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 مقدمه -1-1

های مالی و ساله موجب خسارتباشد که هررسایش خاک میلغزش یکی از انواع مخرب فزمین

باشد ها یا ممکن نمیجبران این خسارت که بعضاٌ ،گرددگین در مناطق جنگلی شمال کشور میجانی سن

تحت تأثیر عوامل انسانی  لغزش بیشتر. امروزه وقوع زمینداردنیاز و یا به صرف وقت و هزینه زیادی 

توان به ها میلغزشه عوامل طبیعی مؤثر در وقوع زمیناست تا این که جنبۀ طبیعی داشته باشد از جمل

های نمونه در اثر بارندگی عنواند بهشناسی، شیب و مانند آن اشاره کرچون بارندگی، سنگعواملی هم

وهزار شهرستان تنکابن در استان مازندران رخ داد، در منطقه د 7831دید چهار روزه که در بهمن ماه ش

. های مرتبط با آن گردیدواحد مسکونی و خسارت 38جب تخریب زمین لغزش بزرگی اتفاق افتاد که مو

اراضی، ر کاربریتوان به نقش تغییتر از همه میها مهملغزشعوامل انسانی مؤثر در وقوع زمین اما از جنبه

پوشش گیاهی سبب  .ها اشاره نمودسکونی و در نهایت وقوع زمین لغزشی به ماز باغات و اراضی زراع

به همین دلیل در مناطق جنگلی  شودبه داخل خاک می نین سبب نفوذ آبشود و همچکاهش تبخیر می

رطوبت بیشتر از مناطق عاری از جنگل است.این نفوذ آب به همراه خاک مستعد برای نگهداری حجم 

های کاربری زمینهمچنین تغییرسازد.زمینه را برای زمین لغزش مهیا مییب مناسب و شباالیی از آب 

لت تثبیت شده خود به دار از حاهای شیبشود که توده خاک روی دامنهزراعی به مسکونی سبب می

در این تحقیق علل مختلفی که باعث  ،های لغزشی منطقه اضافه گرددو به عامل آیدصورت سست در

  .گیردهزار شده است مورد بررسی قرار میدر حوضه دوبروز لغزش 

باشد که به دلیل کوهستانی بودن و آباد شهرستان تنکابن میدهستان دوهزار از توابع بخش خرم

استعداد قابل توجهی در برابر زمین لغزش دارد چرا که در سالیان اخیر چندین چند زمین شیب زیاد 

 پردازیم.خساراتی شده که در ادامه به آنها میهای مختلف سبب لغزش با شدت و ضعف
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 بیان مسأله -1-2

 باشد. بیشتر زمین جموعه آنهادر اثر نیروی جاذبه میلغزه، لغزش توده خاک یا سنگ یا م زمین

در طبیعت شرایطی را یافت که توان ندرت میه های رسی یا چسبنده است و بها مربوط به خاک لغزه

 .(7833رفاهی، (چسبنده رخ داده باشدغیرهای  لغزه در خاکزمین 

چنین ایجاد  های غذایی و همشاورزی و رفع نیازرشد جمعیت نیازمند افزایش تولیدات ک

 ها در دامنه فعایتبا توجه به کوهستانی بودن کشور ما است.  خیز های جدید در مناطق حاصل سکونتگاه

ها از اهمیت خاصی های دامنهرروی ناپایداریمطالعه بشود تا شود و این سبب میکوهستان انجام می

های انسانی را به خطر گاه ها نه تنها زیستجود هرنوع ناپایداری برروی دامنهکه و چرا .برخوردار گردد

های انجام شده دهد بررسیمیها را نیز مورد تهدید قرار خیز پای دامنهاندازد بلکه مناطق حاصلمی

ای در حرکت توده 0958وقوع حدود  7813ل دهد که تا اوایشان میتوسط وزارت جهاد کشاورزی ن

 میلیارد ریال،7366باب خانه،ایجاد خساراتی مالی به میزان  716تخریب ،نفر 760کشور باعث مرگ 

متر مکعب  568381کیلومتر جاده و ایجاد رسوب ساالنه حدود719تخریب هکتارجنگل،6168تخریب 

ک و عوامل تشدید کننده این ل شناخت وجود شرایط مورفولوژیبه همین دلیپشت سدها شده است.

 ها از اهمیت خاصی برخورداراست. دامنه

که  ولی از آنجائی در دنیا و کشورمان صورت گرفته استلغزه  های مختلفی برای مطالعه زمینروش

گیری را اندازه توان تمامی عواملکند و اینکه نمیمیلغزش در مناطق مختلف فرق  های وقوع زمینعامل

ها ارائه نمود وجود ندارد ولی لغزش را یک روش کلی برای تمامی زمین روش روشنی که بتوان آن،کرد 

 گوی خیلی از ابهامات باشد. تواند جوابل استفاده از نظرات کارشناسان میبا این حا

 ایآن از سطح در که حداقل ارتفاع،باشدیمربع م لومتریک 19/883حدود  یبا مساحت منطقه دوهزار

 5/75حوضه  نیدر ا یمتر است. مساحت محدوده انتخاب 0738تا  متر وحداکثرآن 688حدود 

و  یباشد و نوع خاک منطقه اغلب رسیمعتدل و مرطوب م یمیاقل یمساحت دارد. دارا لومترمربعیک

از انواع  یکیلغزه زمین  دهد کهنشان میانجام شده در منطقه مورد مطالعه  یها یبررساست،  یرس یلوم

 دهد.این منطقه را تحت تاثیر قرار می هایبیشثر دامنه است که یاتوده یهاحرکت

کیلومتری  88زمین لغزش نسبتاً بزرگی در مرکز دوهزار شهرستان تنکابن واقع در  7831در زمستان 

ی را متحمل شد به اروستای امامزاده قاسم خسارت عمدهجنوب شهر تنکابن رخ داد. در اثر این حادثه 

و در بعضی از نقاط  طوری که بعضی از سکنه برای همیشه خانه و محل سکونت خود را ترک نمودند

شدت لغزش باعث مسدود شدن  .تری و گاهاً یک متری مشاهده گردید.ای نیز اختالف سطح نیم مجاده

 دید. ی آب روستا نیز خسارتارتباطی این روستا نیز شد و شبکهراه 
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ن نیز منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.بنابر این زمی های دیگریزمین لغزش ،از این حادثه و غیر

کاربری،و تغییر ،شناسیزمین ،هواییتوجه به شرایط آب وکه با لغزش یکی از مخاطرات محیطی است 

به همین خاطر .شودهای مالی و جانی میو باعث خسارت دهدتاثیر قرار میغیره هر ساله منطقه را تحت 

 د.ها مورد مطالعه قرار گیرنه عوامل موثر در ایجاد زمین لغزشدر این مطالعه سعی شد

 سواالت تحقیق -1-3

 دهند؟ها در چه فصلی از سال رخ میبیشتر زمین لغزش -7

 در ایجاد زمین لغزش کدامند ؟ انسان و فعالیت های او م ترین عاملمه-0

 فرضیات تحقیق-1-4

 ها در فصل زمستان بیش از سایر فصول است. زشرسد شدت لغیبه نظر م -7

-مین لغزش در حوضه دوهزار دارا مییند زهای او نقش و سهم مهمی را در فرآانسان و فعالیت  -0

 باشد.

 اهداف تحقیق -1-5

 مورد مطالعهحوضه ای در های دامنهشناخت وضعیت کنونی ناپایداری -7

 مورد مطالعه وضهای در ح دامنههای یامل موثر در ناپایدارشناسایی عو -0

 ضرورت پژوهش -1-6

 دام روستائیان و تخریب زیر همچنین باعث تلف شدن .شودزمین لغزش باعث فرسایش خاک می

ها و منازل  ط انتقال برق و تلفن، تخریب خانهها، خطو های کشاورزی،تخریب جاده ها و زمین ساخت

با توجه به  .شودگاهی و ماهیان می ها، مناطق تفرج ها، جنگل های آبیاری، پل نی، تخریب کانالمسکو

رسد. که با ین زمان وقوع آن ضروری به نظر میلغزش لزوم شناسایی و تعیخسارت فراوان زمین 

 توان از بروز آنها جلوگیری کرد و زمین لغزش را تثبیت کرد. ها می شناخت از زمین لغزش

خساراتی به تاسیسات راه و ساختمان و از بین رفتن  د ساختنهایی در منطقه و واربروز زمین لغزش

باغات کشاورزی در سالیان اخیر سبب گردیده تا به شناسایی عوامل موثر در بروز این پدیده 

 مورفولوژیکی پرداخته شود. 
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 پیشینه پژوهش-1-7

های ین لغزشزمین ساختاری در کنترل زمبررسی تاثیر پارامترهای  ( به7815غیومیان و همکاران)

اند به این نتیجه رسیده واند پرداخته مطالعات میدانی استفاده ازو با  جاده هراز –ناحیه جنوب آب اسک 

های  در ایجاد و ادامه حرکت در دامنه ایهعناصر ساختاری )درزها، سطوح گسلی( نقش تعیین کنند که

  .دعمده تحت تاثیر عناصر ساختاری بودن های دیگر به طورکه پارامتربه طوری، اندمربوط ایفا نموده

ل هیدرو اقلیم در با موضوع نتایج تحقیق برخی محققین در مورد نقش عوام (7815)نیک اندیش 

دما از نظر و  دهد که عوامل هیدرواقلیم مانند بارش)شدت، مدت، میزان(نشان می ،هاوقوع زمین لغزش

های روز های تجمعی، در برخی دیگر بارشارشانجماد نقش مهمی دارند در برخی مناطق ب –ذوب 

د، فرآیند ذوب و انجماد موثر کننندان را در بخشی از سال تجربه میبرف ویخب در مناطقی که حادثه و

 . باشندمی

هدای زمدین  بررسدی پدارامتر  ای بده  مطالعات میددانی و کتابخانده   ( با روش7838) وعاشوریغفوری

هدا و همچندین کدم شددن     های دینامیکی حاصل از فعالیدت گسدل  نیرو ناسی، توپوگرافی، آب و هوا، وش

منطقده   مهمتدرین عامدل در   اند کهاند و به این منیجه رسیدهپرداخته مقاوت برشی خاک در اثر جذب آب

 .و شیب تند دامنه است لیتولوژی

در  آبخیز شلمان رودبندی خطر زمین لغزش حوضه پهنه به بررسی (7838نیا و همکاران )فیض 

که  انداند و به این نتیجه رسیدهانجام داده استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغییره بااستان گیالن 

 اند.مستعد قرار گرفتههای وقوع یافته در این حوزه، در پهنه بسیار اکثر زمین لغزش

ن لغزش در اد زمیبررسی زمین شناسی مهندسی و مهندسی ژئوتکنیکی علل روید ( با7837)گلمائی 

 نشان داد کهنتایج روش آزمایش مکانیک خاک را مورد بررسی قرار داد که مازندران با  وارتفاعات البرز 

 ،های فیزیکی و مکانیکی خاکمشخصه –: شیب زمین پنج عامل در ایجاد زمین لغزش نقش داشتند

 . های سنگ آهکی در زمیناثر هوازدگی قشرهای خاک از الیه ،رکت آبهای سطحیح

اده از روش تصدمیم گیدری   بندی خطر وقوع زمین لغزش با اسدتف پهنه به( 7837) و همکارانغیومیان

 نتایج این تحقیدق نشدان داد کده :    .اندپرداخته (مطالعه موردی منطقه رودبار گیالن) ی فازیچند مشخصه

ب زلزلده، از  فاصدله از گسدل، اسدتفاده فعلدی از اراضدی، بارنددگی، حدداکثر شدتا         ،زمین شناسدی  ،شیب

   .باشدر در وقوع ناپایداری در منطقه میپارامترهای مؤث

ریزش برف در ارتفاعات مهمترین عوامل  نشان داد کهبا استفاده از مطالعات میدانی  (7837) سرور

و دوری و در صد دچار هوازدگی شده  68-38ها حدود جنوبی رحیم آباد و سنگ شناسی که در سنگ

-ترین عوامل زمین لغزش میمهم،که با نواحی لرزه خیز رابطه مستقیم دارد هاگسلنزدیکی از محل عبور 

 باشند.
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های آماری در تعیدین پتانسدیل خطدر    یابی کارایی روشبا موضوع ارز(7830)و همکاران عقدافاطمی

ی هدای آمدار  از تحلیدل  ستم اطالعات جغرافیدایی زمین لغزش، و با استفاده از اطالعات ذخیره شده در سی

عمدل آمدده   ه که نتایج ب ندیره جهت ارزیابی پتانسیل خطر زمین لغزش استفاده کردیک متغیره و چند متغ

هدای  تحلیدل  .نمایدبهتری را ارائه میهای یک متغیره روش تراکم سطح نتایج -به طور کلی از بین تحلیل

هدای  در مقایسه با دادهرا  تری-پیوسته نتایج مناسب یهاند متغیره نشانگر آن است که دادهچ ،رگرسیونی

هدا بدر حسدب مقدادیری نظیدر بزرگدی سدطح        دار نمودن نمونهاز طرف دیگر وزن .دهندگسسته ارائه می

  .تواند نتایج را بهبود بخشیدی یا درصد لغزش یافته هر واحد میواحدهای زمین

مطالعات با استفاده از با موضوع بررسی زمین لغزش باریکان و (7830)و همکارانداوودی

های زیر سطحی به این نتیجه رسیدند که پایداری کلی روستا در حالت نیک و شناسایی الیهتوژئوتک

د رسدکه حرکاتی که هر از چنب زیرزمینی بوده است و به نظر میاستاتیک و در تمام شرایط سطح آ

شود بدلیل ا میهها و وارد آمدن خسارت به منازل و دیوار باغگاهی باعث بازتر شدن محسوس ترک

باشد که با کاهش ضریب های دوردست در منطقه میفیف منطقه یا شتاب ناشی از زلزلههای خزلزله

 .بخشدیب میزان حرکات روستا را شدت میاطمینان ش

وتهیه نقشه توپوگرافی ،خاک( با طراحی شبکه و انجام آزمایشات مقاومت 7830)وگرجی ساریخانی

قابلیت  رطوبت، ،ایج رسیدند که بررسی نوع خاک و زمین یعنی دانه بندیهای حساس به این نتازمحل

 از امکانات تثبیت زمین لغزه است. جذب و نفوذ

ی از طریق پردازش تصاویر های زمین شناساستخراج خطواره به (7830غیومیان و همکاران )

اده از فن پردازش تصاویر استفبا ها در منطقه طالقان ع زمین لغزشای و بررسی ارتباط آنها با وقوماهواره

ها به این نتیجه رسید که جهت خطوارهپرداختند و  (GISای و سامانه اطالعات جغرافیایی)ماهواره

ها بیشتر باشد احتمال وقوع رند بطوری که هر چه تراکم خطوارهارتباط مستقیمی با ساختارهای منطقه دا

ها و ساختارهای ایی گسلهمیت بسیار زیادی در شناسها ایابد که شناسایی خطوارهغزش افزایش میل

در نهایت .ای دارند که یکی از عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش و زلزله منطقه طالقان دارندکشف نشده

های اطالعات جغرافیایی ای و سامانهاده از فن پردازش تصاویر ماهوارههای به کار رفته و استفروش

ها و در شناسایی گسلها به این روش اهمیت بسیار زیادی اسایی خطوارهاین موضوع است که شنموید 

 نای دارد که یکی از عوامل موثر در وقوع زمین لغزش و زلزله در منطقه طالقاساختار های کشف نشده

 .آیدبه شمار می

ن بندی خطر زمیها و پهنه سی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشبرر ( با7838)نیا و همکارانفیض

دهد که عوامل ارتفاع استفاده از روش میدانی نشان می با سد تجن –حوضه آبخیز شیرین رود  در،لغزش

سی، فاصله از جاده، فاصله از ها، زمین شنا، جهت شیب، بارندگی، کاربری زمیناز سطح دریا، شیب
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م افزارهای مختلف نشان ه از نرباشند و با استفادافی از عوامل مؤثر میها و فاصله از شبکه هیدروگرگسل

دهد که دو عامل شیب و فاصله از شبکه هیدرگرافی دارای تأثیر کمی و هفت عامل دیگر به روش می

( و در AHPپوشانی، روش تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها)ارزش اطالعاتی، تراکم سطح، شاخص هم

، پس از این مرحله باشندیکاربری زمین جزء مناطق پرخطر م دهد که تغییرات( نشان میGISمحیط )

برای این کار  .های خطر انجام شدیت بندی آنها از نظر تفکیک کالسههای پهنه بندی و الوارزیابی روش

از روش نسبت تراکمی در هر یک از کالسه های خطر استفاده شد که نتایج بیانگر تفکیک بهتر کالسه 

 .باشدپوشانی می های خطر در روش شاخص هم

با بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی در سن سنجی زمین لغزه بزرگ سیمره )کبیر کوه ( 7838شایان )

نامیکی و های دین،ضمن بررسی وضعیت مکانی و ویژگیزاگرس(در منطقه جنوب غربی ایرا

هایی برای چگونگی وقوع و زمان آن ارائه و به آزمون گذاشته است و به این فرضیه ،ژئومورفولوژیکی

سال پیش رخ داده رد شده است و در بحث و 78888ه نظریه زمین لغزه که در حدودنتیجه رسیده ک

ایجاد زمین لرزه  گیرد که وقوع لغزش عظیم سیمره باعثخیزی منطقه مورد مطالعه نتیجه میبررسی لرزه 

 شده است نه برعکس.

را  جان شرقی(علل وقوع زمین لغزش در روستای نصیر آباد ورزقان)استان آذربایی (7838)یی روستا

هانی و های ناگبارشکه رسد و به این نتیجه میسی قرار داده ررب درموبوده  های کمیبا استفاده از روش

 ،توف ،ای از قبیل مارناالدست دامنه به داخل مواد نهشتههای سطحی در بشدید در منتطقه و نفوذ آب

علت اصلی رانش  ،ی با شیب متوسطهاهای سطحی در روی دامنهرس ماسه دار و ضخامت زیاد نهشته

 زمین بوده است.

ترین روش کنترل لغزش با استفاده از با عنوان مقاله تعیین مناسب (7830) فاطمی عقدا و همکاران

طالقان دریافتند که زهکشی سطحی  ،مطالعه موردی زمین لغزش باریکان ،(DSS)سامانه پشتیبان تصمیم 

-غزش معرفی شدند این گزینه با روشزینه کنترل برای این زمین لو زیر سطحی به عنوان مناسب ترین گ

 . تطابق دارد ،های ارائه شده که پس از بررسی جامع زمین لغزش صورت گرفته

زمین خطر پهنه بندی  و بهینه سازی آن در ( با استفاده از روش نیلسن7830) شریفی و همکاران

تند و نتیجه تحقیق ایشان ل شهرستان سمنان پرداخحوزه آبخیز چاشم خطیر کوه واقع در شما لغزش در

 باشد.ش نیلسن در منطقه قابل توصیه نمیدهد که رونشان می

بندی ستیک برای پهنهوع به کار گیری تحلیل رگرسیون لوجموض (با7830)و همکارانخامه چیان

ستیک سیون لوجاستفاده از روش آماری رگر خطر زمین لغزش در منطقه سفیدار گله، استان سمنان و

 ستند وها برای تخمین خطر زمین لغزش در منطقه همتغییر دهد که شیب و لیتولوژی مهمتریننشان می

 .ها برای لغزش هستنداحدواحدهای شیلی مستعدترین و
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غزش )حائری و بندی خطر زمین لکارایی دو مدل پهنه مقایسهبه  (7830)و همکاران نژادکورکی

سمیعی –مدل حائری دهد بین عدد خطر و کالس خطر نتایج نشان می رودبار کهد رومورا( در آبخیزسیاه

های آبخیز همبستگی و ارتباط معنی د در مساحت زمین لغزهل ضرب تعداحاصبا تعداد، مساحت و 

 باشد. ایندار نمیوارسون معنی-همبستگی در مدل موراداری در سطح یک درصد وجود دارد، ولی این 

از آن  رود است و نقشه خطر حاصلهسمیعی برای آبخیز سیا-ای حائریه برتری مدل منطقهارتباط نمایند

 های موجود انطباق فضایی باالیی دارد.با نقشه پراکنش زمین لغزه

نیر و سراب  ن شهردر منطقه صائین بی ( با استفاده از مشاهدات میدانی و آزمایشگاهی7836مددی )

پذیر و نسبتا ضخیم در سطح ین نتیجه رسیده است که خاک نفوذابه  شرقییجاندر استان آذربا

زمین،تکتونیزه بودن منطقه،عدم توجه به مسائل مرفودینامیک و سرانجام سنگینی ناشی از عبور ومرور 

 .وسایل نقلیه موجب کاهش مقاومت دامنه شده زمینه را برای وقوع زمین لغزه مهیا ساخته است

ها، تحلیل سلسله مراتبی و چهار روش تراکم سطح، وزن متغییر ریقاز ط(7836)ومیرنظری جباری

واقع در شمال شرقی  حوضه آبریز پشت تنگ بندی خطر زمین لغزش را برایپهنهارزش اطالعاتی، نقشه 

ترین شیوه عنوان مناسبه روش تراکم سطح ب و نتیجه گرفتند کهذهاب در استان کرمانشاهشهرستان سرپل

-بارش، پوشش،شیب عامل لیتولوژی،نتایج نشان داد که همچنین و  باشدزمین لغزه میبینی برای پیش

 باشند.عوامل موثر در وقوع زمین لغزه میارتفاع به عنوان  اراضی،گیاهی، کاربری

حلیل سلسله بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تبا موضوع پهنه (7836)شادفرو همکاران 

عواملی مانند: اند که انجام داده و به این نتیجه رسیدهز چالکرود تنکابن(را مراتبی )در حوضه آبخی

هاو زئومورفولوژی و زمین شناسی برای وقوع زمین لغزش موثر است ودر شرایط ناهمواری ،تکتونیک

 8گیرندهای با خطر باال قرار میها در پهنهدرصد از زمین لغزش 39راتبی حدود مدل تحلیل سلسله م

بر  حاصل از این بررسی نشانگر این است که روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل استوار بودن نتایج

مبنای زوجی موجب سهولت و دقت در انجام محاسبات الزم و ارایه نتایج به دلیل دخالت دادن تعداد 

  بندی خطر زمین لغزش است.های پهنهاز عوامل در مقایسه با سایر روش زیادی

تغییر کاربری اراضی و ها در ارتباط با مطالعه وقوع زمین لغزش به (7836)مکاران و هکالرستاقی

ز که تغییر کاربری اراضی ا نتایج نشان ، ند وپرداختساری  .ه موردی حوضه آبخیز تجنعسازی مطالجاده

نوع سنگ در وقوع  ،زمین شناسی ،هاو احداث جادهدار های شیبجنگل به باغ و زراعت روی دامنه

نتایج حاصل از این بررسی نشانگر این است که روش  .ساری نقش دارند –زمین لغزش در منطقه تجن 

بر مبنای زوجی موجب سهولت و دقت در انجام محاسبات  تحلیل سلسله مراتبی به دلیل استوار بودن

بندی ای پهنههاز عوامل در مقایسه با سایر روش الزم و ارایه نتایج به دلیل دخالت دادن تعداد زیادی

  .خطر زمین لغزش است
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استفاده  بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز جلیسان بابا موضوع پهنه (7836)یمانی درو شادفر 

و  ژئومرفولوژی ،اسیزمین شن دهد که عواملنشان میروش تحلیل سلسله مراتبی  وLNRF از مدل

کارایی  ،LNRFدهد که مدلمینتایج نشان و  باشندین عوامل در لغزش حوزه جلیسان میاقلیمی مهمتر

-نیمه مرطوب نشان می تا ی مرطوبها و پهنه بندی زمین لغزش در نواحبرای بررسی دادهبسیار خوبی 

 دهد. 

-عیین نقاط زمینها و علل وقوع آن وتورفولوژی زمین لغزهبا بررسی ژئوم (7836ثروتی و هاشمی )

زمین لغزش در  88اند و پرداخته هاوگیری از وقوع زمین لغزشبرای جل کارهای مناسبلغزه و ارایه راه

 ،پوشش گیاهی،که پارامترهای مربوط به زمین شناسیکردند. نتایج تحقیق نشان داد  شناسایی را حوضه

 ژئومورفولوژی و فعالیت انسانی در وقوع زمین لغزش موثر بوده است. ،هیدرولوژی ،اقلیم ،خاک

-در دامنه هاطر وقوع زمین لغزهخ،گان( با استفاده از روش آنباال7836)بهنیافر و منصوری دانشور 

متغییر ارزیابی  6از طریق آنرا که در شمال غرب شهرستان مشهد پرداختند ،های شمال غربی زون بینالود

-ل تراکم زیاد ارتفاعات،افزایش شیبهای جنوبی دهستان به دلی.نتایج آشکار نمود که بخشاندقرار داده

-قش عوامل آنتروپوژنیک،دارای پهنهای و به ویژه نی دامنه، وجود سازندهای سطحی سست و واریزهها

های سست اند.تشدید کاربری زمین در سازندها بودهها از لحاظ درجه وقوع زمین لغزشهای زمین لغزه

ها از جمله منههای آبرفتی و داودخانه به تراسفیلت مشهد،عمدتا به صورت باغات سنتی و پمپاژ آب ر

 .باشندها در منطقه مورد مطالعه میوقوع زمین لغزه مهم ترین علل تشدید کننده

 ،سنگ شناسی وبررسی عواملی مانند: AHPبا استفاده از روش  (7833)پور و همکاران عظیم

-ردر حوضه آبریز اه هاجادهفاصله از کاربری ونوع ارتفاع، رودخانه،  ،بارش ،جهت شیب، گسل ،شیب

این نتایج بدست آمد که عامل زمین شناسی با بیشترین وزن و پرداخته و  شرقیچای در آذرباییجان

 .کمترین وزن را دروقوع زمین لغزه داشتند (کاربری زمین و جاده)عوامل انسانی

رود گیالن به روش  لغزش در حوضه شلمانبندی زمینبا موضوع پهنه (78587متولی صدرالدین

دست زد.نتایج  بندی خطر آنوامل موجود در حوضه و پهنهبه شناسایی ع، (AHPاتبی )تحلیل سسله مر

که روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل استوار بودن بر مبنای صل از این بررسی نشانگر این است حا

محاسبات الزم و ارائه نتایج به دلیل دخالت دادن تعداد  مقایسه زوجی موجب سهولت و دقت در انجام

دی بن-طر زمین لغزش است. صحت نقشه پهنهبندی خهای پهنهبا سایر روش عوامل در مقایسه دی اززیا

ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج نشان داد که در مدل تحلیل سلسله شده با نقشه پراکنش زمین لغزش

 گیرند.های با خطر باال قرار میدرصد زمین لغزش در پهنه05.00دود مراتبی ح

های میدانی انجام داده اساس پژوهش بر در منطقه جیرفت و ای کهعه(در مطال7857نژاد )عباس

ن به این نتیجه رسید که در پایاپرداخته و  های هوایی و نقشه برداری از محلاست و نیز استفاده از عکس
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غزه احتماال های فعال متعدد و کم شیب بودن توده لغزنده حاکی از این است که این زمین لوجود گسل

 .در اثر زمین لرزه رخ داده است

و نرم افزارهای  AHPزمین لغزش با استفاده از مدل  خطر بندی(به پهنه7850طوالبی و همکاران)

EC  وGIS از 80در حوضه آبخیز نوژیان در در شهرستان لرستان پرداختند و دریافتند که حدود %

% 08%با پهنه با خطر متوسط و 00 ،پهنه خطر باال%در 00،ا خطر بسیار باالت حوضه در پهنه بحمسا

 .حوضه در پهنه کم خطر وجود دارد

غزش لای بنا بر عاملی خاص سبب بروز دهد هرمنطقههای صورت گرفته نشان میدر کل پژوهش

ای دیگر ای بارندگی و بافت خاک بوده و در منطقهدر منطقه شده است به طوری که در شمال کشور

ای خفیف همراه با دوری و نزدیکی به گسل بوده و گاه نیز عامل هیدررولوژیکی موثر واقع هبروز زلزله

های زیادی توان اینگونه نتیجه گرفت که در شکل گیری زمین لغزش عاملگردیده است.در مجموع می

باشد و زمین لغزش قابل ای علت زمین لغزشش با منطقه دیگر متفاوت میدخیل هستند ولی هر منطقه

 باشد.به دیگر نقاط نمی تعمیم دادن

 محدودیت پژوهش -1-8

 بوده عبارتند از:ای که در سر راه این پژوهش دیدهبا توجه به زمان کم و مشکالت ع

آوری اطالعات ژئومورفولوژیکی از سطح حوضه نیاز به وقت زیادی داشته و اطالعات الف(جمع

 قات انجام شده در این حوضه بسیار کم بوده است.ژئومورفولوژیکی منطقه بسیار محدود بوده و تحقی

 ب(به دلیل کوهستانی بودن منطقه انجام برخی از کارهای میدانی با مشکل زیاد همراه بوده است.

ج(عدم استقرار ایستگاه هواشناسی در منطقه کوهستانی،آمار دقیقی از بارش و رطوبت و شرایط 

 یخبندان و...وجود نداشته است.

های که در زمانو حتی فرمانداری برخی از ادارات دولتی مثل آبخیزداری و بنیاد مسکن د(متاسفانه 

مختلف از وقوع برخی از حوادث مثل لغزش و سیل و... عکسبرداری هایی انجام داده و یا تحقیقاتی را 

 .را در اختیار اینجانب قرار ندادند در کارگروه عمران تشکیل داده اند،نتایج آن
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 تحقیق روش-1-9

زمین  5در کل  .های منطقه شناسایی شدو انجام عملیات میدانی زمین لغزشدر ابتدا با بررسی 

 .ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندده گردید که تمامی این زمین لغزشلغزش در سطح حوضه مشاه

جهت  ،ل شیب، ارتفاعهای مورد نیاز از قبیتوپوگرافی منطقه کلیه نقشه 98888/7 ابتدا با تهیه یک نقشه

سی شنازمین 788888/7ا استفاده از نقشه بدست آمد. سپس بهیدروگرافی، ژئومورفولوژی منطقه شیب، 

تهیه  زخاک، تغییر کاربری و نیهای رداخته شد. استفاده از نقشهشناسی منطقه پبه بررسی اوضاع زمین

همچنین جهت شناسایی  .ن نمودار اقدام شداقلیم منطقه و کشیدبرای شناسایی  های هواشناسی منطقهداده

مرحله مشاهدات میدانی صورت گرفت،که این مشاهدات به صورت عکس  ها در چندینزمین لغزش

و سپس به بررسی عامل موثر  داد آنباشد که در درجه اول به شکل گیری پدیده و زمان رخموجود می

 در بروز حادثه معطوف گشته است.

 تند از:مواد این تحقیق عبار

 چاپ سازمان جغرافیایی.7:98888های توپوگرافی تنکابن و رامسربا مقیاس نقشه-7

 حوضه دوهزار و سه هزار.7:98888 های زمین شناسی،خاک شناسی و کاربری اراضینقشه-0

 0870مربوط به سال،تصاویر ماهوارهای از منطقه-8

 مراحل تحقیق -1-11

 :بدست آوردن سطوح ارتفاعی 

و با کمک ستفاده از نقشه توپوگرافی منطقه حوضه ابتدا با ا یارتفاعسطوح آوردن  برای بدست

متر تقسیم بندی  0888ی متر ال 088مختصات حوضه بدست آمد سپس ارتفاعات را از  GISسیستم 

 ها در چه ارتفاعی رخ داده اند.شد که بدانیم بیشترین زمین لغزش این کار به خاطر این انجام .نمودیم

جهات شیب در  GISبرای بدست آوردن شیب حوضه به وسیله سیستم :دوهزارحوضه شیب 

 این کار برای نشان دادن جهت های مستعد زمین لغزش انجام گرفت..دست آمدچهار قسمت اصلی ب

)از ساله 76برای بدست آوردن اقلیم حوضه ابتدا با استخراج آمار هواشناسی :اقلیم حوضه دوهزار

های یخبندان کشیده زاراکسل نمودار بارش و دما و روزو با کمک نرم اف (0877تا سال7556سال

به علت نبود . منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از روش دمارتن و آمبرژه اقلیم شد

به حوضه مورد اینکه نزدیکترین ایستگاه ایستگاه سینوپتیک رامسر به دلیل ایستگاه سینوپتیک در منطقه، 

 بوده مورد پژوهش قرار گرفت.طالعه م
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با استفاده از موجود و استخراج نقشه خاک منطقه با توجه به دو نوع خاک :خاک حوضه دوهزار

خاک حوضه از روی  .مشخص شد چه خاکی در افزایش زمین لغزش تاثیر گذار است GISنرم افزار

 : غرب استان مازندران استخراج شده است.798888نقشه

با توجه به نقشه تغییر کداربری در حوضده و بازدیدد میددانی نقدش      :حوضه دوهزار پوشش گیاهی 

های سطحی در افزایش و یدا کداهش   های عمیق و نیز درختان با ریشههگیاهان و درختان آبدوست با ریش

و  ،پوشدش مرتعدی   ،همچنین نقاط حوضه از لحاظ پوشدش گیداهی درختدی   .زمین لغزش مشخص گردید

؛در تهیه این علل این مورد از نقشه تغییر کاربری اراضدی  مورد بررسی قرار گرفت عاری از پوشش گیاهی

 استفاده شده است.7:98888با مقیاس

اسدتان   اداره مندابع طبیعدی   زمدین شناسدی   7:98888با استفاده از نقشده :شناسی حوضه دوهزارزمین

وجدود در منطقده نیدز    هدای م مشخص گردید که در ایدن راسدتا گسدل    نوع زمین شناسی منطقه مازندران

   .مورد بررسی قرار گرفتندان در کاهش یا افزایش زمین لغزش شناسایی شدند که نقش هر یک از آن

نقشده ژئومورفولدوژی حوضده نیدز     هدا  بدا اسدتفاده از تمدامی داده   :حوضه دوهززار  رفولوژی ژئومو

ت بررسدی ایدن   در نهاید  .های موجود در سطح حوضده اسدت  راج گردید که نماینگر تمامی حرکتاستخ

 های منطقه دوهزار تنکابن شناسایی گردند.که عوامل موثر در بروز زمین لغزشباعث شد  عوامل
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