب پهذیي از ایهن
نقشه ها اسرفادهشده اس.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
ارتفاعا تالش در شمال ريب گیالن با مخرصا جغيافیایي " 38◦ 17' 21تا " 38◦ 26' 43درجه عيض شمالي و "39' 40
◦ 48تا " 48◦ 17' 29درجه طول شيقي بین دو اسران گیالن و اردبیل واقعشده اس .و بخش شمال ريبي رشرهکوه البيز را
تشكیل ميدهند و از زمینهای پس .لنكيان بهسوی جنوب شيقي امردادیافره و تا دش.های سفیدرود در ایيان ادامه ميیابد و با
جهري شمالي جنوبي در حاشیه دریای خزر تا دره سفیدرود در گیالن ممرد ميباشد دامنههای ريبي کوههای تالش که مشيف به
دش .اردبیل اس ،.دارای شیب مالیم و چهيه عيیان و بسیار کم درخ .در مقابل دامنههای شيقي مشيفبه جلگه گیالن ،دارای
شیب تند ،درههای عمیق پوشیده از درخران جنگلي ميباشند (رامش ،.دادش زاده)1390 ،
در این گسريه ،دامنههای شيقي تالش ازلحاظ پوشش گیاهي جزء جنگلهای هیيکاني اس .که نشاندهنده ارتباط ژنریكي این
جنگلها با پوشش گیاهي آسیای شيقي و هیمالیا در گذشرههای دور بودهاس .بلندتيین قله آن" بغيو داغ  3197مري "نام دارد
گسريش گسل سياسيی آسرارا – تالش در پاییندس .دامنه شيقي ،همچنین گسل نئور در ارتفاع حدود 800مريی به موازا
رشره کوههای تالش (شمال-جنوبي) در کنار رطوب .باالی دریای خزر ،اخرالف فاحشي را در موقعی .جغيافیایي از قبیل:
توپوگيافي ،شیب ،ژئومورفولوژی و پوشش گیاهي و خاک فياهم آورده اس .بطوریكه دامنههای شيقي سيسبز با پوشش جنگلي
(هیيکاني) انبوه ،دامنه های پيشیب و اخرالف ارتفاع حدود1500مريی در کنار رطوب .باال (بارش 1000میلیمري) زمینه فعالی.
فيآیندهای دامنه ای (لغزش ،رانش ،واریزه ،روانه گلي) را تشدید مي کند در صورتي که در دامنه های ريبي مشيف به دش.
اردبیل شيایط کامال مرفاو مي باشد اخرالف ارتفاع کم شیب مالیم با پوشش ميتعي چشم انداز کامال مرفاوتي را نسب .به
دامنههای شيقي به وجود آورده اس .از نظي موقعی .جغيافیایي :کشور آذربایجان در شمال ،جلگه آسرارا و تالش در شي  ،چاله
اردبیل در ريب و قله خان بالري و نیار در جنوب واقع شده اس( .شكل )1
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شكل 1موقعی .کوههای تالش در سط کشور و اسران

یافته ها و بحث
در بيرسي و ارزیابي ،تحلیل و نریجهگیيی پارامريهای محیط طبیعهي (ژئومورفولهوژی -هیهدرومورفولوژی) ابرهدا ،بهه بيرسهي و
شناسایي ویژگيهای محیط طبیعي از قبیل :زمینشناسي ،توپوگيافي ،شیب ،هیهدرولوژی ،ژئومورفولهوژی ،اقلهیم ،پوشهش گیهاهي،
حوضه ميپيدازند یكي از انواع مرداول جابجایي و حيک .تودهای مواد ،پدیده لغزش مواد خاکي و سنگيیزهای و یا به عبار دیگي
زمینلغزش اس .زمینلغزش عبار اس .از حيک .توده سنگ ،واریزهها یا زمین به سم .پایین ی دامنه (کيودن  )1997از نظهي
تئوری دو عامل موجب ایجاد اخرالف میان انواع حيکا تودهای ميباشد این دو عامل عبار اند از :رطوبه .و سهيع .سهسس بها
مشخص شدن وضعی .این قبیل پارامريها ميتوان بین مرغیيهای تحقیق رابطه فيم (معلول) و فيآیند (عل ).را پیدا نمهود در ایهن
راسرا و با توجه به موضوع تحقیق الزم اس ،.به بيرسي بيخي از این مرغیيها پيداخره شود (کاسگيو و ریجزبيمن)2000،
تقيیباً هیچ منطقهای را در کيۀ زمین نميتوان یاف .که در طول چند هزار سال اخیي تح .تغییيا تكرونیكي قيار نگيفرهه باشهد
ارزیابي کامل فعالی.های ژئومورفولوژی بهخصوم پدیدههای فيسایش قهقيایي و اسار رودخانه ناشي از آن نیاز به شناخ .کامل
از سيع .و آرایش فيآیندهای ژئومورفولوژی دارد (کلي و پینري )1996،توجه به اینكه هم اسار رودخانه و هم فيسهایش قهقيایهي
نریجه فيسایش و تخيیب خاک در محیط طبیعي مي باشد بنابياین الزم اس .فيآیند فيسایش و عوامل مؤثي در وقوع آن در هي دو
دامنه کوههای تالش بيرسي و مورد ارزیابي قيار گیيد (عیوضي ،گلزار)1381 ،

زمین شناسي محدوده تحقیق
بطور کلى تمامى بيونزدهاى سنگى منطقه را بخش باال آمده رشره کوه تالش با امرداد شمالى -جنوبى تشكیل مىدهد کهه مهيز
شيقى این رشره با حوضه فيورفره خزر گسله اس( .گسل آسرارا) نهشرههاى شيقى منطقه طبق تقسیمبندى از نهشرههاى رسوبى و
پیيوکالسری ميبوط به زمان کيتاسه و پالئوسن ولى بيونزدهاى بخش ريبى ،تماماً از گدازهها و پیيوکالسری هاى ائوسن تشكیل
گيدیده اس .دامنه شيقى داراى شیب تند بطيف دریا و دامنه باخريى شیب مالیمى بهه سهم .دشه .اردبیهل دارد (نقشهه زمهین
شناسي  1:100000آسرارا) (شكل )2
هانسون ( )2003تقسیما اصلى تكرونیكى در ایيان و همچنین محدوده تحقیق را این چنین مطيح نموده اس :.بخهش شهيقى
منطقه را جزء زون دامنه ای رسوبا پالتفيمى حوضه بین کياتونى مزوزوئی و بخش ريبى منطقه را جزء زون آتشفشانى تيسیي-
کواتينيى مشخص کيدهاند قسم .شيقى نقشه نیز توسط حوضه فيو رفره دریاى خزر پوشیده شده اسه .بهارزتيین عامهل زمهین
شناسي ،به ویژه تكرونیكي موثي در بيوز تحوال ژئومورفولوژی در محدوده تحقیق وجود گسل مي باشهد در ارتبهاط بها تحهوال
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تكرونیكي محدوده به ویژه دامنه شيقي مشيف به جلگه گیالن ،وجود گسل نئور در نزدیكي خطالياس و در جه .شمال – جنهوبي
و نیز ،گسل سياسيی آسرارا –تالش در پایین دس( .ميز بین کوه و جلگه) تاثیي به سزایي بي تحوال فيم و فيآینهد دامنههههای دو
طيف محدوده تحقیق داشره اس .بطوریكه همین امي موجب شده تا ارتفاعا تالش از لحاظ تكرونیكي به دو زون ريبي و شهيقي
تقسیمبندی شود شاید بروان با کمي اخرالف ارتفاع گسله نئور را تقيیباً حد ميز این دو زون تصور نمود بطوریكه بهه بيکه .قلهه
آتش فشاني سبالن نهشرههاى بخش ريبى گسل که مشيف به دش .اردبیهل مهي باشهد ،شهامل تهوالى عظیمهى از سهنگههاى
آتشفشانى ائوسن مىباشد که ارلب با شیبى مالیم و بسیار کم و نزدی به افق بطور دگيشیب روى رسوبا کهنتي قيار گيفرهاند
اما نهشرههاى بخش شيقى گسل عمدتاً از سربياى بسیار زیاد رسوبا آوارى همهياه بها فعالی.ههاى آتشفشهانى ميبهوط بهه زمهان
کيتاسه پایانى و پالئوسن تشكیل گيدیده اس .در صورتیكه الزم اس .با توجه به اهمی .موضوع از بین انواع گسل های اصهلي و
فيعي منطقه به توضی مخرصي در ارتباط با گسل نئور پيداخره شود این گسل راس .گيد لغزشى اس .و با رونهدى شمالشهي -
جنوبغيب ( )NE-SWداراى شیبى  75الى  85به سم .جنوبشي اس .این گسل از کناره خاورى دریاچه نئور گذشره و به طهيف
جنوب ادامه ميیابد

شكل  2نقشه زمین شناسي و نیميوخ آن در محدوده تحقیق (ريب – شي )

بالفاصله پس از آخيین حيکا کوهزائي که منجي به تشكیل و تثبی .نسبي ارتفاعا تالش و نهاهمواری ههای منطقهه شهد
دینامی بیيوني ناشي از عناصي اقلیمي ،دسركاری آنها را آراز کيد .نرایج عملكيد دینامی بیيوني در ارتفاعا تالش دو سیسرم
شكلزایي فعّال و ریيفعّال اس. .شكل زایي فعّال مجموعه فيآیندهایي را شامل میشود که در حال دسركاری چشم اندازهاسه.
در صورتي که سیسرم شكل زائي ریيفعّال شامل میياث های پیكي اقلیمي اس .که در شيایط فعلي آب و هوایي ،امكان تشهكیل
آنها فياهم نمي باشد و مجموعه اشكال ناشي از فيسایش یخچالي در ارتفاعا تالش را شامل ميشود

وضعی .توپوگيافي ارتفاعا تالش
دامنههای ريبي مشيف به چاله اردبیل با اخرالف ارتفاع  397مري از با شیب مالیم (2-5درصد) از شي به رهيب ادامهه ميیابهد،
همین عامل توپوگيافي (اخرالف ارتفاع) کافي اس .تا اشكال ژئومورفهوژی ایهن بخهش از محهدوده تحقیهق دامنهههای محهدب و
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درههای کمعمق  Uشكل پیچدرپیچ ،تسهها و میانابهای محدب کم ارتفاع با شیب مالیم کمرهي از  5درصهد و چالهههای کمعمهق
پيکنده (به عل .حفي بيرویه چاه) به سم .ريب به ميکز چاله اردبیل خرم ميشود (شكل )3

شكل  3نقشه توپوگيافي و شبكه آبها در دو طيف دامنههای تالش

گسريش سيشاخههای قيه سو به سم .شي تا خط الياس کوههای تالش ادامه دارد و در بيخي نقاط فاصله کمي بها سيشهاخه-
های دامنه شيقي دارند جيیان شبكههای رودخانهای در دامنههای ريبي ،از شي به ريب ميباشد درصورتيکهه ،اخهرالف ارتفهاع
 1700مري از سط اساس دریا  ،بارندگي باالی1300میليمريی  ،گسريش شهمالي – جنهوبي گسهل نئهور در نزدیكهي خطهالياس،
وضعی .توپوگيافي در دامنههای شيقي را نسب .به دامنههای ريبي بسیار مرفاو ساخره اس ،.بطوریكه شیب دامنهها بسهیار زیهاد
(باالی30درصد) درهها عمیق و  Vشكل ،فاصله زیاد دامنهها از میاناب تا کف دره موجب شده تها فهيم دامنههها محهدب و مقعهي و
پوشیده از سنگریزه باشد و آثار فيآیندهای دامنهای از قبیل :رانش ،خزش ،ریزش ،واریزه بي روی دامنهها مشهود ميباشهد بهارش
زیاد بيف و باران موجب تخيیب و گسريش درهها و شبكه آبها بهطيف خط الياس شده اس .و در بيخي نقاط حرهي خطهالياس را
نیز قطع کيده اس.
توزیع سط بيحسب ارتفاع یكي از پارامريهای مهم در هیدرولوژی حوضهها آبيیز ميباشند میزان ارتفاع نسبي در فيسهایش
آبهای روان ،جابجایي سنگها و ناپایداری دامنهها نقش بسزایي دارد ویژگيهای توپهوگيافي و هیسسهومريی بهي خصوصهیا
مورفومريی حوضهها مانند شكل حوضهها ،سيع .تخلیه آب و گسريش جيیانها بيوز طغیانها و باالخيه در خلق زمین شكلها
تأثیي ميگذارند (جدول )1
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جدول 1

توزیع مساح .بيحسب ارتفاع و انرگيال هیسسومريی نه نه کيان چای (اردبیل)

جمعی

مساحت نسبی

مساحت نسبی

ارتفاع

نسبی ضربدر

نسبی

ارتفاع

نسبی

مساحت

مساحت

درصد

درصد

قرار

باالتر از2000

مساحتی حوضه

دو منحنی

مساحتی بین

100

Mارتفاع

-

-

-

-

-

99/9

1316

-

0/99

0/29

0/74

0/39

40

60

60/1

39/8

1400

0/6

0/21

0/79

0/46

26

34

33/9

26/2

1500

0/34

0/15

0/84

0/18

18

16

15/6

18/3

1600

0/16

0/1

0/90

0/11

10/5

0/05

5/1

10/5

1700

0/05

0/04

0/95

0/04

5/1

0/01

1

4/1

1800

0/01

0/001

0/99

0/01

1

0

0

1

1835

ویژگيهای آب و هوایي محدوده تحقیق
بيای مطالعه روابط بین آبوهوا ،ویژگيهای جغيافیهایي و توپهوگيافي دامنهههای شهيقي و ريبهي ارتفاعها تهالش ،مرغیيههای
توپوگيافي و جغيافیایي شامل ارتفاع ،عيض جغيافیایي ،فاصله تا منبع تأمینکننده رطوب .و مرغیيهای توپوگيافی دیگيی ،ازجمله
شیب ،جه .درهها و فاصله تا مانع انسدادی در جها هشرگانه جغيافیایي بيرسيشدهاند شيایط آب و هوایي ،بهویژه بهارش بهاران
در فيآیند فيسایش قهقيایي و اسار رودخانهای نقش بسزایي دارد ،بطوریكه مقدار بهارش در کوهههای تهالش بها ارتفهاع رابطهه
معكوس دارد و با افزایش فاصله از ساحل دریا مقدار بارش کاهش ميیابد.مروسط درجه حيار ساالنه منطقه بین صفي تها 14
درجه سانريگياد در نوسان اس. .مقدار بارش در نواحي پایكوهي شيقي بین  1000تا  1400میليمري و در پای کوه ريبي بهین
 150تا  300میليمري و در نواحي با ارتفاع مروسط بین  300تا 350میليمري مرغیي اس .تعداد روزهای بيفي در کوهسرانها 120
روز و در پای کوهها  20روز اس. .در نواحي کم ارتفاع شيقي در سياسي سهال اقلهیم ميطهوب حكمفيماسه. .در تابسهران ،در
دامنههای ريبي اقلیم خش و در دامنههای شيقي اقلیم گيم و ميطوب حاکم اس. .در زمسهرانها در دامنهههای کهم ارتفهاع
ريبي اقلیم نیمه بیاباني سيد حاکم اس. .نواحي کوهسراني ميتفع تالش دارای آبوههوای سهيد و نسهبراً خشه مهيباشهند و
میانگین دمای آن در دی ماه از  -6تا  1درجه سانريگياد و در تیي ماه از  15تا  21درجه سانريگياد تغییي مهيکنهد (علیجهاني،
بهلول( )1374جدول )2
جدول 2

آماره بارندگي ماهانه ایسرگاههای اردبیل و آسرارا
ایستگاه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ساالنه

آسرارا

70/4

68/5

52

46/7

81/9

235/6

242/2

166/1

111/1

91/53

96/2

118/6

1380/8

اردبیل

38/3

45/1

4.19

6/7

5/4

9/9

33

37/1

25//1

24/7

21/8

37/4

303/9
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بهطورکلي در دامنههای ريبي کوههای تالش مقدار بارش مرأثي از دو عامل مهيباشهد ،در فصهول سهيد سهال(پائیز و زمسهران )
تودههای هوای ريبي(مدیريانه) و در فصول گيم سال(بهار و تابسران) عيض جغيافیایي در دامنههای آفرابگیي از طيیق هميفه.
دامنهای باعث صعود تودههوا و افزایش بارش در دامنههای ريبي کوههای تالش ميشود (عساکيه)1383،
نرایج پژوهش نشان ميدهند ،که بارندگي دامنههای شيقي تالش ،بسیار بیشري از دامنههای ريبي آن اسه .و کوهسهران تهالش
بهصور سدی در بيابي بارشهای خزری عمل کيده ،از نفوذ هوای ميطوب به سم .دامنههای ريبي تهالش جلهوگیيی مهيکنهد
مرغیي ارتفاع در دامنههای ريبي رابطه مثب .و در دامنههای شيقي رابطهه منفهي بها بارشهها دارد بطوریكهه در دامنهههای ريبهي
(مشيف به چاله اردبیل) به ازای هي 100مري افزایش ارتفاع  3/3میليمري بارش افزایش ميیابد ،درحاليکه در دامنههای شيقي ،بهه
ازای هي  100مري افزایش ارتفاع  3/4میليمري کاهش بارش مشاهده ميشود بيرسي شیبخط رگيسهیون نشهان مهيدههد کهه در
بارش ساالنه منطقه به ازای  1000مري فاصله از ارتفاع  2000مريی  24میليمري به مقدار بارندگي افزوده ميشود در فصل زمسران
این افزایش به کمريین مقدار خود یعني  4میليمري به ازای هي  1000مري فاصله تا ارتفاع  2000مريی ميرسد (جدول )3
جدول 3

بيخي از مرغیيهای مؤثي بي اقلیم دامنههای ريبي – شيقي ارتفاعا تالش
ردیف
ایستگاه
عيض جغيافیایي
ارتفاع()m
فاصله تا دریای خزر()Km
فاصله تا دریای
مدیريانه()Km
فاصله تا ارتفاع 2000مريی)

دامنههای شرقی ارتفاعات تالش(آستارا)
خاله

دامنههای غربی ارتفاعات تالش(اردبیل)

سرا
37/68
111

بیگلو

خلخال

نمین

نیارق

نئور

آستارا

تالش

چلوند

حویق

38/28
1350

37/63
1967

38/41
1465

38/26
1467

38/ 1
2143

38/41
-2

37/78
206

37/78
169

38/15
183

28/5

44

40

21/75

31/4

0

8/75

2

1/75

4/75

1162/5

1173/3

1181

1178

1207/5

1196/25

1200

1203/65

1203/53

1173/75

3/350

31/996

9/886

4/328

30/ 37

18/972

18/921
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همچنین اثي مرغیيهای توپوگيافي با جه .جغيافیایي نیز تغییي مهيکنهد یافرهههای تحقیهق نشهان مهيدهنهد تهأثیي مرغیيههای
توپوگيافي در دامنههای شيقي تالش بیشري از دامنههای ريبهي آن بهوده ،در فصهل زمسهران کمرهيین مقهدار تأثیيگهذاری عوامهل
توپوگيافي و جغيافیایي را بي روی بارشهای هي دو دامنه مشاهده ميکنیم در این بخش صيفاً بهه نرهایج دو فصهل بههار بههعنوان
پيبارانتيین فصل دامنههای ريبي (119/9میليمري) و کم بارانتيین فصل دامنهههای شهيقي (208/3میلهيمرهي) و فصهل پهاییز
بهعنوان پيبارانتيین فصل دامنه شيقي (434/6میليمري) و فصل تابسران (27/8میليمري) کم بارانتيین در دامنه ريبي ميباشد

ویژگيهای هیدرولوژیكي و شبكه آبياههها
شبكه آبياهه دامنه شيقي ارتفاعا تالش به لطف دریای خزر و بارنهدگي بهاالی 1300میلهيمرهي ازنظهي گسهريدگي و همچنهین
پياکندگي نسب .به دامنه ريبي بیشري ميباشد باوجود بارش باالی باران در دامنه شيقي به لطهف پوشهش انبهوه و تنهوع درخرهان
جنگلي سیسرم شبكه آبياهه در این بخش بهصور خطي ميباشد و همین امي باعث شده تا تعداد درهها کم اما عمهق آنهها زیهاد
باشد ازجمله مهمريین رودخانههای محدوده تحقیق به قيار زیي ميباشند
حیران :در منرهيالیه شمال ريب اسران گیالن گيدنه زیبا و سحيانگیز با مياتع سيسهبز و پوشهش درخرهان پهنبهي چشهم ههي
بینندهای را به خود جلب ميکند رودخانه حیيان از باالتيین نقطه خطاليأس در ارتفاع حدود1400مريی سيچشمه گيفرهه و پهس از
طي حدود 4/5کیلومري وارد آسراراچای در ميز بین ایيان و آذربایجان ميشود
دگرمان کش :دومین رودخانه محدوده تحقیق با روند شمال ريب –جنوب شي و دامنههای شیبدار و عمیق بها طهول آبياههه
 7/3کیلومري در جه .جنوب شي به رودخانه ميزی آسراراچای ميریزد به لحاظ گسريش ريبي – شيقي رودخانه دگيمان کهش،
دامنه روبه جنوب آن فاقد پوشش گیاهي و پيشیب ميباشد بطوریكه آثار فيسایش واریزهای در سيتاسي این دامنه مشهود ميباشد
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حوضه آقچای :با  43/7کیلومريميبع مساح .و  34کیلومري محیط و  11/1کیلومري طول آبياهه ميباشهد،که در جهه .ريبهي –
شيقي به رودخانه آسرارا چای در ميز بین ایيان و آذربایجان ميریهزد دراینبهین رودخانهههای عنبهيان ،نمهین و نهه نهه کهيان از
سيشاخههای شيقي قيه سو ميباشند که پس از سيازیي شدن از دامنههای ريبي تالش به سم .ريب حيک .کيده و پهس از طهي
چند ده کیلومري وارد رودخانه ارس ميشود دراینبین رودخانه نه نه کيان و گللور کامال با محدوده تحقیق منطبق ميباشهد نقهش
ویژگيهای هیدرولوژیكي ی حوضه در شكل زایي عوارض مخرلف سط حوضه بسیار مهؤثي بهوده و در محیطههای مرفهاو
عملكيدهای گوناگوني ميیابد سازندهای حساس به فيسایش تح .تأثیي فيسایش چهيه خام ناهمواری را به وجود ميآورند و
سازندهای مقاوم به فيسایش چهيه ارتفاعا را ميسازند  .جسم رسوباتي که توسط آبهای جاری و سیالبها حمل ميشوند،
موجب تشكیل دش.ها و سطوح ناهموار دیگي ميشوند .شكل حوضه که تأثیي زیادی روی هیدروگياف سیالبي دارد) مخراری،
)1383ابا اسرفاده از روشهای شناخرهشده چون ضيیب شكل هورتن ،ضيیب شكل هیدرولوژیكي ،مسرطیل معادل ،اسرفاده شده
اس( .جدول)4
جدول 4

ویژگي مورفومريی رودخانهای ،رودخانهها منطقه
پارامترها
مساحت

محیط

نام حوضه
نه نه کيان
نمین چای
عنبيان چای

99/9
54/25
166/385

44/6
45/55
64/75

ضریب

نسبت

فشردگی

کشیدگی

1/2
1/7
1/4

0/57
0/41
0/55

طول آبراهه
22/93
23/29
28/84

طول

عرض

مستطیل

مستطیل

معادل

معادل

13/6
19/6
25/8

6/8
2/29
6/45

بطوریكه نه نه کيان از نزدیكي تونل حیيان در دامنه ريبي سيچشمه گيفره و سم .جنوب ريب جيیان میابد و نهایرهاً وارد قهيه
سو ميشود و رودخانه بعدی از شمال نیار در ارتفاع 1348مريی شيوع شده و در جه .ريب از شمال آبي بیگلهو و سهعید آبهاد و
گللور مي گذرد و نهایرا در ارتفاع 1317مريی شمال فيودگاه اردبیل به رودخانه نه نه کيان مرصل مهي شهود رودخانهه ههای ارس،
بالخلي ،قيه سو ،خیاو و هيوآباد چهار رودخانه مهم اسران اردبیل مهي باشهند و دارای ویژگهي ههای فیزیهوگيافي و هیهدرولوژیكي
مرفاوتي ميباشند (شكل )4
آنچه رودخانه قيه سو را نسب .به بقیه رودخانه های سط اسران حائز اهمی .ساخره ،منشا سي شاخه شيقي رودخانه قيه سو مي
باشد که از دامنه های ريبي کوههای تالش  ،در شي اردبیل سيچشمه مي گیيد و در مسیي خود ضمن عبور از دش .اردبیل آبهای
جاری این قسم .از جمله بالخلي چای را جمع آوری مينماید قيهسو یكى از مهمتيین رودخانهههاى منطقهه مشگینشههي ،دشه.
مغان و اردبیل اس .که به رود ميزى ارس مىریزد
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شكل  4وضعی .شبكه آبياهه ای دامنه های شيقي و ريبي ارتفاعا تالش به همياه پيوفیل

وضعی .ژئومورفولوژی ارتفاعا تالش
بيش  ،تقابل بيوقفه بین فيایندهای تكرونیكي که بیشريین مرمایل را در ایجاد توپوگيافي منطقه دارد در کنار ،فيایندهای
سطحي(اقلیم) که تمایل به از بین بيدن آنها را دارد ،هسره اصلي ژئومورفولوژی را تشكیل ميدهد (بوربان و
اندرسون )201،2001،در این راسرا تكامل دامنهها و درههای محدوده تحقیق بهعنوان یكي از زیيسیسرمهای ژئومورفی ساحلي
دریای خزر در ارتباط با عوامل زمین ساخري در نقاط باال دس .حوضههای آبيیز ميباشد و تشكیل و تكامل آن در ارتباط مسرقیم
با جنبشهای شدید گسل آسرارا و فيونشس .خزر جنوبي ميباشد (یوسفي)1389 ،

ارزیابي ژئومورفولوژی دامنههای شيقي ارتفاعا تالش
ویژگيهای منحصيبهفيد محیط طبیعي (توپوگيافي ،شیب ،زمینشناسي ،ژئومورفولوژی) در کنار رطوب .باال ،در دامنههای شيقي
مشيف به جلگه گیالن موجب شده تا این منطقه به یكي از کانونهای ناپایدار و آسیبپذیي ارتفاعا تالش بهحساب آید بطوریكهه
از شي (ساحل) به سم .ريب(خطا الياس تالش) عبور دو گسل اصلي و تأثیيگهذار بهه نامههای گسهل سياسهيی آسهرارا -تهالش
بهموازا خط کنی تا دره سفیدرود کشیده شده اس .و دیگيی گسل نئور ميباشد جه .گسريش این گسهل نیهز هماننهد گسهل
آسرارا -تالش شمالي –جنوبي ميباشد ،فقط با این تفاو که در ارتفاع باالی1000مريی واقعشهده و در شهكل زایهي دامنههههای
شيقي تالش دخال .داشره اس ،.جنس و سن سنگها ،چین خوردگیها ،روراندگیها ،شكسرگيها در کنهار شهيایط اقلیمهي (بهارش
1500میليمري) و پوشش گیاهي نیز از دیگي عوامل تأثیيگذار در تغییيا سطحي پوسره واحد کوهسران ميباشند و اشكالي از قبیل:
آبشار (التون ،کوته کمه) ،پيتگاهها ،دیوارههای صخيهای ،درههای کانیوني ،آون ها درههای نامرقارن و انهواع فيآینهدهای دامنههای
مثل :رانش ،لغزش ،ریزش و خزش را در این واحد به وجود آورده اس .با توجه به شيایط طبیعهي خهام منطقهه اکثهي اشهكال و
پدیدههای سط زمین در شكلگیيی آنها سه عامل :رطوب ،.ارتفاع و شیب ،جنس زمین نقش داشهره اسه .از بهین انهواع فيمهها
بارزتيین آنها فيآیندهای دامنهای ميباشد که بهوضوح روی دامنههای جنوبي و شيقي که فاقد پوشش انبوه جنگل هسهرند یافه.
ميشود بياثي لغزش توده عظیم خاک بهطيف کف دره حيک .کيده و سيشاخههای رود به شكل دیوارههای بلند نمایان ميشهوند
به عل .شیب تند و فاصله کم اکثي سيشاخهها بهصور موازی و بدون پیوسرن در بخهش بهاالیي بهه رودخانهههای " آ چهای و
دگيمان کش" ميریزند (شهماری( )1389 ،شكل )5
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شكل  5نقشه ژئومورفولوژی ارتفاعا تالش در محدوده آ چای

نتیجهگیری
ارزیابي مرغیيهای مؤثي در تحوال محیطي محدوده تحقیق نشان از اخرالف بارز در دو طيف دامنههای ارتفاعا تالش دارد و
در سنجش رابطه عل .و معلولي مؤثيتيین ویژگيهای محیطي دخیل در این امي ویژگيهای از قبیل :شیب ،توپوگيافي ،
زمینشناسي ،آبوهوا ،پوشش گیاهي ،جنس خاک و ژئومورفولوژی ميباشد بيخي از این ویژگيها در دو طيف خطالياس تالش
یكسان ميباشد ولي بيخي از مرغیيها از قبیل :پوشش گیاهي ،نوع و مقدار بارش ،شیب ،و جنس خاک بین دامنههای ريبي و
شيقي مرفاو ميباشد بطوریكه دامنههای روبه جلگه گیالن عمیق و پيشیب  ،اما همین عامل در دامنه ريبي کم شیب و مالیم و
عمق کم ميباشد در این راسرا از بین ویژگيهای طبیعي  :شيایط آب و هوایي و رطوب .باال (بارش 1300میليمري) ،ضخام.
خاک و نوع آن (خاک رس) همچنین شیب دامنهها بیشريین تأثیي را بي بيثباتي و ناپایداری دامنه شيقي دارد بهطوریکه حيک.
مواد سيیع ميباشد و دراینبین ،مرالشي شدن سنگها و تبدیل مواد مرصل و ریي مرحيک به مواد منفصل و مرحيک و قابلحمل،
در اثي عوامل مورفوژنژ ،ميحله مقدماتي" فيسایش قهقيایي "را تشكیل ميدهند که شكل خاصي از فيسایش آبي در مناطق
ميطوب ميباشد اخرالف ارتفاع دامنههای شيقي تالش نسب .به دامنههای ريبي بیشري اس ، .همین امي در کنار بارش زیاد و
شیب باال منجي به پياکندگي و گسريش انواع پدیدههای ژئومورفولوژی در سط دامنه شيقي شده اس .در این راسرا ،فيآیندهای
دامنهای و فيسایش آبي  ،لندفيم های را بي روی دامنههای شيقي کوههای تالش به وجود آورده اس .و در ادامه منجي به تسهیل
در فيسایش قهقيایي در سيشاخههای حوضه آقچای و دگيمان کش ميشود (شهماری )8،1389،از بین انواع خصوصیا طبیعي در
دامنههای شيقي و ريبي ارتفاعا تالش "،گسل ،تخيیب پوشش گیاهي ،ارتفاع ،شیب ،بارندگي "بیشريین تأثیي را در بيثباتي و
ناپایداری محدوده تحقیق بهویژه دامنه شيقي دارند این شيایط در جنوب خطالياس محدوده تحقیق (سيشاخه رودخانه آ چای)
نمایان اس .در دامنه شيقي مشيفبه جلگه آسرارا ،بارندگي باالی 1350میليمري ،شیب حدود 30درصد و اخرالف ارتفاع 1480
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مريی نسب .به سط اساس محلي ،کافي اس .تا آثار فيسایش قهقيای در سط حوضه نمایان گيدد
جه .شناسایي و ارزیابي نقاط در معيض فيسایش قهقيایي در دامنه شيقي و آثار و پیامدهای آن بي به اسار گيفرن رودخانه-
های دامنه ريبي ،چند ده نیميخ در جه .شيقي-ريبي و در مسیي سيشاخههای دو طيف دامنه تيسیم گيدید در روی خطالياس
ارتفاع نقاط از شمال بهطيف جنوب کم ميشود (البره در محدوده تحقیق) بطوریكه از ارتفاع 1677مري در باالی تونل ،پس از طي
مساف .حدود 21کیلومريی بهطيف جنوب به 1348مري ميرسد به همین عل .پياکندگي نقاط رسم نیميخ از جنوب به سم .شمال
ميباشد از بین  12نیميخ 8 ،نیميخ در ارتفاع زیي 1400مريی و بافاصله کمري از  100مري سيشاخههای دو طيف دامنهها
تيسیمشده اس( .جدول )5
جدول 5

خصوصیا کمي و کیفي طبیعي دامنههای شيقي و ريبي ارتفاعا تالش
جهت جریان آبراهه
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سيتاسي دامنههای ريبي مشيف به دش .اردبیل با شیب مالیم و تسههای محدب و مقعي به چاله ميکزی دش .مرصل ميشوند
دراینبین اطياف بخش جنوبي روسرای نیار وجود الیههای ریيقابل نفوذ به همياه سنگبسري مانع از نفوذ آبهای سطحي در این
منطقه ميشوند و اکثي آبهای سطحي در مواقع بارندگي در جه .شیب دامنه به این چالهها خرم ميشوند و منجي به شكلگیيی
بيکهها و ماندابها ميشوند یكي از این بيکهها در شمال شي روسرای "نیار و آبي بیگلو" در ارتفاع  1348مريی با فاصله حدود
 80مري از خطالياس شكل گيفره اس .در بازدید میداني مشخص شد که این مانداب خود سيچشمه یكي از سيشاخه های رودخانه
قيه سو ميباشد جالبتوجهتي اینكه اخرالف ارتفاع بيکه با بخش میاني دش .اردبیل حدود  33مري ميباشد یعني اینكه در صور
کاهش  33مريی این بخش به هي دلیل طبیعي یا انساني ،تمام آبهای سطحي این محدوده بهطيف شي و جلگه گیالن سيازیي
ميشود (شكل )6
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شكل  6نیميخ شمالي – جنوبي از خطالياس ارتفاعا تالش (از حیيان تا نیار )

با توجه به بيرسيهای انجامشده و همچنین چند فقيه بازدید میداني در محل ،انرظار ميرود در آینده نهچندان دور دامنههای شيقي
تالش دسرخوش تغییيا بسیار زیادی گيدند ،بهطوریکه فيآیند فيسایش قهقيایي برواند در باالدس .سيشاخههای رودخانه آ چای
خود را به نزدیكي خطالياس بيساند (شكل )7

شكل  7عكس از سيشاخه آ چای در دامنه شيقي ارتفاعا تالش نزدی

خطالياس

شد فيسایش در دامنههای ريبي ارتفاعا تالش (دش .اردبیل) به عل .شیب کم ،نسب .به دامنه مجاور کمري اس .و همین
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امي کم ميکند تا روند فيسایش قهقيایي در دامنههای شيقي با شد بیشريی بهواسطه شیب باال و مقدار بارش زیاد (باالی
1400میليمري) اتفا به افراد که در صور وقوع این اتفا اکثي رودخانههای حوضه مجاور را به اسار خود درآورده و کمکم و با
گسريش به سم .ريب منابع آبهای سطحي و زیيسطحي بهجای اینكه در دش .اردبیل باقي بماند و نفوذ کند تا سفيهای
زیيزمیني منطقه را تغذیه کند از طيیق همین رودخانههای اسیيشده ،منحيف و به حوضه آبخیز آ چای و نهایراً به دریای خزر مي
ریزند که در صور وقوع این اتفا  ،ی حادثه بسیار بزر زیس.محیطي و اجرماعي و حري سیاسي امنیري بيای ساکنین این
منطقه به همياه خواهد داش.
بيرسي و ارزیابي ویژگيهای طبیعي از قبیل :زمینشناسي ،توپوگيافي ،شیب ،خاک ،آبوهوا ،شبكه آبها و ژئومورفولوژی در
ارتفاعا تالش ،در محدوده گيدنه حیيان تا نیار نشان از آن داد که،جه .قيارگیيی و گسريش کوههای تالش (با روند شمالي –
جنوبي) باعث شده تا دامنههای شيقي و ريبي این ارتفاعا کامالً ازنظي ویژگيهای طبیعي باهم مرفاو باشد بطوریكه ،دامنههای
شيقي مشيفبه جلگه گیالن ،اخرالف ارتفاع زیاد (1700مري) ،کامالً سيسبز و پوشیده از جنگل با شیب نسبراً زیاد (30درصد) با
درههای طویل (13کیلومري) و عمیق و دامنههای محدب و مقعي و در مسیي گسل همياه با پيتگاه و همچنین به عل .بارش زیاد و
باال بودن رطوب .خاک (1300میليمري) ،سيشاخههای اکثي رودخانه بيعكس دامنه ريبي که به شكل شاخه درخري هسرند مجزا و
بهموازا همدیگي جداگانه به بسري اصلي ميریزند و سيشاخهی بيخي از رودخانهها (آقچای ،دگيمان کش) تا نزدیكي خطالياس
کشیده شده اس .اما در مقابل ،دامنههای ريبي مشيفبه دش .اردبیل کامالً بيعكس ميباشند بطوریكه دامنههای مالیم با شیب
کم (2درصد) ،اخرالف ارتفاع کم (500مري) ،ضخام .خاک زیاد ،رطوب .کم (300میليمري) ،شبكه آبياههای اصلي (10کیلومري) یا
وجود ندارد یا خیلي مهم نیسرند با این توصیف فيآیند فيسایش بهویژه فيسایش"قهقيایي" با بارش باران ،شیب دامنهها ،خاک و
پوشش گیاهي ارتباط مسرقیم دارند در این راسرا آثار فيسایش قهقيایي در دامنههای شيقي و در سيشاخهها (آ چای و دگيمانكش)
نمایان ميباشد
 با توجه به شيایط محیط طبیعي ،شیب دامنههای شيقي مشيفبه جلگه گیالن (30درصد) نسب .به دامنه ريبي مشيفبه چاله
اردبیل ( 5درصد) بسیار زیاد ميباشد و همین امي موجب شده تا در بيخي نقاط فاصله سيشاخه رودخانههای دو طيف دامنههای
تالش بسیار کم ميباشد
 نیميخهای 1و 2در جنوب محدوده تحقیق (در شمال شي روسرای نیار ) در ارتفاع  1348مريی و با مخرصا X=38-17-52
 Y=48-37-27و  X=38-17-51 Y=48-37-2رسم شده اس .اخرالف ارتفاع بین دو سيشاخه در نیميخ (12 )1مري و در
نیميخ ( )2مري ميباشد و همچنین فاصله بین سيشاخهها در نیميوخ ( 80/88 )1مري و در نیميوخ ( 44/54)2مري ميباشد
(جدول )5
 نیميخهای شماره  1و  2به چند دلیل نسب .به بقیه نیميخها از اهمی .باالیي بيخوردار ميباشد اول اینكه در بازدید میداني در
محل وجود ی بيکه ماندآب در مخرصا جغيافیای 38درجه و 17دقیقه و 52ثانیه عيض جغيافیایي و  48درجه و  37دقیقه و
 27ثانیه طول جغيافیای ،در شمال شي روسرای نیار مشاهده شده اس .این امي نشان از ی الیه مقاوم و ریيقابل نفوذ در
الیههای زیيین منطقه دارد و خود این بيکه سيشاخه یكي از شاخههای قيهسو در سم .شي دش .اردبیل ميباشد دوم
اینكه اخرالف ارتفاع بيکه (1348مري) نسب .به بخش میاني دش .اردبیل ( )1315در حدود 33مري ميباشد یعني اینكه اگي در
آینده نهچندان دور ،فيآیند فيسایش قهقيایي برواند در این بخش از منطقه موفق به در اسار گیيی دره مجاوری (بيکه
نیار ) خود گيدد ،و با گذش .زمان  33مري از ارتفاع آن کاهش دهد ،در آن هنگام تمام ،یا قسمري از منابع آب سطحي و
زیيسطحي از بخش میاني دش .اردبیل (1315مري) به سم .شي  ،از دسريس خارج و توسط حوضه آبخیز آقچای بهارسران
(حیيان) وارد آبيیز دریای خزر ميشود و مهمتي از همه در حوضه مجاور در فاصله کمري از 100مريی از بيکه به عل .نفوذ آب
به الیههای زیيین ،آثار فيآیند دامنهای بهویژه لغزش و رانش زمین مشاهده ميشود که در صور وقوع این امي در دامنه
شيقي ،فيآیند فيسایش قهقيایي با سيع .باالیي اتفا ميافرد (شكل )7
 آنچه در بازدید میداني بیشري جلبتوجه نمود ،پوشش دامنههای شيقي تالش از سنگهای آندزی .و بازال .ميباشد ،که در کنار
شیب زیاد دامنهها و رطوب .باال زمینه فيآیندهای دامنهای بهویژه ریزش و لغزش را فياهم ميآورد و روند فيسایش قهقيایي
را تسهیل مينماید
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در آخي الزم اس .به این نكره بسیار مهم توجه شود که ،تمام موارد یادشده از قبیل :فيسایش قهقيای ،فيآیندهای دامنهای
(ریزش و لغزش) ،فعالی.های تكرونكي ،گسلهها و پيتگاههای صخيهای ،بارش شدید باران ،شیب تند دامنهها ،فقدان پوشش
گیاهي ،بيکهها و مانداب ها و الیههای ریيقابل نفوذ ،در کنار فعالی.های انساني ازجمله مهمتيین مواردی ميباشد که روند
پدیده فيسایش قهقيایي را در دامنه شيقي ارتفاعا تالش تسهیل مينماید
اخرالف ارتفاع آسیبپذیيتيین نقطه (1348مري) در محدوده تحقیق (شمال شي نیار ) با بخش میاني دش .اردبیل (1315مري)
در حدود  33مري ميباشد
پيواض تي اینكه ،اگي در این نقطه مشخص (شمال شي نیار با ارتفاع  1348مري و با مخرصا جغيافیایي X=38-17-52
 33 )Y=48-37-27مري از ارتفاع خطالياس به هي دلیلي (فيسایش قهقيایي یا لغزش و رانش ،واریزه) کم شود ،رودخانه حوضه
مجاور به اسار رودخانههای آقچای و نهایراً منجي به انحياف جيیان آب به سم .حوضه آبيیز دریای خزر ميشود
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