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 خالصه
تواند سبب وقوع زمين ها میهای رسی در شيروانیهای دارای کانیوجود خاک

-ماسوله در شيروانی -ها در منطقه هشتچينلغزش شود. وقوع بيشتر زمين لغزش
ها های مختلف رسی نشان دهنده نقش این کانیهای دارای سازندهای حاوی کانی

های حاوی های واگرائی و تورمی خاکها است. ویژگیدامنه در کاهش ناپایداری

ها یکی از علل مهم در کاهش ضریب اطمينان شيروانی در منطقه است. بررسی رس

دهد که اکثر آنها ها نشان میشيروانیاین سطحی و زیرسطحی های های خاکویژگی

مصالح خاکی  های واگرا و تورمی را دارند لذا حرکت و جابجائیهای خاکویژگی

های منطقه هشتچين با وجود رطوبت و شيب روانیشيو یا ترکيب خاکی سنگی در 

تواند به دليل وجود کانی های رسی خصوصًا مونتموریلونيت درجه می 5باالی 

ها از جمله تزریق آهک در آنها بر ميزان باشد. با تغيير ترکيب شيميائی رس

 ها افزود. پایداری دامنه
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  مقدمه .1
 

منطقه هشتچين در غرب البرز و در شمال غرب ایران هر سال شاهد وقوع زمين 

نتایج  .های قدیمی استهای جدید و یا فعاليت دوباره برخی از زمين لغزشلغزش

دهد که از می ها نشانهای وارده در اثر وقوع زمين لغزشمطالعه آماری خسارت

نفر در دنيا در نتيجه وقوع این پدیده کشته  523۱5تعداد  ۱332تا  1۳30سال 

اند. مبلغ پولی خسارت در این مدت ميليون نفر خسارت دیده 13شدند و حدود 

. متاسفانه در ایران و منطقه [1]دالر برآورد شده است  ميليارد 5بيش از 

ميزان خسارت وارده از وقوع این  آمار رسمی و دقيقی از ماسوله -هشتچين

-ها نه تنها باعث تخریب ابنيهزمين لغزش آنپدیده ارائه نشده است، اما در 

های زیادی را شوند بلکه خسارتهای ارتباطی، اراضی زراعی و باغی میها، راه

بر پوشش گياهی طبيعی مرتعی و جنگلی وارد آورده و ضمن توليد حجم زیادی از 

کاهند. ارائه هرگونه طرحی در راستای يت منابع آب سطحی نيز میرسوبات از کيف

شناخت دقيق ها، در وحله اول مستلزم  کنترل فعاليت و کاهش خسارت زمين لغزش

ها است. عوامل مختلفی در وقوع زمين در شيروانی جابجائیمکانيسم حرکت و 

ها  ترین لغزشلغزش ها موثراند و بررسی آماری این عوامل نشان می دهد که بيش

هاي ولكانيكي  مارني و و زون هاي دگرسان سنگسنگی با ترکيب در واحدهاي 

که دارای کانی های  اتفاق افتاده اندهای هيدروترمال( )حاصل از محلولائوسن 

اتی نشان می دهد که در بيش از مبررسي های مقد [.۱]رسی قابل توجهی هستند 

کانی رسی وجود ابجائی مشاهده می شود که در آنها جيروانی های شدرصد از  53

های  بدون ها و خاکهاي كه از سنگبا وجود اینكه در بسياري از شيروانی. دارد

، اند شرایط وقوع زمين لغزش از قبيل  شيب تند، رطوبتهای رسی ساخته شدهکانی

هاي عمراني و سایر ، زیرشوئي توسط رودخانه، فعاليتپوشش گياهي نامناسب

ها ها وجود دارد ولي شيروانیمستعد و تشدید کننده وقوع زمين لغزش عوامل

پایدار هستند، در مقابل آن حضور کانی رسی دریک شيروانی با حداقل شرایط 

هاي گسترده و فعالي را سبب گردیده است. از مجموعه مباحث لغزش ،فوق الذكر

خيزي  سی استعداد لغزشهای رگيري كرد كه وجود کانی توان نتيجه مطرح شده فوق مي

توان دليل اصلی این مسئله را به تغييرات دهد. میها را افزایش میشيروانی

های  اع شدن نسب داد،  چرا كه كانيها با افزایش رطوبت و اشب خواص مكانيكي رس
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اي از جمله خاصيت  رسی در طبيعت و در مقابل آب رفتارهاي خاص و پيچيده

( نشان Collapsible( و فروریزنده )Dispersive، واگرایي )(Expansiveانبساط شوندگي )

هاي متورم شونده به سبب جذب آب، ازدیاد حجم یافته و اصطالحًا دهند. رس مي

هاي مهمي را سبب  ها خرابي شوند، فشار ناشي از تورم این خاك منبسط مي

ره شوند، در زم هاي واگرا نيز مانند آنهایي كه متورم مي رس. [3]شوند مي

آفرین قرار گرفته و با جریان آب از درون آنها، به شدت  هاي خاك مشكل توده

هاي  بدار منطقه عالوه بر تخري شوند. این دو پدیده مهم در مصالح رس شسته مي

مباحث  . [4]ها، فرسایش شدیدي را سبب شده استگسترده حاصل از حركات شيروانی

چيده و مفصل بوده و شناخت، ها بسيار پيمربوط به تورم و واگرایي رس

بندي، مكانيسم ایجاد خرابي و تحوالت آنها نيازمند تحقيقات گسترده است  طبقه

شيميائی -رس ها و ویژگی های فيزیکو و در این پژوهش تنها بر تأثير و نقش

های در این مطالعه محدودهشود. می خيزي منطقه هشتچين اشاره در لغزش آنها

های مختلف اطالعاتی از جمله شدند و با تقاطع الیه لغزشی منطقه شناسائی

ليتولوژی، جهت و درجه شيب شيروانی، کاربری و پوشش گياهی و غيره نقش عوامل 

های های خاک برداشته شده از شيروانیمختلف مورد تحليل قرار گرفت. نمونه

رفت. لغزشی با سازندهای دارای کانی های رسی تجزیه شده و مورد تحليل قرار گ

های کنترل و توان در خصوص انتخاب روشبا استفاده از نتایج به دست آمده می

 کاهش خسارت لغزش ها برنامه ریزی کرد.   

 

 

 ها مواد و روش .۱

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه

 

کيلومترمربع در بخش جنوبي استان اردبيل )  1461منطقه هشتچين به مساحت 

  10′  16/04˝هاي جغرافيایي قرار دارد. این ناحيه بين طول شمال غربي ایران (

و     02˚  36′  61/12˝هاي جغرافيایي شرقي و عرض 65˚  16′  ۱0/1˝و    65˚

 . 1شكل ،شمالي واقع شده است 02˚  ′06  1۳/14˝

 

 

 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 روش مطالعه 

لغزش با استفاده از منابع مختلف از جمله:  و نقشه ثبت هاي عامل نقشهتهيه  -

-و پيمایش و اندازه گيری1:۱3333هاي هوایي   عكس ، تفسيرهاي توپوگرافي  نقشه
 های صحرائی.

ها به عنوان یک الیه اطالعااتی و یاا عامال لغازش در ن ار هر کدام از نقشه -

از گسال، شاامل ليتولاوژي ، فاصاله که  اطالعاتهای گرفته شده و سپس این الیه

هاا نقشاه زماين لغازشبا  باشند،میو غيره اراضی ، كاربري و جهات شيب مقدار

 ند. ده شدتقاطع دا

باا بصورت جداول متقاطع وارد نرم افزارهای آماری شد ها نتایج تقاطع نقشه -

مورد ارزیابی قرار گرفت و علال زماين ناپارامتری های آماری استفاده از روش

 ها تحليل شد. لغزش

های فعال برداشات گردیاد و نمونه خاک سطحی دارای کانی رسی از شيروانی 10 -

دو حلقه گمانه حفر شده از محادوده شاهر به دست آمده از های به همراه نمونه

 هشتچين مورد آناليز فيزیکی، شيميائی و مکانيکی قرار گرفت. 

مختلف ماورد  ها و استانداردهاینتایج به دست آمده با استفاده از دیاگرام -
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 ارزیابی قرار گرفت. 

 

 

 نتایج .0

 

های منفرد و پهنه لغزشی % از منطقه مورد مطالعه تحت تاثير زمين لغزش 5۱/۳

باشد کيلومترمربع می 152زمين لغزش منطقه حدود  125قرار گرفته است. مساحت 

کيلومترمربع آن به  58/105های منفرد و کيلومترمربع آن به لغزش 5۳/۱3که 

های انتقالی های منفرد در گروهشود. لغزشهای لغزشی مربوط میپهنه

(translational( چرخشی ،)rotationalو ترکيب این دو و همچنين پهنه ) های لغزشی در

( و گسترش یابنده unmappableبرداری )(، غيرقابل نقشهcreepهای خزشی )گروه

(widespreadقرار می )مورد یعنی  130ورد مطالعه های م. از لغزش۱شكل، گيرند

سال  53دهد که در % در حال حاضر فعال هستند. شواهد موجود نشان می۳/55

ها در اند، این زمين لغزشهای منطقه فعاليت داشتهاز زمين لغزش 38گذشته %

های قدیمی اند و یا لغزشساله یا برای اولين بار بوقوع پيوسته 53طول دوره 

 اند.ر فعاليت کردههستند که حداقل یک با

 

 
 موقعیت و نوع زمین لغزش ها در منطقه -2شکل 

 
 

. در بين 0شکل، ترکيب اصلی رس ها در مارن های منطقه مونتموریلونيت است

مونتموریلونيت از خاصيت تورم بسيار باال در اثر جذب آب  ، کانیهای رسیکانی

يت از لحاظ تورم برخوردار است، به دنبال آن ایليت قرار دارد و کائولين

های رسی در جدول های کانینتایج آناليز نمونه . [4]حداقل فعاليت را داراست 

که نشان دهنده حضور هر سه نوع کانی در منطقه  نشان داده شده است ۱و  1

( کائولينيت، ایليت و مونتموریلونيت بترتيب CECظرفيت تبادل کاتيونی ). است

این  .[5]ميلی اکی واالن در صد گرم است  03از و بيشتر  03-13، 5-0در محدوده 

و با افزایش این   [3]تواند نشان دهنده فعاليت خاک رس باشد ظرفيت می

یابد. براساس مقادیر ظرفيت تبادل پارامتر  پتانسيل تورم خاک افزایش می

توان آنها را در گروه خاک های با دار منطقه هشتجين میهای رسکاتيون خاک

. غل ت باالی یون سدیم و حضور 1جدول ، تورم باال طبقه بندی کردپتانسيل 

تواند به جایگزینی سدیم توسط رسی منطقه میهای کانی کاتيون پتاسيم در

ای بر ميزان فشار و با افزایش غل ت سدیم در آب حفره [5]پتاسيم منجر شده 

تمام  pHو   [6] های متورم شونده باالستدر خاک pH  .[3]تورمی خاک افزوده شود 

باالتر بوده و نشان دهنده پتانسيل تورم  5ها رس دار منطقه پژوهش از  خاک

-پذیری باال است.  درصد ذرات ریز خاک تاثير زیادی بر خصوصيات تورمی آن می

کنند خيلی ، زیرا نيروهای الکتریکی که روی سطح این ذرات عمل می[7]گذارد 

توان انت ار اگر نوع رس ثابت فرض شود می .[5]باشندبيشتر از نيروهای ثقلی می

  .[8]داشت که با افزایش درصد ذرات ریز دانه، مقدار تورم افزایش یابد 

% از نمونه های آناليز شده با مقدار ذرات Chen, 1975 ،22براساس پيشنهاد  

برخالف  . [5]متر دارای قدرت تورم متوسط به باال هستندميلی 333۱/3ریزتر از 
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ها امکان پذیر صيت تورم برحسب درصد ذرات ریز امکان تعيين واگرائی خاکخا

  . [9]نيست

 

 
 های خاکیکی از نمونهXنتیجه دیفراکتومتری اشعه -3شکل 

 

 منطقه های خاکبخشی از نتایج آنالیز نمونه -1جدول 

شماره 

 آزمایشگاهی
 شماره نمونه

عمق )سانتی 

 متر(
pH 

 ظرفيت تبادل کاتيونی

CEC 

1 3 0-100 9.02 52.17 

2 4-1 0-150 8.77 52.17 

3 4-2 150-280 8.59 54.26 

4 4-3 280-400 8.76 52.87 

5 5 0-70 8.91 76.52 

6 6-1 0-260 8.48 71.65 

7 6-2 260-350 8.73 73.74 

8 7 0-30 8.88 58.43 

9 8-1 0-100 8.03 50.78 

10 8-2 100-200 8.32 38.96 

11 8-3 200-400 8.39 43.83 

12 9 0-30 7.94 30.41 

13 10 0-30 8.47 30.79 

 

 های خاک منطقهبخشی از نتایج آنالیز نمونه -2جدول 

شماره 

 آزمایشگاهی
شماره 

 نمونه

 Plasticity درصد ذرات عمق

limit 

(PL) 

Liquidity 

limit 

(LL) 

Plasticity 

index  

(PI) 

سانتی 

 رس سيلت ماسه متر

1 3 0-100 0 72 28 25.75 44.3 18.55 

2 4-1 0-150 10.5 53.5 36 25.35 59.73 34.38 

3 4-2 150-280 8.5 48.5 43 21.31 67.66 46.35 

4 4-3 280-400 11 50 39 20.84 60.32 39.48 

5 5 0-70 0 48 52 33.13 59.16 26.03 

6 6-1 0-260 17 49 34 19.3 58.05 38.75 

7 6-2 260-350 15 66.5 18.5 19.5 41.63 22.13 

8 7 0-30 12 72 16 24.51 42.76 18.25 

9 8-1 0-100 21 41.5 37.5 22.56 57.11 34.55 

10 8-2 100-200 11 43 46 23.72 51.18 27.46 

11 8-3 200-400 0 52.5 47.5 23.32 53.71 30.39 

12 9 0-30 0 47 53 22.53 33.19 10.66 

13 10 0-30 0 37 63 20.93 43.51 22.58 

 

)آزمایش   SPTدر  دو گمانه حفر شده در شهر هشتجين تعداد ضربات دستگاه 

ضربه  03متر از  13مقاومت نفوذ استاندارد( در اکثر عمق ها یعنی تا عمق 

 . [5]بيشتر است و این نشان دهنده مشخصات رس های با درجه تورم خيلی باال است

ایش عدم وجود تعداد ضربات ، در این آزمChen, (1975) [5]براساس پيشنهاد جدول 

 نشان دهنده وجود رس های با درجه تورم باال است.   ۱3کمتر از 

های مفيدی برای نشان دادن خصوصيات تورمی ( و حد روانی مشخصهPIشاخص خميری )

معتقد است که چون حد روانی و  Chen, (1975). [8](Seed et al. 1988ها هستند )اغلب رس

توانند با دو می ر آب جذب شده توسط رس دارند لذا اینتورم خاک ها به مقدا
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بيش از  [13]بر حسب روش اصالح شده واندرومرو  .[5]همدیگر ارتباط داشته باشند

% از نمونه های منطقه در گروه خاک های با درجه تورم باال و خيلی باال 81

   .0جدول ، قرار می گيرند

 

ه از منطقه برحسب درجه تورم در آنها براساس های آنالیز شدگروه بندی نمونه -3جدول 

 روش  واندرومرو

 شاخص خميری تمام نمونه پتانسيل تورم درصد تورم محتمل
درصد نمونه های 

 منطقه

3-۱  7.7 12-0 پائين 

۱-6  30.8 24-12 متوسط 

6-5  23 32-24 باال 

5بيش از   38.5 32< خيلی باال 

 

اي رسي كائولينيت، ایليت و ه سازندهاي مستعد به لغزش داراي كاني

هاي رسي بخصوص  . هر چقدر درصد كاني0جدول، مونتموریلونيت هستند

گردد. همچنين  مونتموریلونيت باال باشد، نقش آن در افزایش تورم اضافه مي

هاي رسي به ساختمان توده رس، ساختمان  پتانسيل تورمي عالوه بر مقدار كاني

  . [7]ها نيز بستگي دارد تبادل كاتيون شبكه بلوري و ظرفيت

 

 نتیجه دیفراکتومتری سه نمونه از خاک رس دار منطقه -4جدول 

  

به ن ر می رسد که وجود کانی های مونتموریلونيت در خاک های و قرار 

ی ههای آنها، یکی از علل اصلی بروز پدیدهای سدیم در ميان الیهگيری یون

های رسی و های رسی منطقه هشتچين است، چراکه وجود کانیواگرائی در خاک

راساس پيشنهاد ب  .[and 13 12 ,11]وثرند کاتيون سدیم در واگرائی خاک رس بسيار م

Holmgren and Flanagan, (1977)،[13] ،  ( در 1به دليل باال بودن نسبت جذب سدیم )رابطه

 های واگرا طبقه بندی کرد. آنها را در گروه خاک توانها می% از نمونه8۳

 
     (1                                          )                                                                                                

(SAR= (Na+/ √0.5(Ca2++Mg2+)) 

در گروه  ،Sherard and et al. (1976) ،[12]% از نمونه ها براساس نمودار 81بيش از 

 . 0شکل ، گيرندخاک های واگرا قرار  می

 

 
های منطقه هشتچین با استفاده از روش زان واگرائی خاکنمودار ارزیابی می  -4شکل 

Sherard and et al. (1976) ،[12] 

A  خاک های واگرا؛ :B  خاک های بین واگرا و غیر واگرا؛  :Cخاک های غیر واگرا : 

 بحث         . 0

ها  ها هر چه باشد، به ساختمان بلوري آنها بستگي دارد. رس مكانيسم تغييرات رس

ميليمتر بوده و از ن ر  33۱/3فيزیكي ذرات با قطر كوچكتر از  از ن ر

ها اندازه كوچكتر  اي هستند ولي لزومًا تمام رس هاي صفحه شناسي جزء سيليكات كاني

هاي آلومينيم  هاي رسي سيليكات ميليمتر ندارند. در هر حال كاني 33۱/3از 

 کانی شناسی شماره نمونه

3 
ژیپس، کلسيت، کوارتز، کانی های رسی 

 )منتموریلونيت و ورميکوليت(

11 
کوارتز، آلبيت، کلسيت، پيریت، کانی های رسی 

 )ایليت و کائولينيت(

ليت و کائولينيتکوارتز، آلبيت، ای 12  
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( و Silica Tetrahedrahlيكا )باشند كه از دو واحد بنيادي چهاروجهي سيل اي مي پيچيده

اند. هر واحد چهاروجهي مركب از  ( آلومينا تشكيل یافتهAlumina Octahedronوجهي) هشت

باشد كه یك اتم سيليسيم را احاطه كرده است. از به هم  چهار اتم اكسيژن مي

سه اتم  شوند. ( توليد ميSilica Sheetهاي سيليكا) پيوستن واحدهاي چهاروجهي ورقه

ترك قرار هاي همسایه بطور مش يژن موجود درهر واحد بنيادي بين چهاروجهياكس

وجهي، مركب از شش اتم هيدروكسيل هستند كه  ، واحدهاي بنيادي هشت5aشكل، گيرند مي

اي بوجود  ها ورقه وجهي اند، از اتصال این هشت یك اتم آلومينيم را در بر گرفته

. در یك ورقه سيليكا، 5bشكل ، شود ناميده مي( Gibbsite Sheetآید كه ورقه گيبسيت) مي

)با ظرفيت منفي كل  )با ظرفيت مثبت چهار( با چهار اتم اكسيژن هر اتم سيليسيم

( پيوند دارد، ليكن هر اتم اكسيژن در قاعده چهاروجهي با دو اتم سيليسيم 5

پيوند داده شده است، این بدان معني است كه اتم اكسيژن فوقاني هر بنيان 

روجهي داراي یك بار ظرفيتي منفي است، كه نامتعادل بوده و باید متعادل چها

هاي  روي ورقه گيبسيت قرار گيرد، این اتم گردد. وقتي كه یك ورقه سيليكا

هاي  شوند، تا پيوندهاي ظرفيتي خنثي گردد. رس ها مي اكسيژن جایگزین هيدروكسيل

آیند. بطوري كه بر همين  هاي فوق بوجود مي مختلف از روي هم قرارگرفتن ورقه

ها تقسيم  ها و مونتموریلونيتیليتها، ا اساس به سه گروه اصلي كائولينيت

گيبسيت تشكيل شده و  –هاي سيليكا  هایي از ورقه شوند.كائولينيت از تكرار الیه مي

در بين آنها ممكن است یك الیه یون پتاسيم قرار گرفته باشد. ساختمان 

يت است، با این تفاوت كه در الیه مياني به جاي پتاسيم مونتموریلونيت مثل ایل

. ذرات رس 5cشكل ، آب قرار گرفته و گاهي هم یون سدیم در الیه مياني قرار دارد

)جانشيني  در سطح خود بار منفي دارند این پدیده هم به علت جانشيني ایزومورف

پيوستگي یك عنصر به جاي عنصر دیگر بدون تغيير شكل( و هم به علت شكست 

ص كاني رسي بزرگتر باشد، باشد. هر چه سطح مخصو ها مي ساختمان مولكولي در لبه

هاي قابل  بار منفي بزرگتر خواهد بود، در رس خشك بار منفي با كاتيون

گردد و وقتي كه آب به رس اضافه شود،  متعادل مي +Ca2+ ،Mg2 ،Na+ ،Kتعویض،ن ير

شوند. این  ا، در حول ذرات رس شناور ميههاي فوق و یك تعداد از آنيونكاتيون

در الیه  .5dشكل ، شود ( ناميده ميDiffuse Dauble layerپراكنده )پدیده الیه زوجي 

كند )زیرا  ها با فاصله از سطح ذرات كاهش پيدا مي زوجي، تمركز كاتيون

خواهند به تبعيت از قوانين اسمزي از  هاي چسبنده به سطح ذرات رسي مي كاتيون

پدید آورند(. دور شده و غل ت كاتيوني یكنواختي را در اطراف ذره رسي  سطح

هاي هيدروژن داراي آرایش متقارن حول یك اتم  هاي آب قطبي هستند. اتممولكول

درجه نسبت به یكدیگر قرار دارند، در نتيجه  135اكسيژن نبوده و تحت زاویه 

و انتها به یك ميله مولكول آب همانند یك ميله با بار مثبت و منفي در د

هاي دوقطبي آب هم به وسيله سطح داراي  دوقطبي شبيه است. در الیه زوجي مولكول

ها نيز به  شوند. كاتيون ها جذب مي بار منفي ذرات رسي و هم به وسيله كاتيون

گردد. از طرف دیگر آب به وسيله پيوند  نوبه خود به ذرات رسي جذب مي

شود و نيروي جاذبه بين آب و رس، با  به رس جذب مي( Hydrogen Boundingهيدروژني)

هایي كه به وسيله نيروي جاذبه  كند. تمام آب ات كاهش پيدا ميفاصله از سطح ذر

شوند.  شوند آب الیه زوجي ناميده مي در تماس با ذرات رسي نگه داشته مي

شود، آب  ترین الیه آب در الیه زوجي كه به شدت توسط ذرات رسي نگه داشته مي داخلي

و افزایش حجم، خاصيت شود این وضعيت با دور كردن ذرات رسي  جذب سطحي ناميده مي

هاي  هاي كاني نماید. بنابراین افزایش مقدار آب فاصله بين ورقه خميري ایجاد مي

گردد. همچنين كاهش آب  هاي رسي مي رسي را بيشتر كرده و سبب انبساط و تورم خاك

شود. وجود رس جهت تورم،  و انقباض آن را باعث مي برعكس حالت فوق را سبب شده

شدن و واگرایي تنها كافي نبوده ليكن شرایط بروز آنها مثل دسترسي به خميري 

 شيروانی هانيز باید وجود داشته باشد تا حركات  مناسبتوپوگرافي  و رطوبت

خواص هاي حاوي كاني هاي رسي بر اثر افزایش رطوبت واشباع شدن،  خاك بوجود آید.

مكانيكي ویژه اي پيدا كرده و در مقابل آب رفتارهاي پيچيده اي از جمله خاصيت 

ها شيروانیو با افزایش آب در  [12]دهند، واگرایي و فروریزنده نشان ميانبساطی

هاي رس بيشتر شده و با انبساط آنها  مقاومت برشي فاصله بين ورقه هاي كاني

 .[7]بوقع  مي پيونند  انیدر شيروها كاهش یافته حركات خاك
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ورقه سیلیكا و  (b)هشت وجهي و ورقه گیبسیت.  چهار وجهي و ورقه سیلیكا، (a) -5شكل 

الیه زوجي پراكنده  (d)نمودار ساختماني كائولینیت، ایلیت و مونتموریلونیت.  (c)گیبسیت. 

  هاي دو قطبي آب در الیه زوجي و جذب مولكول

 

 

 نتيجه گيری  .1

هاي رسي موجب خرابي درجه تورم و انقباض خاك 1هاي كمتر از لي در شيببطور ك

تورم درجه  1هاي باالتر از در شيب وباغ ها و زمين هاي زراعي شده  ابنيه ها؛

لذا وجود رس  .باشدها و در نهایت وقوع لغزش عارضه عمومي ميشيروانیخزش خاک و 

توپوگرافي مناسب و تحریكات حاصل ، و برقراري بعضي از شرایط دیگر مانند رطوبت

شاید  گردد.بشري باعث افزایش احتمال وقوع لغزش در منطقه مي دخالت هایاز 

های های رسی شيروانیبتوان با تزریق آهک و یا هر ماده مناسب دیگر ترکيب کانی

 منطقه را تغيير داد و به تثبيت آن کمک نمود که نياز به تحقيق دارد.  
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