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 خالصھ
ھای گذشتھ مشکالت زیادی را برای ناپایداری دامنھ در محلھ طالقانی در سال
ھا در یدھای مکرر و کنترل جابجائیاھالی و مسئولین بھ بار آورده است. بازد

دھد کھ انجام ساخت و ساز در دامنھ ھرسال باعث ھای گذشتھ نشان میطول سال
ھای منطقھ و وقوع افزایش ناپایداری در دامنھ شده است. وجود رس در ترکیب خاک

ھای زیرسطحی شده و میزان ناپایداری را ھای فصلی باعث اشباع شدن الیھبارندگی
ھای سطحی و و شیمیائی خاکی ھای فیزیکداده است. نتایج مطالعھ ویژگی افزایش

دھدکھ عامل زیر سطحی منطقھ و برآورد ضریب اطمینان در شرایط مختلف نشان می
ھای زیرسطحی است کھ با انجام زھکشی و اصلی ناپایداری دامنھ، باال آمدن آب

 .توان بر پایداری آن افزودکاھش میزان بارگذاری می
 

 ناپایداری، دامنھ، ضریب اطمینان، رس و محلھ طالقانی: کلمات کلیدي
 

  مقدمھ  .1

 
ھا یکی از مھمترین خطرات طبیعی ھستند کھ خسارت ساالنھ آنھا در دنیا زمین لغزش

رسد، ھمچنین بھ چند صد نفر صدمات جانی وارد بھ بیش از چند میلیارد دالر می
لغزش و  رویدادھاي زمیننطقھ و شھر گرمی وقوع بھ دلیل شرایط خاص م.[ 1]دسازنمی

دور از انتظار نیست. بخصوص در مواقعي كھ بواسطھ  اي ھر سالھ ھاي دامنھحركت
گیرند، ھاي این منطقھ مورد دستكاري قرار مياي دامنھھاي عمراني و سازهعملیات

ر تشدید ھاي نسبتا� ناپایدااي و یا فعال شدن دامنھاحتمال وقوع حركات دامنھ
شود. لذا بھ دلیل لغزش خیز بودن منطقھ کوھستانی گرمی، ھر گونھ دستکاری در می

شرایط طبیعی باید با مطالعھ و آگاھی از علل و عوامل ناپایداری صورت گیرد؛ 
ھاي عالوه بر وارد آوردن خسارت ھاي این شھردامنھدر چرا کھ وقوع ناپایداری 

نگراني مردم و مسئولین از امكان بروز حوادث  مالي فراوان، مشكالت دیگري نظیر
 مساحت با مناطق( کوچک یھامحدودهدر  مشابھ در نقاط دیگر را بوجود آورده است،

 نیزم بھ تیحساس یابیارز یھاروش ریسا کمک بھ تواندینم ھادامنھ یداریپا) کم
 یداریاپ توانیم  قطعی  روش با تنھا و شود نییتع مناسب و یکاف دقت با لغزش

مطالعات انجام گرفتھ در مورد زمین  .دکر محاسبھ قیدق طور بھ را ھادامنھ
ھای منطقھ گرمی بصورت پراکنده بوده و اکثرا� دارای ماھیت کیفی ھستند.  لغزش

شاید مھمترین مطالعھ در منطقھ گرمی بھ بررسی پایداری دامنھ طالقانی ازجملھ 
) براساس روش وزن دھی طبق نظر 1390ی معاضد (. دمحم[2 ]دامنھ طالقانی مربوط باشد 

کارشناسی بخشی از منطقھ گرمی را از نظر حساسیت بھ لغزش پھنھ بندی نموده 
در  .ھای محلھ طالقانی شھر گرمی را بررسی نموده است. پایداری شیروانی[ 3]است

این مطالعھ بھ منظور ارزیابی خطر زمین لغزش پایداری دامنھ بطور دقیق و 
دی تحلیل شده است. در این پژوھش ضمن بررسی وضعیت ناپایداری در شرایط شھو

امروز منطقھ، روند تحوالت آن از گذشتھ تا حال نیز مورد توجھ قرار گرفتھ است. 
ھا و اقدامات بعدی را ریزیشاید با تاکید بر نتایج بھ دست آمده بتوان برنامھ
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باشد نھ اینکھ ناپداری را  بھ نحوی طراحی کرد کھ در پایداری دامنھ موثر
  افزایش دھد.  

 

 مواد وروش ھا  .2

 
نفر می 104064کیلومتری شھر اردبیل قرار دارد جمعیت شھرستان 122شھر گرمی در 

) محدوده محلھ طالقانی در حوزه شھری گرمی واقع است، میانگین 1باشد(شکل
كزیمم بارندگي در میلی متر محاسبھ گردیده است ما500تا400بارندگي ساالنھ منطقھ 

 10فصل بھار و اواخر زمستان اتفاق افتاده می افتد، دماي متوسط در مدت سال 
درجھ سانتی گراد و اختالف بیشینھ و کمینھ درجھ حرارت روزانھ در طول سال 15الی

 درجھ سانتی گراد است.15تا5/12بین 
 

 

موقعیت شماتیکی شھرستان گرمی در استان اردبیل - 1شکل  

 

 لعھ طی مراحل زیر انجام گرفت:این مطا
  
 مطالعھ صحرائی منطقھ براساس عکس ھای ھوائی منطقھ -
بررسی علل وقوع زمین لغزش با توجھ بھ اطالعات  شناسنامھ ای جمع آوری شده  -

 از دامنھ
 حفر گمانھ و برداشت نمونھ ھای خاک -
 تحلیل پایداری دامنھ با توجھ بھ شرایط موجود دامنھ -
 ج و ارائھ راھکارھای عملی جھت تثبیت و کنترل دامنھتجزیھ و تحلیل نتای -
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استفاده شد. بھ کمک   Slideافزار برای تحلیل پایداری شیب ساختگاه از نرم
ھای مختلف خاک ساختگاه از نظر اشباع یا حالت طبیعی مورد افزار حالت این نرم

ید. در تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل در قالب اعداد فاکتور ایمنی ارائھ گرد
مرحلھ بعد، شرایط ساختگاه در حالت باربرداری از توده شیب و قضاوت آن با کمک 
اعداد فاکتور ایمنی بررسی و در نھایت راھکارھای عملی جھت پایدار سازی دامنھ 

 در بھترین شرایط پیشنھاد شد. 

 نتایج  .3
  
 زمین شناسی و چینھ شناسی منطقھ  -3-1

در محدوده کوھستانی با عوارض شدید توپوگرافی و  منطقھ گرمی  بھ دلیل واقع شدن
سوی شمال ھ ھای زیادی ھمراه است. ولی در خارج از شھر گرمی و  بپستی و بلندی

ھا کاستھ شده و بھ سمت دشت مغان مورفولوژی تپھ ماھوری استان از شدت ناھمواری
در منطقھ،   ھای تکتونیکی خاصھای پرشیب، وجود ویژگیشود.  وجود دامنھظاھر می

، ھیدرولوژیکی و ھای چین خورده و ھمچنین شرایط اقلیمیترکیب سنگ شناسی الیھ
ھای متعدد را فراھم ھای این شھر امکان وقوع زمین لغزشھیدروژئولوژیکی دامنھ

آورده است. این امر با توجھ بھ کوھستانی بودن منطقھ و ھمچنین با توجھ بھ 
شود. ھمچنین وقوع طقھ در مواقع بارش تشدید نیز مینزوالت جوی قابل مالحظھ در من

 ھای متعدد در زمان وقوع زلزلھ نیز قابل پیش بینی است.لغزش
د کھ دارای ندھ ھای رسوبی بیشترین برونزدھای منطقھ را تشکیل می نھشتھ
جنوب شرقی  -با راستای تقریبا� شمال غربیناودیسی و تاقدیسی خورده  ساختار چین

ھای رسوبی بھ سن ائوسن شروع  ھای محدوده گرمی با سنگ ترین سنگ سنمد. نباش می
 میوسن پوشیده شده است. -ھای رسوبی جوانتر بھ سن الیگوسن  شود کھ توسط چینھ می

ائوسن با یک سری رسوبات نرم آواری شامل شیل و ماسھ سازندھای مربوط بھ زمان 
سیلتی و ماسھ سنگی تبدیل ھای  بھ شیل بھ تدریج شود و بھ  سنگ توفی آغاز می

دار بھ رنگ تیره  بازالتی پیروکسن -یک گدزه آندزیبوسیلھ شود، سپس روی آن  می
ھای  سیلتو  تناوبی از ماسھ سنگ، رس در نھایتشود و  می پوشیدهمایل بھ سبز 

میوسن بیشتر از رسوبات  -ھای زمان الیگوسنبرونزد سنگشود. تشكیل ميدار  گچ
در میوسن را  -است. رسوبات دوره الیگو شدهگچ تشکیل  ھای نازکالیھدارای آواری 

این میوسن  -ھای الیگوسنسنگاند. نامگذاری کردهزیوه  این منطقھ بنام سازند
ھا نیز بر روی گسترش داشتھ و محل احداث ابنیھگرمی  شھر در تمام محدودهسازند 

 - ھای الیگوسنسنگ ). 2شکلقرار گرفتھ است ( OMZlھای با ترکیب رسی این  واحدسنگ
گسترش داشتھ و محلھ طالقانی و گرمی  شھر در تمام محدودهاین سازند میوسن 
ھای شمالی و شمال غربی آن بر روی واحدھای رس دار این سازند واقع شده و دامنھ

ھای نازک گچ ھای خرد شده ھمراه با الیھھا بھ تناوب ماسھ سنگ و شیلبرخی قسمت
 . [ 4]شودتبدیل می

 

  
 ھای احداث شده قبلی و در محل احداث ساختمان جدیدھای رسی در پی ساختمانسنگ - 2شکل
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ھای رسی ھای مھم و اصلی در وقوع لغزش وجود ترکیبدر این منطقھ یکی از علل
- باشد کھ بارگذاریھای جوی و دفع فاضالب منازل) میفوق و نفوذ آب (حاصل از ریزش

از ساخت و سازھا ناپایداری دامنھ محلھ طالقانی را تشدید ھا و دستکارھای حاصل 
 اند.نموده

 
 وضعیت موجود لغزش در بخش شمالی و شمال غربی محلھ طالقانی -3-2
ھای زیادی را ای در محلھ طالقانی در طول سالیان گذشتھ خسارتوقوع حرکات دامنھ 

- موده است، این خسارتھای گزافی را بر دولت تحمیل نبر مردم وارد کرده و ھزینھ
ھای موجود عینیت پیدا کرده ھا و سایر سازهھا بیشتر با تخریب منازل و ابنیھ

ھای مختلف در بخش ھای جزئی در برخی از دیوارھای ابنیھ). ایجاد ترک3است ( شکل 
کناری محلھ طالقانی نشان دھنده نشست زمین رسی و احتماال� جایجائی خزشی در پنجھ 

 د. باشتوده می

 

 
  ھا در محلھ طالقانیترک - 3شکل

 
ھای کششی قبلی کھ دھد کھ در ترکھا نشان میبررسی مقدماتی در راس دامنھ

موازی با شیب و در جھت عمود بر آن تشکیل شده بودند جابجائی و تغییرات جدیدی 
 ).4شود (شکل مشاھده نمی

 

 
ھای گذشتھ کھ جابجائی جدیدی در آن ترک کششی جانبی (موازی شیب) ایجاد شده در سال - 4شکل

 مشاھده نمی شود
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 تحلیل پایداری دامنھ  -3-3
ھای عمومی دامنھ را داشت بھ منظور تحلیل پایداری دامنھ مقطع مناسب کھ ویژگی

 193جنوب شرقی و بھ طول  -محلھ طالقانی انتخاب شد. جھت این مقطع شمال غربی
گذرد. اختالف ارتفاع  می TP3و  TP2, TP1 ھای متر است. پروفیل این مقطع از گمانھ

باشد. جنس  متر می 5گمانھ در این مقطع  (TP1)ترین  و پایین (TP3)بین باالترین 
بخش جنوب شرقی پروفیل باشد.  می SMغالب خاک در این مقطع درشت دانھ و از نوع 

و  SM, GP- GMھا نسبت بھ بخش شمال غربی بیشتر و شامل خاک کشاورزی  تناوب الیھ
SW/GW 1باشد (جدول  در بخش شمال غربی  و الیھ سنگی میباشد.  و سنگ بستر می  

 . )2و

 
  ھای ساختگاه مورد مطالعھ نتایج آزمایش تراکم بر روی نمونھ -  1 جدول

  چاھک
عمق 
  (متر)

  نوع خاک
رطوبت 
  )٪بھینھ (

خشک  وزن مخصوص
 gr/cm3حداکثر 

وزن مخصوص مرطوب 
gr/cm3 

TP1 5/7  SM/SW-SM 5/18٪  64/1  94/1  

TP2 1  SM  24  9/1  35/2  

TP3  6  SM 26  89/1  38/2  

 
 نتایج آزمایش برش مستقیم - 2جدول

  شماره چاھک
عمق نمونھ 

  (متر)
 (C)ضریب چسبندگی حداکثر 

زاویھ اصطکاک داخلی حداکثر 

() (درجھ) 

TP1 7  43/0  12  

TP2 6  24/0  10  

TP3 5/6  42/0  10  

 
دھد کھ دامنھ در شرایط اشباع کھ مربوط بھ نان نشان مینتایج محاسبات ضریب اطمی

شود  ھمانطور کھ مالحظھ می ) .3جدولرسد (فصول پرباران است بھ حالت ناپایداری می
است. اما زمانی کھ بھ  15/1 در حالت طبیعی فاکتور ایمنی این مقطع برابر با

اصالح ھندسی فاکتور  یابد. پس از تقلیل می 99/0رسد مقدار آن بھ  حالت اشباع می
و در صورت اصالح ھندسی و شرایط طبیعی فاکتور  12/1ایمنی در حالت اشباع بھ 

ھنگامی کھ زھکشی بھ طور کامل انجام شود ضریب  .دیاب میافزایش  31/1 بھ ایمنی
یابد. لذا اصالح ھندسی بھ ھمراه زھکشی موجب افزایش  افزایش می 55/1اطمینان بھ 

 ود.ش مقطع می یپایدار

 
  نتایج ضرایب اطمینان برای حاالت مختلف- 3جدول

  حالت اشباع  شرایط طبیعی
حالت اشباع و 
  اصالح ھندسی

حالت طبیعی و 
  اصالح ھندسی

حالت زھکشی و 
  اصالح ھندسی

15/1  99/0  12/1  31/1  55/1  

 
 .بحث 4

نشان  گرمیھاي اكتشافي در محدودة لغزش  ھاي زمین شناسي مھندسي و گمانھبررسي
باشد و تا عمق  ھاي زیرزمیني منطقھ از نوع آب زیرزمیني كم عمق مي دھند كھ آب مي

باشد، تشكیل شده  كھ بھ عنوان سطح زمین لغزش مطرح مي همتري و در داخل تود 6
- ھاي كم عمق و یا پاشنھ زمین لغزشاست. این نوع آب زیرزمیني معموال� زمین لغزش

دھند. در محدودة طرح بدلیل وجود یك الیھ  ھاي بزرگ مقیاس را تحت تاثیر قرار مي
، آب زیرزمیني در این الیھ جریان یافتھ و باعث ای و سیلتی درشت دانھ ماسھ

گردد. آنالیز پایداري در حضور آب زیرزمیني نشانگر تأثیر آب  ناپایداري توده مي
بر ناپایداري و كاھش ضریب اطمینان دامنھ بوده و زھكشي این آبھا پایداري 

وجود رس در خاک ھای تشکیل دھنده  دھد. منھ را بھ میزان قابل توجھي افزایش ميدا
در این .[ 5]آورد دامنھ شرایط بالقوه مناسبی را جھت ناپایداری دامنھ بوجود می

ھای مسکونی در دامنھ و افزایش حالت با افزایش بار گذاری از طریق احداث سازه
رسد کھ فصلی ضریب اطمینان بھ زیر یک می ھایسطح ایستابی در اثر وقوع بارندگی

 [ 7]و[ 6]دار  مربوط باشد ھای رسترین علت با اشباع شدن الیھشاید عمده

  
 . نتیجھ گیری 5



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدبدانشگاه محقق ار یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

با توجھ بھ مشاھدات صحرائی و اثراتی کھ بر روی ساختمان ھای متعدد واقع در  -1
این محدوده کھ در  بخش شمال باختری شھر گرمی یافت شده است، وقوع رانش بطئی در
 ایام بارندگی آھنگ شدیدتری بھ خود می گیرد مسجل شده است.  

دھد کھ اکثر مصالح تشکیل دھندة زمین  ھای میدانی و آزمایشگاھی نشان میبررسی -2
 باشد.  لغزش از نوع درشت دانھ می

 ت.دھد کھ در شرایط غیر اشباع منطقھ مورد مطالعھ پایدار اس ھا نشان می تحلیل -3
دھد کھ در نتیجھ باال آمدگی آب و اشباع مصالح فاکتور ایمنی  ھا نشان می تحلیل -4

 شود. کمتر از یک می
ھای جھت تخلیھ آب زیرسطحی در ساختگاه مورد مطالعھ اجرای زھکشاحداث پلھ و  -5

 زیرسطحی الزامی است. 
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