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 خالصه

له خسارات جانی و مالی زیادی در پی پدیده زمین لغزش یکی از عمده ترین بالیای طبیعی است که همه سا

داشته و هزینه های فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده بر بودجه کشور تحمیل می کند. هدف نهایی از 

بررسی و مطالعه زمین لغزش ها را می توان یافتن راه های کاهش خسارت های ناشی از آنها ذکر کرد همین 

در زمین لغزش تاکید می کند. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر زمین لغزش  امر لزوم استفاده از پهنه بندی را

، در بخشی از منطقه نقل می باشد. بدین منظور GISبا استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط 

عوامل موثر پس از بررسی های میدانی و تهیه الیه های اطالعاتی از طریق نقشه ها و منابع موجود عوامل موثر 

در رخداد زمین لغزش در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های انجام شده، شناسایی شدند 

و نهایتا الیه های اطالعاتی شامل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از 

مرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسله  آبراهه در محیط سیستم های اطالعات جغرافیایی تهیه شد و در

عوامل مورد بررسی به روش زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها  AHPمراتبی 

 است. نتایج نشان داد که فاکتورهای  به ترتیب موثرترین عوامل در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند. 
 

 ، منطقه نقل AHP ،GISزمین لغزش،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه و هدف
لغزش عبارتست از جابجايي به سمت پايين توده اي از مواد بر  زمين، (IAEG)بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي

قرارگرفتن ، نيروي جاذبه و دليل حركت، عامل حركت توده مواد. به قرار جدول زير است، روي يك شيب كه نوع مواد درگير

 ( )به هر دليل در يك حالت ناپايدار است. بنابراين مي توان گفت زماني زمين مستعد حركت مي شود كه نوعي ناپايداريمواد 

 .شيب به وجود آيد در يك

 شرايط عمده، اقليمي و شناسي زمين متنوع شرايط، زياد خيزي لرزه و ساختي زمين فعاليت كوهستاني عمدتاً توپوگرافي با ايران

 خسارت موجب كشور هاي استان اكثر در ساله همه پديده اين .داراست 1 ها لغزش زمين از وسيعي طيف ايجاد ايبر را طبيعي

 تأسيسات، معدني تأسيسات، آبرساني و آبياري هاي كانال، ارتباطات و نيرو انتقال خطوط، آهن خطوط، ها راه به اقتصادي هاي

 هاي درياچه و سدها، صنعتي مراكز و ها كارخانه، شهرها داخل حياتي هاي شريان شبكه، گاز و نفت پااليش، استخراج

 مي قرار تهديد مورد را آنها يا گشته روستاها و مسكوني مناطق و مزارع، طبيعي منابع و مراتع و ها جنگل، طبيعي و مصنوعي

 در ها جاده و زراعي زمينهاي به جنگلي اراضي و مراتع تبديل دليل به كشور مناطق از بسياري در لغزش زمين وقوع .دهد

 مناطق اين از جستن دوري لغزشها زمين وقوع از ناشي خسارات كاهش براي مهم راهكارهاي از ويكي است. افزايش حال

  .است

لذا با شناسايي مناطق حساس ، از آنجا كه پيش بيني زمان رخداد زمين لغزش از توان علم و دانش فعلي بشر خارج مي باشد

لغزش و رتبه بندي كردن آن مي توان تا حدودي از خطر ناشي از بروز زمين لغزش جلوگيري نمود )امامي و به زمين 

، شناسايي عوامل موثر بر زمين لغزش و پهنه بندي خطر آن جهت مشخص نمودن مناطق مستعد و پر خطر ( 1382، همكاران

  ,Anbalagan )1991(اقدامات مورد نياز استابزار اساسي بررسي و كمك به برنامه ريزان جهت برنامه ريزي و 

فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از روش هاي تصميم گيري چند معياري است كه بر مبناي يك هدف معين و با استفاده از  

معيارهاي مختلف و وزن دهي به هر يك از آنها مي توان از ميان گزينه ها، گزينه مرجع و با اولويت را براي هدف خاصي 

 برگزيد. و ساير گزينه ها را نيز رتبه بندي نمود.

كاهش  ،بطور كلي براي جلوگيري از ناپايداري شيبها و يا طرح يك شيب پايدار ميتوان سه روش جابجايي محل طرح

 اقدام اصلي براي اجتناب از خطر .تقويت نيروهاي مقاوم در مقابل جابجائي را در نظر گرفت، (نيروهاي رانشي زمين )محرك

نواحي با قابليت زهكشي ضعيف و يا نقاط فعال از نظر جابجائي و ، لغزش اين است كه در مرحله شناسايي مطالعات طرح

نشست مثل محل لغزشهاي قديمي دقيقًا شناسايي شوند. اين شناخت كمك زيادي در تصميم گيري براي انتخاب محل طرح 

 يا جابجايي آن خواهد نمود. 
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 پیشینیه تحقیق:
 بررسي نقش زمين لغزش در ناپايداري دامنه ها تحقيقات زيادي انجام شده است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد.در 

اقدام به پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز الكتراشان در شهرستان تنكابن استان  ( 1384، )شادفر و همكاران

هكتار آن  75/46هكتار است حدود  525/7مازندران نمودند نتايج تحقيق آنها نشان داد كه در كل مساحت حوزه كه حدود 

حركات توده اي با استفاده از روش تحليل سلسله پهنه بندي خطر  ( 1388، ايالنلو و همكاران) جزء مناطق ناپايدار مي باشد

كاربري ، شيب، رودخانه، مراتبي در حوزه آبخيز كرج را انجام دادند نتايج تحقيق آنها نشان داد كه به ترتيب سنگ شناسي

 مناطق مسكوني مهم ترين عوامل موثر در وقوع زمين لغزش، چشمه ها، گسل، جهت دامنه، ارتفاع، بارش، جاده، اراضي

پهنه بندي خطر زمين لغزش را با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در شهرستان اردل  ( 1388، رنجبر و همكاران) هستند

مرادي و ) سنگ شناسي موثر بر زمين لغزش هستند، را انجام دادند نتايج تحقيق آنها نشان داد كه به ترتيب عامل شيب

زمين لغزش با استفاده با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در بخشي از جاده تحليل و برآورد خطر به  ( 1389، همكاران

فاصله از جاده و شيب به ترتيب بيشترين تاثير را در وقوع ، هزارپرداختند. نتايج نشان داد كه سه عامل واحدهاي زمين شناسي

به ارزيابي خطر زمين  GIS 1با استفاده از فرآيند تصميم گيري چند معياره و ( 1389، زارع و همكاران) زمين لغزش دارند

لغزش در حوزه آبخيز واز پرداختند نتايج تحقيقات آنان نشان داد كه عوامل مورد بررسي ايجاد زمين لغزش در روش سلسله 

ارتفاع و گسل مي ، جهت شيب، بارش، كاربري اراضي، آبراهه، شيب، جاده، مراتبي بر اساس اولويت شامل زمين شناسي

در حوزه  مطالعه اي به منظور پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از فرآيند تصميم گيري چند معياره ( 1390، )قنواتيباشد.

نسبتا بيشتر و در ارتباط  جاجرود انجام داد. نتايج تحقيق وي نشان داد كه معيار زمين شناسي نسبت به كاربري اراضي اهميت

ا ژئومورفولوژي داراي اهميت بيشتر و در ارتباط با هيدرولوژي داراي اهميت خيلي بيشتر مي باشد. كاربري اراضي نسبت به ب

 ژئومورفولوژي داراي اهميت بيشتر و ژئومورفولوژي نسبت به هيدرولوژي داراي اهميت نسبتا بيشتر مي باشد.

حوضه و پهنه بندي خطر آن يكي از ابزارهاي اساسي جهت شناسايي عوامل موثر در وقوع لغزش هاي موجود در يك 

منطقه پادناي سميرم  دستيابي به راهكارهاي كنترل اين پديده و انتخاب مناسب تريت و كاربردي ترين گزينه موثر مي باشد.

ر ايجاد پديده زمين اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل موثر د، از اين رو داراي پتانسيل بااليي از لحاظ وقوع زمين لغزش مي

لغزس و مشخص كردن مناطق داراي پتانسيل جهت پهنه بندي زمين لغزش در حوضه نقل واقع در منطقه پادناي سميرم به 

 شناخت، شد گفته لغزشها زمين اهميت خصوص در كه آنچه به توجه باروش تحليل سلسله مراتبي انجام گرديده است. 

 پايدارسازي و )كنترل، طبيعي بالياي اين با برخورد در را ما تواند مي لغزشها زمين مكانيسم در موثر عوامل و فرايندها

 و ژئوفيزيك مطالعات شامل سطحي زير اكتشافات، مطالعه اين تهيه زمان در اينكه به توجه با دهد. ياري ( اي دامنه حركات

 شده ارائه صحرايي بازديدهاي اساس بر مطالعه اين لذا، نبوده دسترس در قطعي نتايج هنوز و بوده انجام حال در ژئوتكنيك

  .است

 

 

 
                                                

2. Geographic Information System  
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 ها مواد و روش

 برداري  روش مطالعه و روش نمونه
بررسي هاي كتابخانه اي و استفاده از منابع موجود از نقشه هاي مختلف زير  يادداشتهاي صحرايي،  در مطالعه حاضر عالوه بر

 استفاده شد:

نقشه هاي زمين شناسي ، 50000:1و  25000:1نقشه هاي رقومي توپوگرافي منطقه به مقياس ، منطقه لغزشي انجام بازديد از 

برداشت اطالعات حركت زمين در ، 1 :25000پوشش زمين منطقه به مقياس -نقشه هاي كاربري ، 100000:1منطقه به مقياس 

  دو فركانسه انجام شد. GPSتوسط )نقطه لغزشي( ايستگاه  34دوره هاي سه ماه از 

نقشه هاي پايه شامل نقشه هاي شيب )درصد(، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، ارتفاع از سطح دريا، جهت شيب با توجه به 

 3اطالعات موجود استخراج گرديد. الزم به ذكر است كه نقشه هاي ارتفاع و شيب زمين و جهت شيب از مدل رقومي ارتفاع

(DEM)  به اهداف و روش بدست آمدند. اين نقشه ها با توجهAHP  .طبقه بندي شدند 

 

 
 ، آبراهه ها و تركهاي كششيدر ارتباط با گسلها  ايستگاه هاي مورد مطالعه( : موقعيت 1شكل شماره )

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه
 اند. شده واقع پادناعليا دهستان و پادنا بخش در سميرم شهرستان در لغزشي محدوده درجنوب نقل نام با مطالعه مورد حوضه

 مورد محدوده دارد. قرار ( اصفهان )شهر استان مركز با كيلومتر 260 و سميرم شهرستان كيلومتر 120 فاصله در حوضه اين

 لغزش پنجه گستره و گرفته قرار شمالي عرض 30˚54΄11 تا 30˚46΄49 و شرقي طول 51˚42΄12 ات 51˚32΄37 بين مطالعه

 منطقه به دسترسي است. گرديده واقع شمالي عرض 30˚52΄49 تا 30˚52΄27 و شرقي طول 51˚39΄21 ات 51˚38΄55 بين

 آن شرق در متر 2350 لغزشي توده ارتفاع حداكثر .است ريپذ امكان نقل – كيفته-ناح -سميرم آسفالته جاده طريق از نظر مورد

 شهرستان و اصفهان استان در مطالعاتي منطقه موقعيت( 2) شماره شكل در باشد. مي غرب در متر 2205 آن بلندي حداقل و

  است. شده مشخص سميرم

                                                
3.Digital Elevation Model  
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 اصفهان استان در منطقه موقعيت :( 2) شماره شكل

 يك داراي نقل لغزش زمين است. سال طول در فراوان برف بارش و سرد هواي و آب با كوهستاني منطقه يك پادنا منطقه

 زمين در شده جابجا موادانجام شده  و با توجه به بازديد هاي صحرايي بر اساس بررسي ها است. حجمي و اي توده تاحرك

 رقوم در است. متفاوت، مختلف بخشهاي در نيز لغزش زمين عمق است. ( دانه درشت )خاكهاي واريزه نوع از نقل لغزش

 كامال سطح يك لغزش سطح واقع در باشد. لغزش پنجه به نزديك ارتفاعي رقوم از كمتر حركت عمق، تاج به نزديك ارتفاعي

  .( 3 شماره )شكلجهت كلي حركت مصالح نيز در امتداد غرب و به سمت رودخانه است  باشد نمي مسطوي و صاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Google Earth افزار نرم از گرفته بر نقل لغزش زمين محدوده -( 3) شماره شكل

 

رودخانه و حركت زمين لغزش در ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند. هرچه حركت توده نقشه فاصله از آبراهه و گسل: 

لغزشي به سمت رودخانه بيشتر باشد، رودخانه حجم بيشتري از مصالح را مي فرسايد و با خود حمل مي كند. رسوبات حمل 

ي درياچه يك سد باشد، شده توسط رودخانه بايستي در جايي تخليه شده و مجتمع گردد كه اگر اين حوضه رسوبگذار

 خسارات هنگفتي را به بار مي آورد. 
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 آبراهه هانقشه فاصله  از  - ( 5شكل شماره )                              ينقشه فاصله  از گسل تراست - ( 4شكل شماره )

 

 زون در وسيعي نسبتاً گسترش كه هستند سنوزوييك رسوبي هاي رخساره از عمدتاً منطقه در موجود سازندهاي: شناسي چینه

 دارند. برونزد كواترنري هاي نهشته و بختياري و رازك سازندهاي عمدتاً پروژه محل در و دارند مرتفع زاگرس ساختماني

  .است رخداده بختياري ارز هم يا و بختياري سازند در لغزش زمين اصلي توده

 

 (Googleearth از )تصوير لغزش زمين موقعيت و رازك سازند از نمایی -( 6) شماره شكل

 

شناسي  كه يكي از مناطق فعال زمين (High Zagros)محل پروژه در واحد زمين ساختي زاگرس بلند  شناسي عمومي: زمین

 و خيزي لرزه هاي فعاليت با لغزشها زمين اغلب سميرم پادناي منطقه در كلي طور بهقرار گرفته است. شود  ايران محسوب مي

 ارائه شده است. ( 7نقشه زمين شناسي حوزه نقل نيز در شكل شماره ). هستند ارتباط در منطقه اصلي گسلهاي عملكرد
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 نقشه زمين شناسي حوزه نقل -( 7شكل شماره )

 

 اثر در مزبور تركهاي است. دامنه شيب باالي در كششي تركهاي آمدن بوجود ها دامنه در مواد حركت بارز هاي نشانه از يكي

 هاي آبراهه و دامنه شيب جهت بر عمود كششي تركهاي وجود گردد. مي ايجاد شيب دست پايين سمت به مصالح جابجايي

 اليه داخل به برف ذوب از حاصل رواناب و سطحي آبهاي نفوذ باعث هستند دامنه شيب جهت با موازي عمدتا كه سطحي

فرسايش پنجه شيب توسط رودخانه  .( 8شكل شماره  ) نمايند مي تسهيل را لغزشي توده حركت امكان و شده زيرين هاي

يكي ديگر از عوامل تشديد كننده حركت زمين لغزش مي باشد. آب رودخانه در فصول پر آبي رسوبات پاي دامنه را مي 

زشي نقل در شويد و با اين اتفاق از نيروهاي مقاوم در برابر لغزش كاسته مي شود. آثار آبشستگي رسوبات در پاي دامنه لغ

 نشان داده شده است.  ( 9شكل شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زير شويي رسوبات توسط رودخانه در پاي دامنه لغزشي نقل -( 9شكل شماره )  نقل لغزش زمين تاج نزديكي در كششي تركهاي -( 8) شماره شكل
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 طرح محدوده فعلي اراضي كاربري تقسيمات ( 1) شماره جدول در :هکتار به مطالعه مورد منطقه در اراضي کاربري انواع

  .است شده مشخص

 
  حوضه يكاربريها مساحت - ( 1) شماره جدول

 % حوضه كل از مساحت درصد (  هكتار ) مساحت تيپ يا كاربري نام رديف

 5 .11 6 .986  چرا قابل غير و اي صخره اراضي 1

 8 .5 7 .498 كشاورزي اراضي و باغات 1

 26 .0 2 .22 مسكوني مناطق 3

 22 .0 4 .18 مسيل 4

 2 .82 4 .7025 مراتع 5

 100 3 .8551 كل

 

 
 مطالعه مورد محدوده اراضي كاربري - ( 10شكل شماره )

 و حداكثر آن در كه شد تهيه موجود توپوگرافي نقشه از استفاده با لغزش پنجه محدوده ارتفاعي طبقات نقشة :ارتفاع تغییرات

  .( 11 شماره شكل ) است گرديده برآورد متر 2205 و 2350 ترتيب به ارتفاع حداقل
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 لغزش پنجه محدوده ارتفاعي طبقات نقشه - ( 11شكل شماره )

 مقادير، رواناب حجم ميزان در بسزايي تأثير فاكتور اين .باشد مي حوضه مورفومتريك مهم پارامترهاي از يكي شيب :شیب

 نفوذ فرصت و يافته افزايش آمده وجود به رواناب حجم پرشيب نواحي در .دارد لغزش زمين و فرسايش شدت، نفوذپذيري

 به نسبت نواحي اين در خاك جابجايي و فرسايش شدت، شرايط ساير گرفتن نظر در يكسان با نتيجه در، است كمتر آن

 توپوگرافي نقشه از مستخرج منطقه ارتفاعي رقومي مدل از حوضه شيب نقشة تهيه براي .باشد مي بيشتر شيب كم نواحي

شيـب متوسط محدوده  .گرديد استخراج حوضه مساحت به نسبت شيب توزيع جدول، نقشه اين از استفاده با و شد استفاده

 درجه مي باشد. 44. 15پنجه لغزش حدود 

 
 نقشه طبقات شيب محدوده پنجه لغزش - ( 12شكل شماره )

 مقابل در خاك پايداري آن دنبال به و گياهي پوشش ميزان و نوع بر مهمي تأثير مناطق اكثر در شيب جهت :شیب جهت

 افزايش موجب اثر اين. است، آن از ناشي اثرات و خورشيد نور دريافت ميزان در شيب جهت تاثير مهمترين .دارد لغزش

 وضعيت غرب و جنوب به رو جهات در دليل همين به و شود مي خاك رطوبت كاهش نتيجه در و ساالنه تعرق و تبخير

 درنتيجه، برخوردارند كمتري تراكم از اغلب و دارد تفاوت ديگر جهات به نسبت گياهان نوع و تراكم نظر از گياهي پوشش

 به رو جهات در .است برف ذوب شدت در شيب جهت ديگر مهم اثر .است بيشتر جهات اين در خاك جابجايي و فرسايش

 مي زمين روي كمتري مدت برف مناطق اين در .است تر شديد برف ذوب سرعت بيشتر گرماي دليــل به غرب و جنوب

 در ها رودخانــه زمــستاني جريان دليل همين به و گيرد مي انجام بهار اوايل و زمستان طول در تدريج به آن ذوب و ماند
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 برف دوام شــرق و شمال به رو جهــات با هايي حوضه در حاليكه در است تر يكنواخت آن بهاره جريان و بيشتر مناطق اين

  .است زيادتر نيز آن تراكم و عمق و بيشتر زمستان در

 
 لغزش پنجه محدوده شيب جهت نقشه - ( 13شكل شماره )

نقشه هاي تهيه شده طبقه بندي گرديد. سپس وزن دهي به معيارها  با توجه به مطالعات در مرحله بعد : اطالعات پردازش

مختلف انجام گرديد. در فرم هاي مربوط عامل هاي موثر به صورت زوجي و با توجه به مشخصات منطقه، تحليل كارشناسي 

به دست آمد. سپس با استفاده از وزن دهي گرديدو ماتريس مقايسات زوجي  2و دقت در تراكم لغزش ها بر اساس جدول 

محاسبه گرديد با توجه به اينكه  GISدر محيط وزن عوامل به دست آمد. وزن هاي داده شده در مقايسات زوجي  AHPروش 

 (1384حاصل گرديد )قدسي پور،  بدست آمد ، نتيجه قابل قبول  0.1ضريب ناسازگاري كمتر از
 قضاوت كارشناسيمقادير ترجيحات و  - ( 2) جدول شماره

 مقدار عددي ترجيحات

 9 كامال مهم تر يا كامال مطلوب تر

 7 اهميت خيلي قوي

 5 اهميت يا مطلوبيت قوي

 3 كمي مطلوب تر يا كمي مهم تر

 1 اهميت يا مطلوبيت يكسان

 2،4،6،8 اولويت بين فواصل

عناصر هر سطح نسبت به يكديگر به صورت زوجي مقايسه شده و وزن دهي مي  AHP مقايسه زوجي و وزن دهي: در  روش

ثبت مي شود. مقايسه زوجي به صورت ارزش گذاري عنصر سطر  K*Kشوند. مقايسه و وزن دهي به عناصر در يك ماتريس 

استفاده مي شود.  9تا  1نسبت به عنصر ستون صورت مي گيرد و براي ارزش گذاري نيز معموال از يك مقياس فاصله اي از 

هر چه مقدار ارزش داده شده بيشتر باشد نشان دهنده اهميت و ارجحيت بيشتر عنصر سطري نسبت به عنصر ستوني است. 

ارائه شده است . وزن هاي نسبي هر يك از  3ماتريس ارزش گذاري و وزن دهي به معيارهاي هفت گانه در جدول شماره 

ه است كه مجموع اين وزن ها برابر يك مي باشد. بيشترين اهميت و وزن به ترتيب ارائه شد 4معيارها در جدول شماره 

مربوط به معيارهاي فاصله از گسل تراستي، زمين شناسي، ارتفاع از سطح دريا، شيب ، جهت شيب، فاصله از آبراهه و كاربري 

 اراضي مي باشد. 
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 مقادير ترجيحات و قضاوت كارشناسي - ( 3) جدول شماره

 مقايثه زوجي و وزن دهي ماتريس

 

 شيب كاربري اراضي زمين شناسي

فاصله از 

 گسل

فاصله از 

 ارتفاع جهت شيب آبراهه

 5 8 8 0.5 5 5 1 زمين شناسي

 0.8333 0.625 0.7143 0.1111 0.5 1 0.2 كاربري اراضي

 0.7143 0.6667 0.8333 0.1667 1 2 0.2 شيب

 6 8 8 1 6 9 2 فاصله از گسل

 0.5 0.8333 1 0.125 1.2 1.4 0.125 آبراههفاصله از 

 0.5 1 1.2 0.125 1.5 1.6 0.125 جهت شيب

 1 2 2 0.1667 1.4 1.2 0.2 ارتفاع

 

 

 براي تعداد معيارهاي مختلف RIشاخص تصادفي  - ( 4) جدول شماره

 ارتفاع جهت شيب فاصله از آبراهه فاصله از گسل شيب كاربري اراضي زمين شناسي معيار

RI 0.3053 0.0428 0.0557 0.4185 0.0483 0.0544 0.0749 

(Revision of preference values is recommended if CR > 0.1)  0.0273 =نرخ سازگاري [CR] 

نقشه خطر زمين لغزش بدست آمد )شكل شماره  ARC GISدر محيط  AHPدر نهايت با اعمال ضرايب حاصل از تحليل 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يسلسله مراتب ليبه روش تخل بينقشه حاصل از اعمال ضرا  -(14شماره )شكل 
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 و پیشنهادات نتايج
، اند گرچه ديرتر از روشهاي ساختماني مطرح گرديده، استفاده از شيوه هاي بيولوژيكي جهت پايدارسازي شيب هاي ناپايدار

اينكه به تنهايي به عنوان يك روش پايدارسازي بكار برده مي اند. پوشش گياهي ضمن ه اما امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفت

مي توانند جهت طوالني نمودن عمر مفيد ساير سازه هاي فني مطرح گردند. همچنين مي توان پوشش گياهي بومي در ، شوند

، جنبه حفاظتيعمر پروژه را طوالني و حتي دائمي نمود. روشهاي بيومهندسي اگرچه ممكن است از نظر تاثير ، محل طرح

ارزانتر و بادوام تر  اما غالباً، پايدارسازي و منظرسازي نسبت به سازه هاي مكانيكي زمان طوالني تري را بخود اختصاص دهند

 مي باشند و مي توانند بصورت تلفيقي در كنار ساير روشهاي پايدارسازي و يا به صورت مجزا بكار روند. 

پوشاندن محدوده ي زمين لغزش با يك  ( 1ي رزميني در توده ي مستعد لغزش بوسيلهبا جلوگيري از باال رفتن سطح آب زي

زهكشي آب زير زميني و خارج  ( 3سطحي از محدوده ي مستعد لغزش  هدايت و دور كردن آبهاي ( 2غشاء نفوذناپذير 

پايداري آن را افزايش داد. همچنين مي توان ، ساندن آبياري سطحير به حداقل ( 4مستعد لغزش و كردن آن از محدوده ي

 يا سنگي در پنجه يخاكي    و يا اجراي پله هاي ( ساختمان محافظ )مانند يك ديوار مي توان به كمك يك

 . افزايش داد پايداري شيب ها را، زمين لغزش و يا برداشتن توده هاي خاكي و سنگي از باالي شيب

نده يكي از روش هاي جلوگيري از زمين لغزش هايي است كه عامل اصلي بروز لغزش خارج نمودن آب اضافي از توده لغز

در آنها باال بودن سطح ايستايي مي باشد. قنات يكي از سيستم هاي استخراج آب زيرزميني به شمار مي رود از آنجا كه يكي 

از نظر عملكرد به اين روش هاي زهكشي آب هاي زيرزميني حفر تونل هاي جانبي مي باشد و سيستم قنات  از روش

زهكشي نزديكتر است با توجه به دانش و فن شناخته شده و آسان حفر قنات مي توان از اين روش در زهكشي آب زيرزميني 

 هاي لغزنده بهره گرفت.  در توده

 

 تشكر و قدرداني

جناب آقاي  آريا و مدير عامل آن شركتدر پايان بر خود و همكارانم الزم مي دانم كه از شركت مهندسين مشاور افراز نقشه 

به خاطر همكاري صميمانه و در اختيار دادن اطالعات مربوط به نقشه ها و برداشت هاي پروزه زمين لغزش  مهندس گازر

 حوزه نقل سميرم، تشكر و قدرداني نماييم.
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