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  استان لرستان و زمین شناسی یمی اقل– یعی طبيهایژگی و-1
   :لرستان موقعیت جغرافیایی استان -1-1

 درصد از کل مساحت کشور را در بر مـی  7/1 ،  در غرب ایران کیلومتر مربع 28160 با مساحت    لرستاناستان  
 درجـه و  46رض شـمالی و   دقیقه عـ 22 درجه و 34 دقیقه تا 37 درجه و    32این استان بین مدارهاي     . گیرد  

 ،از  لرسـتان اسـتان   .  دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفتـه اسـت              3 درجه و    50 دقیقه تا    51
 و از غـرب بـه   اصـفهان  از شرق به اسـتان      خوزستان،، از جنوب به استان      هاي مرکزي و همدان   شمال به استان  

ران یک شهرستان در ا  یت استان لرستان به تفک    یموقع) 1-1(شکل. محدود می شود     ایالماستانهاي کرمانشاه و    
   دهدیرا نشان م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت استان لرستان به تفکیک شهرستان در ایران) : 1-1(شکل شماره   

  
  :  عرض جغرافیایی -1-2

عرض جغرافیایی یک محل یعنی پراکندگی وسعت آن منطقه در بین مدارهاي جغرافیایی و فاصله آن نـسبت             
، تفـاوت هـایی را در   ) درجـه  2در حـدود   (اختالف عرض جغرافیائی در شمال و جنـوب اسـتان         . ط استوا به خ 

میزان انرژي دریافتی از خورشید به وجود می آورد که این امر به نوبه خود بر ساعات آفتـابی ، رژیـم دمـائی ،            
غییراتی را در آنها به وجود مـی     در صد آفتابگیري ، تشعشع و سایر پارامترهاي اقلیمی، موثر واقع می شود و ت              

  .این تغییرات پدید آمده طبعا بر رژیم اقلیمی استان در مناطق و نواحی مختلف تاثیر می گذارد.آورد 
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   ارتفاعات استان -1-3
ارتفاعات مهم ترین   .استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که مناطق مسطح و دشت هاي آن محدود است             

این سلسله جبال کانون هاي بـرف گیـر اسـتان بـوده و دو رود بـزرگ      .شکیل می دهندچشم انداز لرستان را ت  
اشترانکوه،سلـسله کوههـاي گرین،سـفیدکوه و     .کشور یعنی کرخه و دز از این ارتفاعات سرچشمه مـی گیرنـد     

وري در استان لرستان اختالف ارتفاع بسیار زیاد است ،به ط         . هشتادپهلو ازمهم ترین کوههاي استان می باشند      
 متـر مـی   3000 متر ودر منطقه شمال شرقی استان ارتفـاع بـه بـیش از    300که در منطقه پلدختر ارتفاع به     

. ارتفاعات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محلی ،نقش عمده اي در تعیین شرایط اقلیمی منطقه دارند               .رسد
 مقـدار انـرژي اثـر مـی گذارند،بـه      این ارتفاعات از طریق تغییر زاویه تابش و کاهش ضخامت و غلظت جـو در    

طوریکه در دامنه هاي رو به آفتاب خورشید عمودتر می تابـد و در نتیجـه ایـن دامنـه هـا،گرمتر از زمینهـاي         
جودر باالي این کوهستانها ،نازك تر و رقیق تر اسـت،خروج انـرژي آسـانتر صـورت         . پست مجاور خود هستند   

ق کوهستانی اسـتان لرسـتان از حرکـت سـریع تـوده هواهـاي             مناط.می گیرد و نوسان دماي هوا بیشتر است       
) 2-1(شـکل شـماره   .مرطوب جلوگیري کرده،آنها را وادار به بارش بیشتر در دامنه هاي بادگیر خود می کنـد               

  .استان را نشان می دهد) DEM(مدل رقومی ارتفاعی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  50000/1 نقشه تغییرات توپوگرافی استان -2-1شکل شماره 
  
  : منابع رطوبتی استان -1-4

 .منابع رطوبتی استان لرستان به سه دسته آبهاي جاري ،کانونهاي آبگیر و آبهاي زیرزمینی تقسیم مـی شـوند                
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هریک از رودخانه هاي .  و بختیاري   سزار عبارتند از رودخانه سیمره،کشکان ،    رودخانه هاي مهم و پرآب استان       
اي مختلف از استانهاي زیادي گذشته و در ایـن مـسیر سـرزمین    مذکور با شاخه هاو شعبات متعدد،تحت نامه      

 .بر خرداقلیم هاي بسیاري تاثیر می گذارند هاي وسیعی را مشروب و

کانونهاي آبگیر دائمی بـه  .کانونهاي آبگیر استان لرستان به دو دسته کانونهاي دائمی و فصلی تقسیم می شوند        
ا،داراي ذخائر کافی برف بوده و در شمال و شمال شـرق اسـتان             دلیل ارتفاع زیاد و عرض باالي جغرافیایی آنه       

. کانونهاي آبگیر فصلی به دلیل نداشتن ذخائر کافی برف ،بـه صـورت فـصلی عمـل مـی نماینـد               .استقرار دارند 
آبهاي زیرزمینی استان در اشکال چشمه ها،چاهها و قنوات بـا غنـاي قابـل مالحظـه مـورد بهـره برداریهـاي                       

  یر مصارف قرار می گیرندکشاورزي،شرب و سا

 استان لرستان به سبب کوهستانی بودن و نیز به علت دارا بودن رودخانه هاي قابـل توجـه ،داراي آبـشارهاي                
. متعددي می باشد که از آنجمله می توان آبـشار تـاف ،افرینه،بیـشه،تله زنـگ و آبـشار آب سـفید را نـام بـرد               

اشـکال آبهـاي جـاري ،آبهـاي سـطحی ،کانونهـاي آبگیـر و               مجموع منابع آبی و رطوبتی اسـتان لرسـتان در           
  .آبشارها،در محدوده هاي مختلف جغرافیایی بر اقلیم ها و خرد اقلیم هاي متنوع استان مؤثر واقع می شوند

  
  : پوشش گیاهی و کشاورزي-1-5

بت وضعیت جنگلهاي استان نـس .پوشش گیاهی استان لرستان از دو بخش جنگلی و مرتعی تشکیل شده است       
به ارتفاع ،عرض جغرافیایی،میزان بارندگی،فشردگی کوهها،جهت ارتفاعات و طول فصل گرم یا سـرد متفـاوت             

در بعضی از دامنه ها جنگلهاي تنک و پراکنده و در بعضی دیگر جنگلهاي انبوه و یا نیمه انبوه دیده مـی          .است
 پهلو،سفیدکوه،نورآباد،الـشتر و کوههـاي      بیشتر جنگلهاي لرستان از نوع بلوط بوده و در ارتفاعات هـشتاد           .شود

  .چنگري،فاوه،شاه نشین،ازگن،کوه تخت و غیره پراکنده اند
در ... وزبان،خاکـشیر،گل ختمی،آویـشن و  غیر از درختان جنگلی ،انواع نباتات داروئی و معطر از قبیـل گـل گا             

ال رویش گیاه شروع شـده  در دشت هاي استان به علت فعالیت کشاورزي با آغاز فصل گرم س            .استان می روید  
و با توجه به اینکه دشت هاي شمالی استان ارتفاع زیادي دارند،این سرسبزي تا اوایل فصل سرد سال به طول               

ایـن پوشـش   .در ارتفاعات استان پوشش گیاهی در فصل بهار نسبت به فصل هاي دیگر بیشتر است .می انجامد 
و بـا قطـع بارنـدگی هـا در مـدت      .استان قـرار مـی گیـرد   گیاهی در فصل بهار مورد تعلیف دام هاي دامداران    

بنابراین هر چه گرما شدیدتر می شود تراکم پوشش گیاهی نیـز ضـعیف      .کوتاهی این گیاهان خشک می شوند     
تر می شود و در زمانی که در فصل سرد سال بارش هاي استان شروع می شوند پوشش گیاهی چندان زیادي                  

  بلوط و سایر درختان که پوشـش جنگلـی اسـتان را تـشکیل مـی دهنـد،      در استان دیده نمی شود و درختان     
مراتـع ایـن    .خزان برگ بوده و در این موقع از سال قطرات باران باعث فرسایش خاك این زمین ها می شـوند     
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 .استان شامل مراتع ییالقی و قشالقی است و از نوع فقیر و متوسط می باشد

به علت کوهـستانی بـودن    ( استان داراي وسعت محدودي می باشدبا وجود آنکه بخش هاي جلگه اي و هموار  
 ، نسبتا قابل مالحظه و وجود مراتـع به سبب تنوع آب و هوایی و بارندگی اما علی رغم این محدودیت،    ) استان  

وجود رودخانه هاي پرآب و خاکهاي  .دامپروري و کشاورزي پایه هاي اصلی اقتصاد استان را تشکیل می دهند         
مجموعـه   .اصل خیز،شرایط مساعدي را براي کشت محصوالت مختلف کشاورزي پدیـد آورده اسـت             آبرفتی ح 

  .به عنوان عوامل فرعی اثر گذار بر اقلیم استان مورد ارزیابی قرار می گیرند عوامل پوشش گیاهی و کشاورزي،
  
   سیماي اقلیمی استان لرستان-1-6

ی است که به سبب فاکتور هاي اصلی تاثیر گذار بر اقلیم           استان لرستان داراي تنوعات آب و هوائی قابل توجه        
که این فاکتور ها به دو دسته عوامل بیرونی مثل توده هاي هوا و سیستمهاي        . هاي استان به وجود آمده است     

هواشناسی تاثیر گذار و عوامل درونی یا محلی شامل عرض جغرافیایی، ارتفاعـات، دوري و نزدیکـی بـه منـابع      
ه در کنار عوامل چهار گانه فوق، عوامل دیگري نیز تحت عنوان عوامل فرعی ممکن اسـت بـر               رطوبتی است ک  

  .اقلیم هاي استان موثر واقع شوند که مهم ترین آنها پوشش گیاهی و فعالیت هاي کشاورزي است
  :ایران و استان لرستان    توده هاي هواي تاثیر گذار بر-1-6-1 

حث در بحث اقلیم شناسی ،بحث درباره توده هاي هواي مهاجم به محدوده            یکی از رایج ترین و مهم ترین مبا       
بی شک بـدون شـناخت و مطالعـه تـوده     .و نیز اثرات این توده هاي هوا بر اقلیم خرد و کالن مناطق می باشد             

هاي هوا و تاثیر آنها در فصول و ماههاي مختلف سال،ویژگیهاي کلی و تیپهاي اقلیمی یک محـدوده را نمـی                    
  . ارزیابی نمودتوان

 درجـه عـرض شـمالی و در    40و25با توجه به موقعیت ریاضی کشور ایران در نیمکره شمالی که بین دو مدار               
محدوده فعالیت و عمل چند مرکز پرفشار و کم فشار واقع شده است که جهت عمده جریانـات آنهـا از شـمال       

توده هاي هوایی است که در تمام سـال سـر   این مراکز فشار،منشا صدور .به جنوب و از غرب به شرق می باشد   
  .تاسر ایران را تحت تاثیرات متفاوت خود قرار می دهند

بدین ترتیب سیستم هاي مهم هواشناسی و توده هاي هوایی که در فصول مختلف سال سر تاسـر ایـران و بـه      
  . داده می شودطور خاص محدوده مورد نظر را تحت نفوذ قرار می دهند به طور مختصر مورد بررسی قرار

  : جریانات زمستانه-1-6-1-1
  :این توده هاي هوا خود به دو شاخه سیستم هاي پرفشار و کم فشار تقسیم می شوند

  .سیستم هاي پرفشار زمستانه) الف 
  سیستم هاي پرفشاري که در فصل سرد وارد ایران می شوند عبارتند از 
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 مرکز پر فشار سیبري 

 پر فشار کالهک قطبی 

  . هاي کم فشار زمستانهسیستم) ب 
  :سیستم هاي کم فشار زمستانه وارده به ایران به دو گروه تقسیم می شوند

 سیستم کم فشار مدیترانه اي 

 سیستم کم فشار سودانی 

  :در زیر به طور خالصه به توضیح هر یک از توده هاي مذکور پرداخته می شود
  : پر فشار کالهک قطبی 

هک قطبی شمال تشکیل می شود و از طریق اروپاي شرقی با ایجاد زبانـه پـر          این مرکز پر فشار در نواحی کال      
توده هاي هواي برآمده از این مرکز پر فشار حامل هواي سـرد         . فشار از نواحی آذربایجان وارد کشور می شود         

این حرکت هواي سرد شمالی که دماي هوا را به سرعت کاهش می دهد، بخش اعظم سرزمین                 .و خشک است  
را از ماه آبان تا اردیبهشت تحت تاثیر قرار داده و موجب ریزش برف بـه ویـژه در ارتفاعـات کـشور مـی               ایران  
توده هاي  هواي قاره اي قطبی که هوا را از سرزمینهاي شمالی وارد ایران می کنـد و نیـز تـوده هـاي                    .گردند

  .شمالگان  دو نوع از این توده ها می باشند
  :مرکز پر فشار سیبري 

 1085 فشاري است که بر روي منطقه سیبري تـشکیل مـی شـود و فـشار درون آن گـاهی بـالغ بـر              مرکز پر 
توده هواي بسیار سرد و سنگینی است که گاهی اوقات مرکز این سلول بـزرگ مـا بـین        .هکتوپاسکال می شود  

ارد کـشور  دریاچه بالخاش و بایکال قرار می گیرد که در این موقع هواي بسیار سرد از نواحی شـمال شـرقی و            
به تدریج این توده هـوا  .می شود و دماي حداقل نواحی شمالی استان خراسان به کمترین مقدار خود می رسد              

تمام ایران را فرا گرفته و دماي اکثر نقاط ایران حتی استان خوزستان بـه مقـدار قابـل تـوجهی کـاهش مـی                 
ما به شـدت تحـت تـاثیر مـستقیم ایـن      در واقع می توان گفت که در فصل سرد،کشور          ) .1366تقی زاده .(یابد

  .پرفشار قرار داشته و مالك زمستانهاي سرد و گرم کشور ما همین سیستم پرفشار است
حداکثر فعالیت فرابار سیبري ،تحت تاثیر سرمایش سطح زمین و شرایط دینامیکی سطح باال،زمانی است کـه                 

ي با اخذ رطوبت دریاي خـزر ،در بارشـهاي   آنتی سیکلون سیبر.در زیر قسمت عقب یک فرود غربی قرار بگیرد       
همچنـین در تـشکیل و حرکـت سـیکلونهاي     .تاثیر گذار اسـت ) مخصوصا جنوب غربی آن   (پاییزي این سواحل  

ایـن فرابـار در اوج گـسترش خود،هـواي سـرد را بـه       .ایران و خاورمیانه می توان شاهد تاثیر فرابار سیبري بود   
اما موقعی که عقب نشینی .بهه و نهایتا سیکلون مدیترانه می گردد    دریاي مدیترانه می ریزد و سبب تشکیل ج       

در بعضی موارد هم به صـورت مـانع ،در مقابـل هـواي      .می کند راه را براي عبور سیکلونها از ایران باز می کند           
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در چنین مواردي ،هم هواي نسبتا مرطوب و معتـدل مدیترانـه از روي هـواي             .مرطوب مدیترانه قرار می گیرد    
  ) 1374علیجانی،(یبري صعود کرده و پس از رسیدن به مرحله اشباع و تراکم ایجاد بارندگی می کندسرد س

  :مرکز کم فشار مدیترانه اي 
به علت آنکه دریاي مدیترانه داراي یک موقعیت سیکلون ساز است در ماههاي سرد سال مبادرت بـه تـشکیل            

رق به حرکت در مـی آینـد کـه عمومـا بـر روي            سیکلونهاي متعددي می نماید که پس از تشکیل به سوي ش          
قبرس تقویت شده و از روي کشور ترکیه وارد ایران می شوند و نواحی آذربایجان و غرب کشور را تحت تـاثیر                 

در حالتی که زمین به اندازه کافی سرد باشد جبهه گرم این سیستم ها بسیار فعـال عمـل مـی                  .قرار می دهند  
  .را در مناطق تحت نفوذ خود بوجود می آورند نمایدو بارش هاي بسیار مفیدي 

این سامانه ها بیش از سه چهارم وسعت کشور را مستقیما تحـت تـاثیر بـارش     : سیستم هاي کم فشار سودانی    
خود قرار می دهند و خشکسالی و ترسالیهاي کشور ارتباط مستقیمی با فعالیت این سامانه هـا در طـول دوره         

 درجـه  25 تا20ره اي داشته و زمانی که منطقه همگرایی حاره اي بین طولهاي        این سامانه منشا حا   .سرد دارد 
به سمت عرضهاي باالتر کشیدگی پیدا کند،سلولی از این کم فـشار جـدا شـده و بـه طـرف عرضـهاي بـاالتر                          

تحت این شرایط سینوپتیکی سلول کمفشاري کـه بـر روي شـمال اتیـوپی وجنـوب سـودان                   .حرکت می کند  
ایـن کـم فـشار چـون منـشا حرارتـی دارد،فعالیـت        . سامانه کم فشار سودان معروف اسـت   تشکیل می شود به   

چندانی نداشته وممکن است چندین روز بـدون حرکـت قابـل مالحظـه اي بـر روي سـودان اسـتقرار داشـته           
در شرایط سینوپتیکی خاص این کم فشار از حالت حرارتی خارج شده و خصوصیت دینامیکی پیـدا مـی            .باشد
از این مرحله و با توجه به الگوي سینوپتیکی حاکم،این سامانه به طرف شمال یا شمال شرق حرکـت             بعد  .کند

بـارش ایـن   .کرده و از مسیرهاي مختلفی وارد ایران شده و بارشهاي فراگیري را بر روي ایران ایجاد مـی کنـد        
دتا به صورت رگبارهاي سامانه با توجه به خصوصیت ترمودینامیکی آن بر روي جنوب و جنوب غربی ایران عم              

  )1381لشکري،(شدید و در سایر مناطق کشور به صورت بارشهاي مداوم و مالیم صورت میگیرد
  جریانات تابستانه -1-6-1-2

 پرفشارجنب حاره اي: الف  

  کم فشارهاي حرارتی: ب   
ت پرفشارجنب حاره اي آزور پدیده غالب دوره گرم ایران است وتمام ایـران را در جنـوب کوههـاي البـرز تحـ              

به دلیل نزول دایمی هوا،هیچ نوع حرکت صعودي انجام نمی گیرد و تمـام ایـران از        .استیالي خود در می آورد    
صافی آسمان سبب می شود که ورود و خـروج انـرژي تابـشی        .آسمانی صاف و بدون ابر و باران برخوردار است        

  .خورشید سریع و آسان انجام گیرد و تفاوت دماي شب و روز بیشتر باشد
در نـواحی غربـی   .تفاع کف پرفشار جنب حاره اي آزور در همه جاي ایران واز روزي به روز دیگر ثابت نیست               ار
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ایران به سطح زمین بسیار نزدیک است ولی در قسمتهاي جنوب شرقی از سطح زمین فاصله دارد و در بعضی                 
اي گرم و مرطوب زیرین بر اثر  متر نیز فاصله پیدا می کند و اجازه می دهد که هو        3000 یا   2000ایام حتی تا  

  ) 1374علیجانی،(عامل همرفتی تا ارتفاع الزم صعود کرده،ابر و باران ایجاد بکند
  

  چگونگی تاثیر توده هاي هواي مختلف بر استان لرستان
استان لرستان به طور کلی تحت تاثیر سیستم هاي  هواشناسی غرب و جنوب غربی که بـه ایـن منطقـه وارد                 

ارتفاعات منطقه مورد مطالعه به گونه اي واقع شده اند که از سیستم هاي بـاران زاي وارده         . دارد می شوند،قرار 
به منطقه به نحو قابل توجهی در جهت ریزشهاي جوي استفاده بـه عمـل مـی آورنـد و بـه ایـن لحـاظ اکثـر            

  .قسمتهاي منطقه مورد مطالعه داراي اقلیمی با باران نسبتا مناسب می باشند
این مناطق پرفشار در فـصل زمـستان بـا          .فع و کوهستانی ،قسمتهاي سرد منطقه محسوب می شوند        نقاط مرت 

امـا در منـاطق هـم مـرز بـا اسـتان       .پرفشار سیبري ادغام شده و تشکیل یک منطقه وسیع پرفشار مـی دهـد            
ه خوزستان تغییرات محسوسی در رژیمهاي دمایی و بارندگی آنها نـسبت بـه نقـاط مرتفـع و سـردتر مـشاهد                   

میگردد، استان لرستان تقریبا در تمام صفحات جنوبی خود با استان خوزستان هم مرز است و این امر موجب                
می گردد تا در ماههاي گرم سال بخش هاي جنوبی استان لرستان تحـت تـاثیر هـواي گـرم خوزسـتان قـرار         

 و آفریقا و حتی کویرهاي عالوه بر آن کم فشارهاي حرارتی که در فصل گرم بر روي صحراهاي عربستان           .گیرد
ایران تشکیل میشود،به صورت هواي گرم و خشک،بخش هاي جنوبی استان لرستان را در ماههاي گـرم سـال    

  .تحت تاثیر قرار می دهند و موجب گرمی و خشکی این نواحی از استان می گردند
رس بـوده کـه در ایـن    به طور کلی می توان گفت که مناطق وسیعی از لرستان  متـاثر از سلـسله جبـال زاگـ               

بخـشی  از بارنـدگیهاي   . مناطق ریزشهاي جوي قابل مالحظه ،پوشش جنگلی و گیـاهی مناسـبی وجـود دارد    
استان لرستان از سیکلونهاي بر آمده از منطقه فشار مدیترانه اي است وبخـشهایی از ایـن منطقـه در معـرض              

 نیز در فصول سرد سال بر ایـن منطقـه مـوثر       مرکز کم فشار سودان   .تخلیه اولیه این سیستم ها قرار می گیرد       
اما کم فشار موسمی نمی تواند در این منطقه تـاثیر  .واقع شده و بخشی از بارندگیهاي آن را به وجود می آورند     

مراکز پرفشار شمال و شمال غربی نیز گاهی از اوقات فصل سرد بخشهایی از منطقه مورد             .چندانی داشته باشد  
  .قرار می دهندمطالعه را مورد تاثیر 

  
  :تحلیل عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه بررسی و -1-6-2
  :   بارش -1-6-2-1

بارش که در تامین منابع آبی مهمترین عامل اقلیمـی محـسوب مـی شـود یکـی از متغیرتـرین پدیـده هـاي                 
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. زش می کنـد واحد اندازه گیري آن میلیمتر است و آن ارتفاع آبی است که بر سطح زمین ری .هواشناسی است   
به طور کلی بارش زمانی حادث می شود که هواي مرطوب و عامل صعود هر دو بـا هـم در منطقـه اي وجـود               
داشته باشد و به عبارت دیگر هواي مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال رود تا بر اثر سرد شدن بی رویه به نقطـه              

می شود ، در فصل زمستان در استان لرستان بـه  عدم وجود هر یک از دو عامل مانع وقوع بارش   . اشباع برسد   
علت وجود هر دو عامل بارش را مشاهده می کنیم حال آنکه در فصل تابستان به علت استقرار مراکز پر فـشار            
جنب حاره عامل صعود وجود نداشته ، در ضمن رطوبت کافی نیز موجود نمی باشد لـذا در تابـستان بارنـدگی         

  .رخ نمی دهد 
 طور کلی در زمستان و اوایل بهار و همچنین در پاییز است کـه بیـشتر نـامنظم و داراي تغییـر         زمان بارش به  

پذیري بوده و همچنین بیشتر ریزش ها در فصل زمستان به صورت برف بـوده کـه اغلـب در دامنـه هـا و  تـا          
ه اي مواقع طغیـان  اواسط بهار باقی می ماند و با گرم شدن هوا ذوب گشته و باعث پر آب شدن رودها و در پار 

  .آن ها می گردد 
به منظور بررسی توزیع زمانی و مکانی بـارش در سـطح اسـتان از آمـار  ایـستگاه سـینوپتیک ، و بارانـسنجی           

 میلیمتـر و  9/83، بیشترین مقدار ماهانه بارش در استان لرستان  اسفند ماه بامیـانگین          .استفاده گردیده است  
بارشهاي  ماهانه سهم هـر یـک ازماههـاي سـال را از              . میلی متر می باشد    2/0کمترین آن شهریور با میانگین      

هر چه حجم کل بارش در ایستگاهی باالتر بوده و از طرفی توزیع یکنواخت تـري در  .بارش کل نشان می دهد     
طول سال داشته باشد ،امکان مطلوب تري براي برنامه ریزي کشت فراهم کرده،هزینه هاي استخراج و انتقـال     

اما در منـاطق خـشک و کـم بـاران بـراي      .ه مزرعه را کاهش داده و دسترسی به آب را سهل تر می نماید    آب ب 
چـون بخـش عمـده اي از    .استفاده بهینه از  آب مطلوب تر آن است که بارشها در دوره سرد سال اتفاق بیفتـد  

اهانه در ایـستگاههاي  جدول شماره  توزیع بارش م.بارشهاي دوره گرم تبخیر شده و از دسترس خارج می شود    
 درصد کـل بارشـها   47از نظر تمرکز فصلی بیشترین بارش در فصل زمستان .  استان لرستان را نشان می دهد   

سهم تابـستان تقریبـا    . درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند25 درصد و بهار با    28پاییز با    را در بر می گیرد و     
بارشها عمدتا از مهر شـروع   .ان در دوره سرد سال ریزش می کندبنابر این عمده بارشهاي است. صفر  می باشد   

 ماه آذر  تا فروردین رخ می دهـد و در سـایر   5بخش اعظم بارش در    .شده و در اوایل خردادماه خاتمه می یابد       
از لحاظ نوع بارش در شمال و جنوب استان تفـاوت زیـادي وجـود دارد                .ماهها بارش چندان قابل توجه نیست     

هاي شمالی استان به صورت جامد ریزش می کند و در جنـوب و غـرب اسـتان عمـده بارشـها بـه                 عمده بارش .
و .از خصوصیات دیگر بارش استان وقوع بارشهاي رگباري بخصوص در فصل بهار مـی باشـد             .صورت باران است  

ب میزان بارش از شمال وشرق استان بـه جنـوب و غـر   .همین مساله وقوع سیالبهاي مهیب را ممکن می سازد   
به همین جهت با وجود این که کشت دیم در شمال وشرق اسـتان بـسیار   .استان کاهش قابل مالحظه اي دارد 
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وجه به کمبود بـارش و شـرایط دمـایی عمومـا غیـر      مطلوب و معمول است،در جنوب غرب و غرب  استان با ت        
در نتیجه اتکاي عمـده کـشاورزي ایـن منـاطق بـه منـابع آب سـطحی و زیـر زمینـی  مـی                  .ممکن می گردد  

باشددراین مناطق بارشـهاي سـاالنه اوال بـراي انجـام فعالیتهـاي زراعـی کـافی نیـست،ثانیا دوره فعالیتهـاي                      
در مناطق شمالی و شرقی  استان نیـز کـه حجـم و       . انطباق ندارند  و دوره بارش برهم   ) دوره مصرف (کشاورزي  

دوره بارش طوالنی تر و بیشتر است ،سرما عامل محدودکننده اي بـراي اسـتفاده مـستقیم گیاهـان زراعـی از        
فقط در دوره کوتاهی از اواخر بهار گیاهان زراعی و از اوایل بهار گیاهان مرتعـی از                .بارشهاي مستقیم می باشد   

نقـشه  ) 4-1( وشـکل    درصد بارندگی فـصول مختلـف     ) 3-1(شکل شماره . اي مستقیم استفاده می کنند    بارشه
  . در استان لرستان را نشان می دهندزان بارش ساالنهی مییایع جغرافیتوز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شکل  ( 3-4): در صد بارندگی فصول مختلف در استان لرستان    (1355-87)
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  درصد بارندگی فصول مختلف در استان لرستان-3-1شکل 

بارش ساالنه در استان لرستان توزیع جغرافیایی میزان -4-1شکل   
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  دما -1-6-2-2
 اقلیمـی هـر منطقـه مـی        مهم در معرفی هویت    عناصر  هاي مختلف آن، یکی از       بررسی و مطالعه دما و مؤلفه     

ها و دریاها، پوشش گیـاهی، پـستی و    مقدار دما به عوامل زیادي از قبیل عرض جغرافیایی، تاثیر خشکی     . باشد
تحوالت هیدرولوژیکی از جمله ذوب برف و مـسائل بیولـوژیکی   . بلندي، مناطق مسکونی و شهرها بستگی دارد      

در بنـابراین الزم اسـت      . ایی اسـت کـه در آن وجـود دارد         نظیر رشد گیاهان در هر منطقه تابعی از مقدار گرم         
  .وضعیت دماي منطقه مورد نظر دقیقاً مورد بررسی قرار گیردمطالعات اقلیمی 

اسـتفاده   ) 1373 – 1387( ایـستگاه سـینوپتیک ،       10 ساله   12به منظور تحلیل دماي استان لرستان از آمار       
ن لرستان پارامترهاي دماي حداقل ، حـداکثر ، متوسـط          گردید در تحلیل دماي ایستگاههاي سینوپتیک استا      

   . استروزانه ،حداقل مطلق و حداکثر مطلق به صورت ماهانه و فصلی و ساالنه بحث گردیده
معدل دماي حداکثر بیانگر دماي هوا در گرمترین ساعات روز و معدل دماي حداقل نشان دهنـده دمـاي هـوا           

رت دیگر در طول روز دماي هوا بین دماي حداقل و حداکثر در نوسـان  به عبا .در سردترین اوقات روز می باشد     
بـه اوج خـود مـی    ) اوایل بعد از ظهر(است و از حداقل صبح دماي هوا شروع به افزایش کرده و در موقع ظهر            

به همین دلیل معدل حداکثر را می توان بیانگر دماي هوا در اوج گرماي روز و معدل حداقل را حضیض                    . رسد
بنـابراین در صـورتی   .شب تلقی کرد و دماي هوا در طول شبانه روز بین این دو عدد در نوسان می باشد               دماي  

که دماي هوا در اوایل صبح از حداقل نیاز فعالیت فنولوژیکی گیاه و حیوان و دماي متناسب ابزار کمتر نبـوده            
ی هوا براي زیست و فعالیـت مطلـوب   و دماي ظهر نیز از حداکثر آستانه تحمل پدیده باالتر نباشد،شرایط دمای     

آن گیاه ،حیوان یا ابزار مناسب می باشد و بدون ایجاد فشار و تنش در فعالیت پدیده،شرایط زیست و فعالیـت          
با توجه به اینکه معدل هاي حداکثر و حداقل بیان کننـده دمـاي هـوا در دو نقطـه          .مناسبی را فراهم می کند    

چون معدل هاي حداکثر و حداقل دماهاي اوج و حـضیض یـک روز یـا            زمانی خاص می باشد به عبارت دیگر        
بعضا از معدل دماي روزانه براي     .ماه را نشان می دهند وممکن است یک شرایط واقعی از محیط را ارائه ندهند              

با این همه حداقل و حداکثرها کاربرد خاص خود را دارنـد           .تحلیل شرایط اقلیمی یک محیط استفاده می شود       
  .   حال موجود زنده یا ابزار و وسایل ،شرایط دمایی را حتی براي مدت زمان کوتاه،تجربه خواهند کردو در هر 

ــا       ــودرز ، دورود ، ازنـ ــرد ، الیگـ ــاد ،بروجـ ــرم آبـ ــینوپتیک خـ ــستگاههاي سـ ــاري در ایـ ــی آمـ دربررسـ
وط بـه پلـدختر     ،کوهدشت،نورآباد،الشتر ، سیالخور و پلدختر بیشترین میانگین حداکثر دماي دوره آماري مرب           

ین ترین میانگین حداکثر دماي دوره آمـاري مربـوط   ی درجه سیلسیوس بوده است و همچنین پا29به  میزان    
باالترین  میانگین حداکثردماي استان لرستان در مرداد ماه         .درجه سیلسیوس بوده است     9/18به ازنا به میزان     

 . درجه سلسیوس می باشد1/37

یز که در ایستگاههاي سینوپتیک استان انجام شده در  مـرداد مـاه در ایـستگاه    در بررسی حداکثر مطلق دما ن 
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  . درجه سلسیوس رسیده است 8/47پلدختر دمابه 
 8/16درمیانگین دراز مدت  دماي حداقل ایستگاههاي مذکور ،پلدختر با میـانگین حـداقل دمـاي دراز مـدت         

 درجـه  6/3تر بـا میـانگین حـداقل دراز مـدت     درجه سیلسیوس باالترین میانگین حداقل دما و همچنین الـش     
سیلسیوس کمترین دما را دارا بوده است که دامنه تغییرات میانگین حداقل دماي نرمال در بین ایـستگاههاي       

به طور کلی در اسـتان لرسـتان بهمـن مـاه بامیـانگین حـداقل         . .  درجه سیلسیوس می باشد      2/13ذکر شده   
در بررسـی حـداقل مطلـق دمـا نیـز کـه در           .  محـسوب میـشود     درجه سلـسیوس سـردترین مـاه سـال         -3/2

 درجه سلسیوس رسـیده  -31ایستگاههاي سینوپتیک استان انجام شده در دي ماه دما در ایستگاه الیگودرز به          
 است 

 درجـه سیلـسیوس بـاالترین و     9/22در میانگین متوسط دماي دراز مدت نیـز پلـدختر بـا میـانگین سـالیانه                 
 درجه سیلسیوس پائین ترین مقدار رادر  ایستگاههاي فـوق    9/11توسط دماي دراز مدت     همچنین نورآباد با م   

 درجـه سیلـسیوس مـی    11الذکر  دارا می باشد تغییرات دامنه نوسانات میانگین متوسط دماي دراز مدت نیز      
   .باشد که حاکی از تاثیرات میکرو کلیماي استان و همچنین توپوگرافی خاص استان لرستان می باشد 

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شکل ( 3-6 ): نمودار مقایسه اي میانگین حداقل ، میانگین حداکثرومتوسط دماي ماهانه استان لرستان(1373-87)
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)1373-87(میانگین حداکثر و متوسط دماي ماهانه استان لرستان , نمودار مقایسه اي میانگین حداقل : )5-1(شکل شماره  
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توزیع جغرافیاي متوسط دماي ساالنه استان لرستان)6-1(شکل شماره  
 

  :تعیین فصل خشک و مرطوب  -1-6-3
به منظور مشخص نمودن فصول خشک و مرطوب نمودار آمبروترمیک ترسیم گردیده که این نمودار از برازش               

آنچه از نمودارهاي فوق بر مـی آیـد   . ت می آید   دو پارامتر درجه حرارت به سلسیوس و بارش به میلیمتر بدس          
  :به شرح زیر است 

البتـه در بعـضی   . در استان لرستان خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور و مهر ماههاي خشک محـسوب مـی شـود                    
 . ایستگاهها مانند پلدختر و کوهدشت  از اواسط اردیبهشت فصل خشک آغاز می شود 

 

   طبقه بندي اقلیمی-1-6-4
ه به تنوع شرایط اقلیمی حاکم بر روي سیاره زمین ،در طـول تـاریخ دانـشمندان اقلـیم شناسـی بـراي                با توج 

گروهبندي اقالیم دنیا،روشـها و معیارهـاي متفـاوتی را انتخـاب کـرده و بـر اسـاس ایـن معیارهـا اقلیمهـا را                  
سـاس طبقـه بنـدي هـاي     بر همین ا.برخی از این معیارها تجربی و برخی ژنتیک بوده اند    .گروهبندي کرده اند  

با توجه به این کـه عوامـل و    .اقلیمی نیز در دو گروه کلی طبقه بندي هاي تجربی و ژنتیکی قرار داده شده اند               
عناصر موثر در اقلیم هر ناحیه یا منطقه بسیار متنوع و در واقع اقلیم هر نقطـه از کـنش و واکـنش عوامـل و                  

 اقلیمهـا مجبـور هـستیم از بـسیاري از تفاوتهـا و تباینهـا        عناصر بسیار زیاد شکل می گیرد،براي گروهبنـدي       
به همین دلیل نتـایج حاصـل       .موجود بین اقلیم مناطق چشم پوشی کنیم تا بتوانیم اقالیم را گروهبندي کنیم            
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به طوریکه اقلیم یک نقطه خـاص ممکـن اسـت در یـک طبقـه                .از طبقه بندیهاي مختلف با هم متفاوت است       
از طرفی طبقه بندیها بیانگر حالـت متوسـط   . طبقه بندي دیگر خشک به دست آید       بندي اقلیمی مرطوب و در    

و بسیار کلی از شرایط حاکم می باشند، در صورتی که شرایط واقعی در هر روز از سال و در هر مقطـع زمـانی          
ط ممکن است متفاوت باشد،بطوریکه شرایط اطالقی حاصل از طبقه بندي اقلیمی و آنچه که به واقع در محـی                 

به عنوان مثال اقلیم .اتفاق می افتد بسیار با هم تفاوت داشته و یا فقط روزهاي خاصی داراي آن شرایط باشند                
دو ایستگاه هواشناسی ممکن است در طبقه بندي نیمه خشک قرار گیرد ولی توزیع بارش در یک ایستگاه بـه           

تگاه دیگـر قـرار دهـد و بـا شـرایط نیمـه       گونه اي باشد که آن ایستگاه را براي زیست بسیار مطلوب تر از ایس        
خشک فقط در روزهاي خاصی از سال حاکم بوده و در بقیه اوقات شـرایط مرطـوبی یـا کـامال خـشک حـاکم         

  .بنابراین نتایج حاصل از طبقه بندي هاي اقلیمی نمی تواند چندان کار بردي باشد.گردد
اي هواشناسی و طول دوره آماري ایستگاهها برخـی   در ایران با توجه به عناصر مورد اندازه گیري در ایستگاهه          

عمـده ایـن طبقـه بنـدیهاي اقلیمـی      .از طبقه بندیهاي اقلیمی مرسوم شده و مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت        
تجربی بوده و طبقه بندیهاي ژنتیکی به دلیل تنوع عناصر مورد اسـتفاده در طبقـه بنـدي و فقـدان اطالعـات            

طبقه بندیهاي رایـج در ایـران عبارتنـد از       .ههاي هواشناسی چندان رایج نبوده اند     مورد اندازه گیري در ایستگا    
  نتایج حاصل از این طبقه بنـدي هـا  ....یوانف ،بلور،دکتر کریمی و   طبقه بندي کوپن،دمارتن،آمبرژه،سلیانینوف،ا  

  . بر روي ایستگاههاي سینوپتیک استان آورده شده است)1-1(در جدول
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  خالصه نتایج طبقه بندي اقلیمی استان لرستان به روشهاي مختلف) :1-1(جدول 

 نام ایستگاه بلور دومارتن گورزنیسکی سلیمانینوف

 خرم آباد  نیمه مرطوب نیمه خشک بحري با زمستان مالیم و نیمه مرطوب خشک

 بروجرد نیمه خشک نیمه خشک بحري با زمستان نسبتا  سرد و نیمه خشک نیمه خشک سرد

 الیگودرز نیمه خشک نیمه خشک بحري با زمستان نسبتا سرد و نیمه خشک خشکفرا 

 کوهدشت نیمه خشک نیمه خشک بحري شدید با زمستان مالیم  و نیمه خشک خشک

  پلدختر نیمه خشک نیمه خشک بحري با زمستان گرم  و نیمه خشک  خشک

 الشتر نیمه خشک  انه ايمدیتر بحري شدید با زمستان نسبتا سرد و نیمه خشک نیمه خشک سرد

  دورود  نیمه مرطوب  نیمه مرطوب بحري  با زمستان مالیم  و نیمه مرطوب  نیمه خشک سرد

  نور آباد  نیمه مرطوب  نیمه مرطوب  بحري  با زمستان  نسبتا  سرد و نیمه مرطوب  فرا خشک

  ازنا  نیمه خشک  مدیترانه اي  بحري با زمستان سرد  و نیمه خشک  خشک

  سیالخور  نیمه خشک  نیمه خشک   زمستان  نسبتا  سرد  و نیمه خشکبحري  با خشک

 خشک  سرد  Csaمعتدل با تابستان خشک  ببابانی
نیمه مرطـوب بـا تابـستان گـرم و          

 زمستان سرد
  کوهدشت

 خشک گرم  Csaمعتدل با تابستان خشک  بیابانی
نیمه خشک  با تابستان بـسیارگرم        

 و زمستان کمی سرد
  پلدختر

  Csaا تابستان خشکمعتدل ب  استپی
ــشک  ــه خ نیم

 سرد

نیمه مرطوب با تابستان معتـدل و       

 زمستان سرد
  الشتر

  مرطوب و سرد  Csaمعتدل با تابستان خشک  استپی جنگلی
نیمه مرطـوب بـا تابـستان گـرم و          

  زمستان سرد
  دورود

  Csaمعتدل با تابستان خشک  استپی
ــشک  ــه خ نیم

  سرد

نیمه مرطوب با تابستان معتـدل و       

  ر  سردزمستان بسیا
  نور آباد

  Csaمعتدل با تابستان خشک  استپی
ــشک  ــه خ نیم

  سرد

نیمه مرطوب با تابستان معتـدل و       

  زمستان بسیار  سرد
 ازنا

 خشک سرد  Csaمعتدل با تابستان خشک  بیابانی
نیمه مرطـوب بـا تابـستان گـرم و          

 زمستان سرد
  سیالخور
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 خاکهاي استان  -1-7

   :شرح زیر مشخص شده استه  تیپ اراضی ب9ضی استان لرستان با توجه به نقشه منابع و قابلیت ارا  
        هکتار1663000  اراضی کوهها-1
          هکتار436000  اراضی تپه اي-2
          هکتار304000  اراضی فالتها و تراسهاي فوقانی-3
          هکتار235000  اراضی دشت هاي دامنه اي-4
           هکتار 28000  دشت هاي رسوبی رودخانه اي-5
               هکتار900  اراضی پست-6
           هکتار3600  دشتهاي سیالبی-7
         هکتار820000  اراضی واریزه اي بادبزنی شکل سنگریزه دار-8
             هکتار1500  اراضی آبرفتی بادبزنی شکل سنگریزه دار-9

همچنـین اراضـی   دهـد   ا اراضی کوهستانی تشکیل میکل استان ر  % 60با توجه به مساحت اراضی فوق حدود        
  . درصد از کل استان را شامل می گردد 5/15تپه اي سطحی معادل 

 درصد کل استان را اراضی تپه اي و کوهستانی تشکیل می دهد که     75از آمار فوق می توان استنباط کرد که         
 شـرایط آب و  ،خـاص توپـوگرافی    درصد می باشد که خاك این اراضی به علت وضـعیت  100 تا   25شیب آن   
  . کشت و کار غلط و چراي بی رویه داراي فرسایش شدید می باشد ، تخریب منابع طبیعی ،هوایی

با توجه به مطالعات انجام شده در دشتهاي مهم استان لرستان همچون دشت خـرم آبـاد ، دشـت سـیالخور ،           
 رده خـاك در  5ز و کرخه با استفاده از تاکسونومی کوهدشت ،نورآباد ، الشتر و مطالعات پراکنده حوزه آبخیز د  

  :استان لرستان شناسایی شده است که عبارتند از 
  Entisols  رده انتی سول-1

  Inceptosols  رده اینسپتی سول-2
  Molisols  رده مالی سول-3
  Vertisols  رده ورتی سول-4
  Alfisols  رده آلفی سول-5

 و Entisolsخاکهـاي اسـتان از دو رده انتـی سـول     % 80 حـدود  که از این پـنج رده خـاك شناسـایی شـده           
ـ    Inceptisolsاینسپتی سول   صـورت  ه  تشکیل شده است و سه رده مالی سول ، ورتی سـول و آلفـی سـول ب

  .موضعی در مناطق جنگلی و سایر نقاط پراکنده می باشد 
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هدشت مشاهده گردیده اسـت و رده  اشاره به اینکه آلفی سول و ورتی سول در دشت هاي نورآباد ، الشتر و کو              
  .مالی سول در حوزه آبخیز نوژیان شناسایی و گزارش شده است

 

 زمین شناسی عمومی -1-8

استان لرستان را می توان از نظر زمین شناسی در دو پهنه زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده مورد مطالعـه      
زاگرسچین خـورده بخـشی از پهنـه     . یر می باشند  سازندهاي موجود در هر پهنه مطالعاتی به شرح ز        . قرار دارد 

زمین ساختی زاگرس است که به دلیل داشتن پالئوژئوگرافی چینه شناسی و زمـین سـاخت ویـژه  از دیگـر و      
زاگرس قلمرو گسترده اي در غرب و جنوب غربی ایـران را      . احدهاي ساختمانی ایران زمین تفکیک شده است      

ادامه جنوب شرقی آن در شمال بنـدر  . محدود به ابر گسل زاگرس است    حد شمالی شرقی آن     . در بر می گیرد   
به سمت جنوب و جنوب غربی پهنه زاگرس تا خلیج فارس و پالتفرم             . عباس محدود به گسله میناب می باشد      

 لرزه زمین ساختی پهنه زاگرس یکسان و یکنواخت نیـست           -ویژگیهاي زمین شناسی  . عربستان ادامه می یابد   
 یک راستاي جنوب غربی به شمال شرقی پهنه زاگرس یکسان و یکنواخت نیست به طوریکه در                به طوریکه در  

را می توان به سه زیر پهنه چداگانه بـه نـام   ) زاگرس(یک راستاي جنوب غربی به شمال شرقی پهنه مورد نظر         
زمـان  ي سـنگ ایـن ناحیـه در         .  مرتفع تقسیم کـرد    2 ، و زاگرس   1هاي دشت خوزستان، کمربند چین خورده     

 تا تریاس میانی شـرایط دریـایی کـم          3پرکامبرین پسین، سخت و متبلور شده و در طول زمان دیرینه زیستی           
 این قلمرو در امتداد گسله زاگرس از دیگـر قـسمت هـاي            4ژرفاي پالتفرمی داشته است از اوایل میان زیستی       

 در آمده اسـت بـه طـوري کـه در       5ایران جدا شده و به صورت گودي فرورانده اي بزرگ از نوع بزرگ ناودیس             
بـوده و بـه طـور       ) بیشتر سنگ آهـک و مـارن      (زمان مزوزوئیک پیشین تا میوسین فوقانی نهشته هاي دریایی        

در اواخر زمان نئوژن با کاهش زرفاي حوضه رسـوبی، رسـوبهاي     . پیوسته و هم شیب در آن انباشته شده است        
اي زمین ساختی موء ثربر رسوب هـاي یـاد شـده در    حرکت ه. دریایی کم عمق و کوالبی گسترش یافته است  

دوران دوم و سوم عمدتا از نوع خشکی زا بـوده کـه در طـی آن بخـش هـایی از ناحیـه، بـدون تحمـل چـین           
آثار این حرکت به صورت نمودهاي چینه شناسـی  . خوردگی از آب خارج شده و یا دوباره به زیر آب رفته است   

ایـن نهـشته هـا چـین خـورده و سـیماي             ) زمان پلیوسن (خوردگی آلپی مشهود است سرانجام در پایان چین       
رسوب هاي نهـشته شـده   . کنونی ناحیه به شکل ساختمان هاي تاقدیسی و ناودیسی موجی شکل گرفته است     

 هزار متر ضخامت دارند ئلی تنها بخش نـاجیزي از ایـن مجموعـه ناحیـه                10در زمین ناودیس زاگرس حدود      
                                                
١-Folded Belt 
٢ -High Zagros 
٣ -Paleozoic 
٤ -Mesozoic 
٥ -Geosycline 
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 که از آن جمله می توان به واحد هاي سنگ چینه اي سازند سروك، ایالم، سـازند          بررسی شده رخنمون دارند   
گورپی و سازند امیران به سن کرتاسه پسین و سازند هاي تله زنگ و کـشکان بـه سـن ائوسـن، سـازند هـاي                  
آسماري و گچساران به سن الیگوسن میوسن، سازند بختیاري به سن پلیوسن و باالخره نهـشته هـاي آبرفتـی        

  )طرح جامع توسعه استان لرستان بخش زمین شناسی.(اترنر اشاره کردکو
  
  خصوصیات ژئومرفولوژیکی منطقه -1-9

در بخش میانی زاگرس در منطقه لرستان و بختیاري اگر چه محور تغییر شکل هاي زاگـرس هماننـد منطقـه      
 6ر به صورت هـوگ بـک   جنوب شرقی است و شکل ظاهري ناهمواري ها بیشت       _کرمانشاه و ایالم، شمال غربی    

یا تیغه هاي پر شیب، چین هاي گسلی و ثقلی تظاهر پیدا کرده است سبک چین خوردگی نیز در این قلمـرو               
به وسیله دره هاي ) کوه هاي حجیم (اصوالً به شکل چین هاي فشرده می باشد که در آن تاقدیس هاي مرکب             

خصات اصلی شکل ناهمواري در زاگـرس میـانی   از مش. از هم جدا شده اند  ) ناودیس هاي ساده و باریک    (عمیق
یا هوگ بک است که در اثر فرسایش تاقدیس ها در امتداد محور آن ها پدیـد                ) تیغه(فراوانی اشکال تک شیب   

در واقـع ایـن نـوع      . در این قلمرو ساختمان هاي تاقدیسی به ندرت شکل خـود را حفـظ کـرده انـد                 . آمده اند 
دیـده  ) در دره سـیمره (اي منفرد و جوان مانند تاقدیس حوان کوه کیاالن   ساختمان ها یا در امتداد تاقدیس ه      

تاقـدیس کـوه   (می شود یا در جبهه خارجی زاگرس یعنی نقاطی که فشردگی چین ها به نـسبت کمتـر بـوده          
در اکثر موارد فرسایش آبهاي روان، ساختمان تاقدیـسها         . قابل مشاهده می باشد   ) آسماري در جلگه خوزستان   

در فواصـل  . اد شکافها و گسل هاي طولی شکافته و دره هاي باریک و عمیق در محل ایجاد کرده اندرا در امتد  
این دره ها بقایاي یال تاقدیس ها، تشکیل یک سري رشته هاي باریک و پر شیب پی در پی را داده اند که بـه   

میـانی محـصوب مـی    آنها تیغه یا هوگ بک گفته می شود و از مشخصات شکل ناهمواري در قلمـرو زاگـرس         
ساخت هاي لغزشی نظیر چین هاي گسله، برگشته و خوابیده از مشخـصات دیگـر شـکل نـاهمواري در                    . شود

برخاستگی شدید تاقدیس ها با شیب زیاد الیه ها حاصل فشردگی چین ها، تنـاوب الیـه                 . زاگرس میانی است  
 از اپعوامـل اصـلیب سـاخت هـاي     هاي سخت آهکی و سست مارنی و شیلی و بالخره تداوم فشار بر عربـستان      

لغزشی در این منطقه محسوب می شود در این مورد الزم به اشاره اسـت کـه برجـسته تـرین تاقـدیس هـاي             
نقش عمـده   . ، جوکار، یزد و کبیر کوه در زاگرس میانی ایجاد شده اند           )  متر 3362(زاگرس مانند کوه منگشت   

به عهده دارنـد کـه توسـط میـان الیـه هـاي تخریبـی و           در ساختار این کوه ها را آهک سنومانین و آسماري           
پدیده لغزش در رسوب هاي ریز دانهف سست و شـکل پـذیر ماننـد رس، مـارن از      . فلیشی از هم جدا شده اند     

از فرآیندهاي دامنـه  ) Planche(پدیده هاي شناخته شده است لیکن لغزش الیه هاي زمین شناسی یا پالنش   
                                                
٦ -Hogback 



 ١٨ 

اق می افتد و تقریباً می توان آن را از پدیده هاي خـاص زاگـرس میـانی بـه              اي است که در قلمرو زاگرس اتف      
شمار آورد، یعنی نوعی لغزش که در آن عمل لغزش در سطح چینه شناسی سري رسوب ها و موازي با شـیب              

تناوب الیه هاي سخت آهک در رو و مـارن در زیـر، شـیب زیـاد سـاختمانی دخالـت                  . دامنه صورت می گیرد   
آب حاصـل از بـارش بـاران یـا     . الخره ثقل از عوامل مؤثر در وقوع این پدیده محسوب می شـوند   تکتونیک و با  

ذوب برف از طریق درز و شکاف الیه هاي آهک رویی نفوذ کرده و به الیه هاي غیر قابل نفوذ مارن و شیل در                  
آینـد و ایـن امـر    الیه هاي سست مارن یا شیل با جذب آب به حالت خمیري و لغزنده در مـی              . زیر می رسند  

در جاده هایی که شیب دامنه زیـاد در اثـر فرسـایش کنـاري     . موجب ناپایداري الیه هاي آهک رویی می شود    
الیه هاي آهک در اثر نیـروي ثقـل   . رودپی دامنه ها خاکی گردد و یا آنکه تکان ناشی از زلزله به وقوع بپیوندد     

چنـین فراینـدي   . س میانی بارها اتفـاق افتـاده اسـت   به طرف پایین حرکت خواهند کرد که نمونه آن در زاگر  
ممکن است به صورت آرام یا ناگهانی صورت گیرد تکان هاي ناشـی از زلزلـه بـیش از هـر عامـل دیگـري در                      

یمره را بزرگتـرین پدیـده   سن آن لغزش سیمره است، لغزش یرشناخته شده ت . تسهیل پدیده لغزش نقش دارد    
  )1382عالئی طالقانی،.(سی در دنیا معرفی کرده اندلغزش یکپارچه الیه هاي زمین شنا

  


